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Değerli bilim insanları,  

12 – 12 Mart 2020 tarihleri arasında Hilton Otel – Zeytinburnu’da gerçekleşen 3. Uluslararası İstatistik Matematik 
ve Analitik Yöntemler Kongresi’nde bir kez daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 

Öncelikle kongremize katılım sağlayan değerli bilim insanlarının bir araya gelerek sahip oldukları 
bilimsel birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu nadide ortamın yaratılmasında emeği geçen tüm 
katılımcılarımızı içtenlikle tebrik eder, kongremizin düzenlenmesinde önemli katkılar sağlayan Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK’a, Kongre Düzenleme, Yürütme, Bilim Kurulu üyelerimize ve gerek teknik 
gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan ORP Danışmanlık’a en içten teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Başta İstatistik, Matematik, Ekonometri ve Analitik Yöntemler olmak üzere farklı sayısal alanlardan 
çalışmalara yer verdiğimiz kongremizde, çeşitli disiplinler ve alanlardan bilim insanlarının katkılarıyla 
literatüre kazandırılmış çok sayıda multidisipliner çalışmanın yer aldığı kongre kitabımızı sizlerle paylaşırken, 
bir sonrakini 2021 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 4. Uluslararası İstatistik Matematik ve Analitik 
Yöntemler Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu 
güzel günler dileriz.  

Saygılarımızla.

KONGRE YÖNETİMİ
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Distinguished Scientists, 

We are delighted to be together with you once again at the 3rd International Congress on Statistics, Mathematics 
and Analytical Methods held in Hilton Hotel - Zeytinburnu, between 12 and 12 March 2020.

First of all, we sincerely congratulate all of our participants who contributed to the creation of this invaluable 
environment, which allows precious scientists to participate in our congress to come together and share their 
scientific knowledge and we would like to extend our sincere thanks to the Head of Congress Prof. Dr. Ahmet 
Fahri ÖZOK, to Congress Organization, Execution and Science Committee members who made important 
contributions to the organization of our congress as well as to ORP Consultancy, which provided all kinds of 
technical and operational contributions and support.

While sharing our congress book with you involving many multidisciplinary studies that have been brought 
to the literature with the contributions of scientists from various disciplines and fields in our congress where 
we include studies from different numerical fields, especially Statistics, Mathematics, Econometrics and 
Analytical Methods, we wish you health, happiness and success, with the hope to be together again at the 4th 
International Congress on Statistics, Mathematics and Analytical Methods which is planned to be held in 2021.

Best regards,

CONGRESS BOARD
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Esen HANAÇ PHASE PLANE ANALYSIS OF THE DYNAMICAL SYSTEM OF 
REACTION DUFFISION EQUATION

Burhan TİRYAKİOĞLU A WIENER-HOPF ANALYSIS OF THE RIGID PIPE WITH FINITE 
PERFORATED PART

Büşra MENİZ, Fatma 
TİRYAKİ

A RISK ASSESSMENT APPLICATION COMPARISON WITH 
INTERVAL TYPE-2 FUZZY TOPSIS METHOD

Büşra MENİZ, Fatma 
TİRYAKİ
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Erkut ÖZTOP, Coşkun 
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV 
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Esra PAMUKÇU, Mehmet 
Niyazi ÇANKAYA

VARYANS KOVARYANS MATRİSLERİNİN KOMPLEKSLİĞİ 
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Fatma KARACA ÇARPIM UZAYLARININ F-BİMİNİMAL ALTMANİFOLDLARI

Firdevs Berrak CABİ, Taner 
TUNÇ

DOĞUŞTAN YAŞAM BEKLENTİSİNE ETKİ EDEN HAYATSAL 
RİSK FAKTÖRLERİ:YAPISAL BİR MODEL

H. Hale KARAYER N BOYUTLU RADYAL SCHRODINGER DENKLEMİNİN 
DÖRDÜNCÜ DERECEDEN TERS KUVVET POTANSİYELİ İÇİN 
ANALİTİK ÇÖZÜMÜ

Hatice KILIÇ, Nilüfer 
TOPSAKAL

GÖÇE BAĞLI AYRIK ZAMANLI, AV-AVCI POPÜLASYON 
MODELİNIN KARARLILIĞI

Melissa ACAR, GülnazNural 
BEKİROĞLU

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA HASAR TAHMİNİNİN ÇOKLU 
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UYGULAMA

Serra AKSOY, Muttalip 
ÖZAVŞAR

GAZ SENSÖR VERİLERİNDEN ÖZNİTELİK ÇIKARIM 
YÖNTEMLERİ
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Oturum Başkanı (Head of Session) DR. Metin ÖNER

Metin ÖNER ORTALAMA MUTLAK SAPMA PORTFÖY OPTİMİZASYONU: 
BIST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
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Selin SABAK, Kubilay 
ERİŞLİK
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Mohamad ALNAKAWA, 
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SOME ZERO-INFLATED REGRESSION MODELS WITH AN 
APPLICATION in R

Nurten GÜRSES A REMARK ON CANAL AND TUBE HYPERSURFACES IN E^4

Ozgur YILDIRIM, Burcu 
GÖNÜL

ON THE ANALYTICAL AND NUMERICAL SOLUTION OF THE 
TWO DIMENSIONAL HYPERBOLIC PARTIAL DIFFERENTIAL 
EQUATIONS

Özge KURAN THE MODIFIED RIDGE PREDICTION METHOD IN THE LINEAR 
MIXED MODELS

Kahraman Esen ÖZEN ON THE SOLUTIONS OF LINEAR ELLIPTIC BIQUATERNION 
EQUATIONS

Serap ÖZCAN SOME INTEGRAL INEQUALITIES FOR MULTIPLICATIVELY 
P-PREINVEX FUNCTIONS
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EĞİTİMDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ

Murat AKYÜZ1, Taner TUNÇ2

1 Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun / Türkiye
1 Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun / Türkiye

EĞİTİMDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ  

,  
1Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun / Türkiye 
2Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun / Türkiye 

Öz: İnsanların birbirleriyle veya kurumlarla olan her türlü ilişkilerinde adalet olgusu, ilişkinin arzu edilen 
düzeyde sürdürülebilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Ödül, çalışana görevini beklenenden iyi 
yaptığında verilen özendirici ve bu davranışın onda yerleşmesini sağlayan bir pekiştiricidir. Örgütte sinizm 
kavramı iki farklı şekilde kullanılmaktadır. İlki, bireyin kendi kişiliğinden kaynaklanan ve hayata olan bakış 
açısını yansıtan genel sinizmdir. İkincisi, bireyde sinik davranış oluşmasına neden olan örgütsel sinizmdir. 
Örgütsel sinizm, kişinin çalıştığı örgütüne karşı olan negatif tutumudur. Örgütsel sinizm sadece olumsuz 
insanların örgüte kattığı duygular değildir, aynı zamanda bu tutumların çalışma ortamlarında deneyimler 
yoluyla paylaşılmasıdır. İnsanlar sinik olmaya karar vermezler. Örgütlerde sinizmin ilgisizlikten, yok 
sayılmaktan kaynaklı doğan bir tepkidir. Okul gibi girdisi ve çıktısı insan ağırlıklı olan eğitim örgütlerinde 
görev yapan öğretmenlerin emeğinin karşılığı objektif ve adil bir ödüllendirme sistemine dayalı olması 
şarttır. Böylece üye oldukları örgüte karşı olumlu bir adalet algısının oluşması sağlanacak, örgüte karşı sinik 
davranış ve tutumların da önüne geçilmiş olunacaktır. Bu çalışmanın amacı, eğitim çalışanlarının çalıştığı 
organizasyonlara karşı besledikleri negatif tutumlardaki değişimin ödüllendirme sistemi ile ilişkisini ortaya 
koymaktır. Bu amaçla Tokat ilinde ve ilçelerindeki liselerde görevli öğretmen ve idarecilerden oluşan bir 
denek grubu ile çalışılmıştır. Deneklere 13 maddelik Örgütsel Sinizm ve 12 maddelik Ödüllendirme Ölçeği 
ile demografik bölümden oluşan soru formu hazırlanmak suretiyle veri toplanmış ve istatistiksel analizler 
gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda okullardaki ödül sistemi ve örgütsel sinizm arasındaki 
ilişki incelendiğinde, eğitim çalışanlarının ödül sistemi ile örgütsel sinizm davranışı arasında ters yönde 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ödüllendirme, Örgütsel Sinizm, Lise Öğretmenleri, Yapısal Eşitlik Modeli  

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kriterleri ve sınırları iyi belirlenmiş bir ödüllendirme sisteminin oluşturulması da örgütteki adalet algısı için 
büyük önem arz etmektedir. Çünkü iş görenlerin adil olunmadığını ve ödüllendirmenin yeterli ve gerekli 
düzeyde yapılmadığını düşündüğü bir örgüte karşı hayal kırıklığı, küçümseyici davranışların artması, 
örgütteki verimliliğin düşmesi, örgüte karşı yoğun bir güvensizlik, bıkkınlık, tedirginlik, kuşku, 
yabancılaşma gibi negatif tutum ve davranış sergilemelerine sebep olacaktır.   

Ödül, çalışana görevini beklenenden iyi yaptığında verilen özendiriciler ve bu davranışın onda yerleşmesini 
sağlayan pekiştiricilerdir (Atay ve Acar, 2008:409). Bir örgütte, neyin değerli olduğu, neyin ödüllendirildiği 
ile ilgilidir. Çalışanlarda başarının sürekliliğini sağlama amacı için sınırları belirlenmiş, objektif, adaletli bir 
ödüllendirme sistemi uygulanmalıdır. Ödüllendirme sistemi örgütler tarafından; doğru insanları doğru 
zamanlarda doğru iş, görev ve roller için, katılımından dolayı en iyiyi takdir ederek, ödül vererek elinde 
tutabilmek; çalışanların en yüksek kapasitelerini kullanarak katılmalarını motive edebilmek için devam 
ettirilmektedir (Shields, 2007:34-35).  
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Akademik yazında örgütte sinizm kavramı iki farklı şekilde kullanılmaktadır. İlki, bireyin kendi kişiliğinden 
kaynaklanan ve hayata olan bakış açısını yansıtan genel sinizmdir. İkincisi, bireyde sinik davranış 
oluşmasına neden olan örgütsel sinizmdir (Erdost, Karacaoğlu ve Reyhanoğlu, 2007: 515). Örgütsel sinizm, 
kişinin çalıştığı örgüte karşı olan negatif tutumudur. Örgütsel sinizm sadece olumsuz insanların örgüte kattığı 
duygular değildir, aynı zamanda bu tutumların çalışma ortamlarında deneyimler yoluyla paylaşılmasıdır. 
İnsanlar sinik olmaya karar vermezler (Brown ve Cregan 2008: 68). Örgütlerde sinizmin ilgisizlikten, yok 
sayılmaktan kaynaklı doğan bir tepkidir.  

Okul gibi girdisi ve çıktısı insan ağırlıklı olan eğitim örgütlerinde görev yapan öğretmenlerin emeğinin 
karşılığı objektif ve adil bir ödüllendirme sistemine tabi tutulduğunda, üyesi oldukları örgüte karşı sinik 
davranış ve tutumlarının da önüne geçilmiş olunacaktır. Örgütte var olan ödül sisteminin örgütsel sinizmle 
negatif yönde bir ilişki içerisinde olması çalışmamızın H1 hipotezidir. 

H1: Ödüllendirme sistemi ile örgütsel sinizm arasında negatif yönde bir ilişki vardır. 

AMAÇ 

Örgütsel sinizm bireylerin ve örgütlerin verimliliğini düşürdüğü ve sinizmin örgütlerde bireyler arasında çok 
hızlı yayıldığı sonucuna varıldığı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada ödül veya ödüllendirme 
sistemin örgütsel sinizmle olan ilişkisini inceleyip, örgütlerde örgütsel sinizmin düzeyinin düşürülmesi için 
çözüm yolları aramak ve önerilerde bulunmayı amaçlamıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışma ödüllendirme sistemlerinin örgütsel sinizmle olan ilişkisini veya etkisini incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Örgütsel sinizm, ödül ve ödüllendirme sistemleri kavramları teorik bazda irdelenmiş ve konuya 
ilişkin lise öğretmenlerine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada Tokat ili merkez ve ilçelerinde 
bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde görev yapan öğretmenler ve yöneticiler yer almaktadır. 
Araştırma kapsamında yer alan öğretmen ve yöneticilerden gelen görüşler doğrultusunda çözüm önerileri 
bulmayı amaçlamıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini, Tokat İl Merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 14 lisede görev yapan 
897 öğretmen ve yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 189 katılımcıdan oluşmaktadır. 
Veriler, kullanıcı adı ile kısıtlanmış, her kullanıcının bir kez doldurabildiği on-line anket yöntemiyle 
toplanmıştır. Verilerin toplanması için 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu, Brandes vd. (1999) tarafından 
geliştirilmiş olan 13 ifadeden oluşan örgütsel sinizm ölçeği ve 12 ifadeden oluşan ödül ölçeği kullanılmıştır.  

Araştırma kapsamında anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ve Lisrel 8.8 programı 
yardımıyla bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Ayrıca Lisrel 8.8 programı ile elde edilen yapısal eşitlik 
modeli sonuçları yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmada kullanılan anket formundaki ölçekler, daha önce yapılmış olan araştırmalarda kullanılmış olup, 
geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerdir. Ayrıca verilerin istatistiksel analizlerinde iki grup 
karşılaştırmalarında normal dağılım varsayımı karşılandığı için iki bağımsız grup için t-testi; ikiden çok grup 
karşılaştırmalarında ise bağımsız gruplar için varyans analizi kullanılmıştır. Bununla beraber ankette yer alan 
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değişkenlerin oluşturduğu faktörler için gizil değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren model ise yapısal 
eşitlik modellemesi ile ortaya konulmuştur. Veriye ait güvenilirlik analizi için Cronbach Alfa iç tutarlılık 
katsayısı ve normallik için çarpıklık ve basıklık katsayıları ise Tablo 1 ile verilmiştir. 

Tablo 1: Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları ile Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 

Kullanılan Ölçekler Cronbach's Alfa Katsayısı Çarpıklık –Basıklık 

Katsayıları 

Örgütsel Sinizm Algısı Ölçeği 0,937 (0,068) ; (-0,487) 

Ödüllendirme Algısı Ölçeği 0,929 (0,469) ; (-0,148) 

 

Tablo 1’e göre her iki ölçeğin de iç tutarlılık katsayıları mükemmel düzeydedir. Verilerin normal dağılımı 
basıklık ve çarpıklık ölçüleri ele alınarak hesaplanmış ve bütün değerler -1.5 ile +1.5 değerleri arasında 
oluştuğundan elde edilen ölçek puanlarının normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir (Tabachnick and Fidell, 
2013). 

Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özellikleri göz önüne alındığında; % 82,5’sini erkek, %17,5’ini 
kadın oluşturmaktadır. Katılanların %91,5’si görev olarak sadece öğretmenlik yapmakta, %8,5’i ise 
yöneticilik görevi de üstlenmektedir. %60,3’ünün 6-15 yıl arasında çalıştığı görülmektedir. Araştırmaya 
katılanların eğitim durumları değerlendirildiğinde; %84,1’sinin lisans mezunu olduğu görülmektedir. 
Branşlarına bakıldığında ise %34,4’sı meslek derslerine, %25,4 sosyal bilimler derslerine, %20,6’sı fen 
bilimleri derslerine, %9,5 yabancı diller, %6,9’sı spor derslerine, %3,2 güzel sanatlar derslerine girmektedir. 
Öğretmenlik kariyer basamağı %89,4’i öğretmen, %10,6’u uzman öğretmendir. Meslek yaşantısında alınan 
ödüller incelediğinde %43,4’si teşekkür-başarı belgesi alırken %30,7’sinin hiçbir ödül almadığı 
görülmektedir.  

Örgütsel sinizm ölçeğinin ortalama değeri 2,83’dir. Sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin örgütsel sinizmin 
ortalama değerleri, orta değer olan “Kısmen” bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Öğretmenlerin örgütsel 
sinizm ile ilgili değerlendirmelerinde en yüksek puan verdikleri soru “Çalıştığım kurumda, çalışanlardan bir 
şey yapması beklenir, ancak başka bir davranış ödüllendirilir” (3,19) ve en düşük puan verdikleri soru 
“Çalıştığım kurumu düşündükçe hiddetlenirim” (2,41) sorusudur. Ödül ölçeğinin sonuçlarına bakıldığında 
ise verilen yanıtların ortalamasının 2,36 “katılmıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 
ödüllendirme ile ilgili değerlendirmelerinde en yüksek puan verdikleri soru “Üst yöneticiler, ödülleri 
kullanmaları için gerekli yetkiye sahiptir.” (2,94) ve en düşük puan verdikleri soru “Ödül sisteminin 
oluşturulması sürecine, çalışanların aktif katılımı sağlanır. ” (1,88) sorusudur. Ödüllendirme Sistemi Puanı 
ile Örgütsel Sinizm Puanı Arasındaki ilişki Tablo 2 ile verilmiştir. 
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Tablo 2: Ödüllendirme Sistemi Puanı ile Örgütsel Sinizm Puanı Arasındaki İlişki 

**p<0,01 

Tablo 2 ‘ye göre; çalışanların ödül sistemi algısı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemek için 
hesaplanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayı değerinin r =-0,528 (p<0,01) olduğu 
görülmektedir. Bu sonuç çalışanların ödül sistemi ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
göstermektedir. Yani, çalışanların ödül sistemi ile örgütsel sinizm arasında orta düzeyde, yaklaşık %52 
düzeyinde ters yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Determinasyon katsayısı 
( = 0,27) dikkate alındığında, çalışanların ödül algısı puanlarında oluşan toplam varyansın % 
27’sinin örgütsel sinizm algı puanlarından kaynaklandığı söylenebilir. Kısaca algılanan ödül sistemi artıkça 
örgütsel sinizm düzeyi düşmektedir. Örgütsel sinizm ve ödüllendirme algılarının cinsiyet değişkenine göre 
karşılaştırılması Tablo 3 ile verilmiştir. 

Tablo 3: Örgütsel Sinizm ve Ödüllendirme Sistem Puanları için Cinsiyete Göre Farklılığın 
Karşılaştırılması 

 N Ortalama Standart Sapma p-değeri 

Örgütsel Sinizm 
Algısı 

Erkek 156 2,6466 0,776 0,000* 

Kadın 33 3,6106 0,995 

Ödüllendirme 
Sistemi Algısı 

Erkek 156 2,4855 0,905 0,016* 

Kadın 33 1,8646 0,792 

*p<0,05 

Tablo 3’ e göre Örgütsel Sinizm Algı Puanları erkek ve kadınlar için birbirlerinden istatistiksel olarak 
önemli/anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (*p=0,00<0,05). Buna göre kadınların Örgütsel Sinizm Algı 
Puanı ortalaması erkeklerden daha yüksektir (3,6106>2,6466). Yani kadınlar çalıştıkları örgütlerde, 
erkeklerden daha fazla kötü duygu ve düşünce beslemektedir. Benzer şekilde, Ödüllendirme Sistemi Algı 
Puanları, erkek ve kadınlar için birbirlerinden istatistiksel olarak önemli/anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır 
(*p=0,016<0,05). Buna göre kadınların Ödüllendirme Sistemi Algı Puanı ortalaması erkeklerden daha 
düşüktür (1,8646<2,4855). Yani erkeklerin ödüllendirme sistemi algıları kadınlardan daha yüksektir. 
Örgütsel Sinizm ve Ödüllendirme Sistemi puan ortalamalarının öğrenim düzeyine göre karşılaştırılması 
Tablo 4 ile verilmiştir.  

N Korelasyon Katsayısı p-değeri 

189 -0,528** 0,00 
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Tablo 4: Örgütsel Sinizm ve Ödüllendirme Sistem Puanları için Öğrenim Durumu ve Kıdem Yılına 
Göre Farklılıklar Karşılaştırması 

*p<0,05 

Tablo 4’ e göre Örgütsel Sinizm Algı Puanları lisans ve yüksek lisans mezunları için birbirlerinden 
istatistiksel olarak önemli/anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (*p=0,027<0,05). Buna göre yüksek lisans 
mezunlarının Örgütsel Sinizm Algı Puanı ortalaması lisans mezunlarından daha yüksektir (3,3526>2,7393). 
Yani yüksek lisans mezunları çalıştıkları örgütlere karşı, lisans mezunlarından daha fazla kötü duygu ve 
düşünce beslemektedir. Benzer şekilde, Ödüllendirme Sistemi Algı Puanları, yüksek lisans ve lisans 
mezunları için birbirlerinden istatistiksel olarak önemli/anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 
(*p=0,598>0,05). Örgütsel Sinizm Algı Puanları (*p=0,864>0,05) ve Ödüllendirme Sistemi Algı Puanları 
(*p=0,761>0,05) için kıdem yılı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. Ayrıca 
Örgütsel Sinizm Algısı ve Ödüllendirme Sistemi Algısı için önerilen yapısal eşitlik modellemesinin modele 
ait uyum indeksleri Tablo 5 ile verilmiştir. 

 Öğrenim 

Durumu N Ortalama 
Standart 
Sapma p-değeri 

Örgütsel Sinizm 
Algısı  

Lisans 159 2,7393 0,807 0,027* 

Yüksek Lisans 27 3,3526 0,981  

Ödüllendirme 

Sistem Algısı 

Lisans 159 2,3924 0,929 0,598 

Yüksek Lisans 27 2,2361 0,729  

 Kıdem Yılı N Ortalama Std. Sapma p-değeri 

Örgütsel Sinizm 
Algısı  

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15yıl 

16-20 yıl 

21 yıl ve üstü 

7 

56 

58 

49 

19 

2,5238 

2,4182 

2,2572 

2,3912 

2,3947 

0,6174 

1,0763 

0,8236 

0,8099 

0,9316 

 

 

0,864 

Ödüllendirme 

Sistem Algısı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15yıl 

16-20 yıl 

21 yıl ve üstü 

7 

56 

58 

49 

19 

3,1099 

2,7404 

2,8793 

2,8744 

2,7571 

0,8295 

0,8443 

0,8814 

0,7447 

0,9878 

 

 

0,761 
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 Tablo 5: Yapısal Modele Ait Uyum İndeksleri 

Uyum Ölçütleri İyi Uyum Değerleri Kabul Edilebilir 
Uyum Değerleri 

Modele Ait Değerler 

/sd 0 2 2 3 2,908 

RMSEA 0<RMSEA≤0,05 0<RMSEA≤0,08 0,078 

NFI 0,95<NFI≤1,00 0,90<NFI<0,95 0,920 

NNFI 0,95<NFI≤1,00 0,90<NFI<0,95 0,900 

CFI 0,95<CFI≤1,00 0,90<CFI<0,95 0,930 

IFI 0,95<IFI≤1,00 0,90<IFI<0,95 0,930 

SRMR SRMR< 0,5 SRMR< 1 0,097 

 

Tablo 5 ‘te önerilen yapısal eşitlik modelinin anlamlılığına ait uyum indekslerine bakıldığında, bütün uyum 
indekslerin model için kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Önerilen modele ait yapısal eşitlik 
denklemleri ise Tablo 6 ile verilmiştir. 

Tablo 6: Yapısal Modele ait Standart Katsayılar, t-değerleri ve Açıklama Oranları 

Maddeler Standart Yükler t-değeri R² 

Ödül1 0,71 11,05 0,50 

Ödül2 0,93 16,61 0,87 

Ödül3 0,73 11,82 0,54 

Ödül4 0,62 9,55 0,38 

Ödül5 1,00 19,39 1,00 

Ödül6 0,87 14,80 0,75 

Ödül7 0,61 9,44 0,38 

Ödül8 0,50 7,46 0,25 

Ödül9 0,44 6,51 0,20 

Ödül10 0,68 10,62 0,46 

Ödül11 0,73 11,29 0,53 

SinizmBilişsel1 0,72 11,45 0,51 

SinizmBilişsel2 0,61 9,33 0,38 

SinizmBilişsel3 0,72 11,43 0,52 
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SinizmBilişsel4 0,65 9,93 0,42 

SinizmBilişsel5 0,80 13,43 0,64 

SinizmDuyuşsal6 0,98 19,01 0,97 

SinizmDuyuşsal7 0,97 18,40 0,94 

SinizmDuyuşsal8 0,98 18,94 0,96 

SinizmDuyuşsal9 0,98 18,88 0,96 

SinizmDavranışsal11 0,48 6,92 0,23 

Sinizm                   Ödüllendirme -0,59 8,45 0,35 

Sinizm= -0.59*(Ödüllendirme) 

Tablo 6’ya göre elde edilen yapısal modelde yer alan değişkenler ve bu değişkenlere ait katsayıların tümünün 
istatistiksel olarak anlamlı /önemli katsayılar olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber önerilen yapısal model, 
denklemi ile verilebilmektedir. Sinizm ile Ödüllendirme arasında ters yönde elde edilen bu ilişki için 
ödüllendirme arttıkça sinizm azalacaktır. Yapısal model denklemine göre ise; ödüllendirmenin sinizmi 
açıklama oranı  =0.35 olarak elde edilmiştir. Bu ise sinizm değişkeninde meydana gelen varyansın 
%35 lik kısmının ödüllendirme değişkeni ile açıklanabileceğini göstermektedir. Yani ödüllendirme sinizm 
üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olup; ödüllendirme değişkeninde meydana gelecek 1 
birimlik artış sinizmde 0,59 birimlik bir azalışa sebep olacaktır. Ayrıca kurulan yapısal eşitlik modele ait 
değişkenler arasındaki ilişkileri görsel olarak ifade eden path diyagramı Şekil 1 ile verilmiştir. 

Şekil 1: Path Diyagramı 
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SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada örgütsel sinizmi etkileyen ödüllendirme kavramı incelenmiştir. Elde edilen bulgular, 
ödüllendirme unsurun örgütsel sinizm ile anlamlı ve ters yönde ilişkisinin olduğunu göstermektedir. 
Ödüllendirme sistemleri olumlu değerler açısından yükseldikçe örgütsel sinizm ise aynı oranda 
gerilemektedir.  

Yapılan çalışmadaki sonuçlara göre; ödül sisteminde, ödül, ödül veren ve ödül alan arasında büyük bir 
uyumsuzluğun var olduğu da açıkça görülmektedir. Neyin değerli olduğu ve neye göre ödüllendirildiği, 
ödülün hangi kriterlere göre verildiği bilinmemekte; ödül sisteminin yetersiz olduğu, yöneticilerin ödülleri 
kullanmaları için gerekli yetki ve donanıma sahip olmadığı, ödüllendirilecek çalışan seçiminde adaletin 
gözetilmediği ve ödüllerin verilme sıklığının yeterli olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlara bakıldığında ödül 
sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ödül verme mekanizmasının yeterli yetki ve donanıma 
sahip yöneticilerden oluşturulması elzemdir. Özellikle ödüllerin neler olabileceğine çalışanların da fikirleri 
alınarak ödül belirleme sürecine katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Çalışanların hangi davranış veya 
performans karşılığında hangi ödülü alacağını bilmesi ve çalışanlara ödüllendirme kriterlerinin neler olduğu 
açık ve net bir şekilde duyurularak adil bir ödüllendirme sistemi oluşturulmalıdır. 
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Öz: Günümüzde artan yoğun rekabet ortamında işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve kârlılıklarını 
sürdürebilmeleri için müşteri istek ve beklentilerine en iyi şeklide yanıt vermeli, işletme giderlerini minimum 
seviyede tutmaları gerekmektedir. Bu noktada işletmeler, sürekli değişkenlik gösteren müşteri taleplerini 
kabul edilebilir maliyetle karşılayabilecek ve en kısa sürede cevap verebilecek yetenekteki tedarikçilerin 
belirlenmesini hedeflemektedirler. En uygun tedarikçinin belirlenmesi, işletmeninin kısa ve uzun vadedeki 
hedeflerine ulaşmasında ve rekabetçiliğini korumasında stratejik bir öneme sahiptir. Tedarikçi seçimi, birçok 
farklı kriteri göz önünde bulunduran karmaşık bir karar problemidir. Sanayinin öncü alanlarından biri olan 
otomotiv sektöründe de rekabet ortamı etkisini her geçen gün arttırarak devam etmektedir. Sektör içerisinde 
yer alan işletmeler, satış ve satış sonrası faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini en üst noktada tutma gayreti 
içerisindedirler. Bu çalışmada, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma için tedarikçi seçim problemi 
ele alınmıştır. Çalışma kapsamında firmanın servis departmanında kullanılmak üzere işletme için en uygun 
madeni yağ tedarikçisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Uygulamada çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
olan AHP ve TOPSIS teknikleri tedarikçinin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Öncelikle uzman ekip 
tarafından ana kriterler ve bunlara bağlı alt kriterler belirlenmiş, altı tedarikçi ele alınmıştır. Uzmanların 
görüşleri doğrultusunda ana ve alt kriterlerin önem dereceleri AHP yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. İlk 
aşamada AHP yöntemiyle daha sonra ise TOPSIS yöntemiyle tedarikçilerin sıralaması gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma sonucunda iki yöntemden elde edilen bulgular karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmadaki 
tüm hesaplamalar Microsoft Excel programı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, AHP, TOPSIS, Tedarikçi Seçimi, Otomotiv Sektörü 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bugün otomotiv endüstrisi sanayileşmiş ülkelerin ortak özelliklerden biri olarak dikkat çekmektedir. 
Özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler nezdinde anahtar rolde olan bir sektör konumundadır. 
Otomotiv sektörü doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektörle ilişki içerisinde olmasından dolayı sektörün 
başarısının ülke ekonomisi üzerinde önemli derecede etkisi olmaktadır. Otomotiv sektörü plastik, cam, 
petrokimya, elektrik-elektronik, tekstil gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıyla yakın 
temas halindedir. Güçlü bir otomotiv endüstrisine sahip olmaya giden en önemli yollardan birisi de sanayi 
içerisinde yer alan diğer sektörlerle olan yakın ve uyumlu ilişkiden geçmektedir. Bu uyum, üretimden satış 
sonrası hizmetlerine kadar sektörün tüm kılcallarına ulaşmış ve tüm faaliyetleri kapsayacak bir biçimde 
olmalıdır.  

Otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetleri, aracın satışından ömrünü tamamlanıncaya kadar olan tüm 
süreç boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunların çözümüne yönelik çabaları, tamir, onarım ve bakımları 
ile garantisini, yedek parça desteğinin sağlanmasını ve müşteri hizmetleri yönetim süreçlerini kapsamaktadır. 
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Bu bağlamda otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler genel olarak servis, yedek parça, garanti, müşteri 
hizmetleri departmanı şeklinde alt birimlere ayrılmaktadır.  

Günümüzün küreselleşen dünyasında etkisini arttıran rekabet, birçok farklı alanda olduğu gibi otomotiv 
endüstrisi içerinde yer alan işletmeleri zorlamaktadır. İşletmeler, var olan konumlarını koruyabilmeleri ve 
kârlılıklarını sürdürebilmeleri için satış öncesindeki faaliyetler kadar satış sonrası hizmetlerde de müşteri 
memnuniyetini en üst noktada ve giderlerini minimum seviyede tutmaları gerekmektedirler. Satış sonrası 
hizmetler kâr, gelir ve rekabet avantajı açısından tüm sektörler için birincil kaynak olarak ele alınmaktadır. 
(Fard ve Hosseini, 2015:927) Satış sonrası hizmetler, karlılığının sürdürülebilmesi ve müşterilerin işletmeye 
olan memnuniyetlerini devam ettirebilmesi için son derece önemli bir sorumluluğa sahiptir. 

Çalışma kapsamında otomotiv satış sonrası hizmetlerini esas alarak işletme için en uygun tedarikçinin 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Ele alınan tedarikçi seçimi problemi birçok farklı kriteri göz önünde bulunduran 
karmaşık bir karar problemi olmasından dolayı bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP 
ve TOPSIS teknikleri kullanılmıştır. 

AMAÇ  

Bu çalışmada otomotiv sektöründe yer alan bir firmanın servis departmanında kullanılmak üzere, madeni 
yağlar alanında faaliyetlerini sürdüren tedarikçiler arasından işletme için en uygunun belirlenmesi 
amaçlanmıştır. İşletme istek ve ihtiyaçlarını kabul edilebilir bir maliyetle, en kısa sürede karşılayabilecek 
yetenekteki tedarikçinin belirlenmesini hedeflemektedir.  

KAPSAM 

Çalışma kapsamında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın satış sonrası hizmetlerinde 
kullanmak üzere işletme için en uygun madeni yağ tedarikçisi belirlenmiştir. Tedarik edilen ürün bakım, 
onarım, tamir gibi hizmetler için işletmenin servis departmanına gelen müşteri otomobillerinde düzenli ve 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Uzman ekip tarafından en uygun tedarikçinin belirlenmesi adına kriterler 
belirlenmiş ve altı tedarikçi ele alınmıştır.  

YÖNTEM 

Tedarikçi seçimi kapsamında, problemin çok sayıda kriter ve alternatif içeren karmaşık bir yapıda 
olmasından dolayı, çözüm için çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS teknikleri 
önerilmiştir. İşletme için en uygun tedarikçinin belirlenmesi için ilk aşamada problemin çözümü için 
kullanılacak olan kriterler belirlenmiş ve işletmenin tedarikçisi olabilecek firmalar ele alınmıştır. Çalışmada 
birey görüşlerinin grup kararına dönüştürülmesi için, uzmanların değerlendirmeleri sonucu elde edilen 
verilerin geometrik ortalamaları alınmıştır. (Saaty, 2008:95).  

Öncelikle tedarikçi seçimine ait problemin hiyerarşik yapısı ortaya konmuştur. Oluşturulan hiyerarşik yapı 
Şekil 1’de gösterilmektedir. Çalışmada en uygun tedarikçinin seçimi için maliyet, teslimat ve firma profili 
ana kriterler ele alınırken ürün fiyatı, miktar indirimi, vade, zamanında teslimat, doğru miktarda teslimat, 
esneklik, iletişim kolaylığı, şikâyetlere karşı tutumu, itibar, bakım ve teknik destek ise alt kriterler olarak 
belirlenmiştir. Hiyerarşik yapı oluşturulduktan sonra, Saaty’nin önerdiği ikili karşılaştırma ölçeği 
kullanılarak her seviye için ikili karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. (Saaty, 2008:86) Elde edilen ikili 
karşılaştırmaların sonunda ise tutarlı olup olmadıkları test edilmiştir. Nihai olarak AHP yöntemiyle 
kriterlerin önem ağırlıkları belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Tedarikçi Seçim Probleminin Hiyerarşik Yapısı 

Problemin ikinci aşamasında ise sırasıyla AHP ve TOPSIS yöntemleri için tedarikçilerin sıralaması elde 
edilmiştir. İlk olarak AHP yöntemi için önceki aşamada elde edilen kriterlerin ağırlıklarını kullanılarak her 
bir kriter için alternatiflerin ikili karşılaştırılması yapılmıştır.  AHP yöntemi takip edilerek tedarikçilerin 
sıralaması gerçekleştirilmiştir. TOPSIS yönteminde ise kriterler ve alternatifler çerçevesinde uzmanlar 
tarafından anket formu doldurulup, yine daha önce elde edilen kriterlerin ağırlıkları kullanılmasıyla yöntem 
için alternatiflerin sıralaması yapılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışma kapsamında 3 ana kriter ve bu ana kriterlere bağlı 10 alt kriter belirlenmiş olup, kriterlerin ağırlıkları 
AHP yöntemi ile bulunmuştur. Uzman ekibin kriterlere olan görüşleri geometrik ortalamaları alınarak 
birleştirilmiştir. Tüm hesaplamalar MS Excel vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Aşağıda ana ve alt kriterler için 
karşılaştırma matrisleri gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Ana Kriterler İçin Karşılaştırma Matrisi 

  Maliyet Teslimat Firma Profili 

Maliyet 1,00 1,82 1,26 

Teslimat 0,55 1,00 0,69 

Firma Profili 0,79 1,44 1,00 

 

Tablo 2. Maliyet Kriteri İçin Karşılaştırma Matrisi 

 

Ürün Fiyatı M. İndirimi Vade 

Ürün Fiyatı 1,00 1,82 2,52 

M. İndirimi 0,55 1,00 1,59 

Vade 0,40 0,63 1,00 

 

Tablo 3. Teslimat Kriteri İçin Karşılaştırma Matrisi 

 

Zamanında 
Teslimat 

Doğru Miktarda 
Teslimat Esneklik 

Zamanında Teslimat 1,00 1,26 2,29 

Doğru Miktarda Teslimat 0,79 1,00 2,00 

Esneklik 0,44 0,50 1,00 

 

Tablo 4. Firma Profili Kriteri İçin Karşılaştırma Matrisi 

 

İletişim K. Şikâyetlere K. İtibar Bakım ve T. 

İletişim K. 1,00 1,59 0,44 2,29 

Şikâyetlere K. 0,63 1,00 0,35 1,59 

İtibar 2,29 2,88 1,00 3,63 

Bakım ve T. 0,44 0,63 0,28 1,00 

 

Elde edilen matrisler normalize hale getirildikten sonra öncelik vektörleri hesaplanmaktadır. Son adımda ise 
tutarsızlık oranları test edilmektedir. Çalışma kapsamına veriler arasında tutarsızlık saptanmamıştır. En 
önemli ana kriter olarak maliyet kriterinin olduğu saptanırken, sırasıyla ürün fiyatı ve itibar kriterlerinin en 
önemli iki alt kriter olduğu belirlenmiştir. Grafik 1’de kriterlerin ağırlıkları olarak gösterilmiştir.  
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Grafik 1. Kriterlerin Önem Dereceleri 

 
Çalışmanın ikinci aşamasında ise AHP ve TOPSIS yöntemleri kullanarak uygulama gerçekleştirilmiştir. 
AHP yönteminde kullanılmak üzere her bir kriter dikkate alınarak alternatifler karşılaştırılmıştır. Öncelik 
vektörleri hesaplanması ve elde edilen kriterlerin ağırlıklarının dikkate alınmasıyla Tedarikçi 3’ün en uygun 
seçenek olduğu saptanmıştır. TOPSIS yönteminde ise benzer şekilde elde edilen kriter ağırlıkları dikkate 
alınmış ve AHP yönteminde olduğu gibi Tedarikçi 3 en uygun tedarikçi olarak saptanmıştır. 

SONUÇ 

Rekabetin had safhada olduğu otomotiv sektöründe müşteri beklentileri en iyi seviyede karşılanırken aynı 
zamanda işletmenin gereksinimlerinin olabilecek en az maliyetle ve en kısa sürede karşılayabilecek 
nitelikteki tedarikçinin belirlenmesi son derece önemlidir. Çalışma kapsamında otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren bir firma için tedarikçi seçim problemi önerilmiştir. Çalışmada 3 ana kriter ve bu ana kriterlere bağlı 
10 alt kriter belirlenmiş olup, en önemli alt kriterin ürün fiyatı olduğu saptanmıştır. Karşılaştırılan altı 
tedarikçiden işletmeye en uygun tedarikçi hem AHP yöntemi hem de TOPSIS yöntemi için Tedarikçi 3 
olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen çalışma, çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanarak otomotiv 
servis hizmetlerinde tedarikçi seçimi yapılması yönüyle kendi alanında öncü çalışmalardan biridir. 

KAYNAKÇA 
Fard, S ve Hosseini, S. (2015). Performance measurement of the after-sales service network: Evidence from 

the automotive industry.Management Science Letters , 5(10), 927-932. 
Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services 

sciences, 1(1), 83-98. 
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ADÖLESAN DÖNEM ÖĞRENCİLERDE BESLENME DURUMU ile PSİKOLOJİK DURUM 
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ADÖLESAN DÖNEM ÖĞRENCİLERDE BESLENME DURUMU ile PSİKOLOJİK DURUM 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ 
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Öz: Kanonik korelasyon analizi, her birinde birden fazla değişken bulunan iki değişken seti (X, Y) 
arasındaki ilişki yapısının incelenmesinde kullanılan çok değişkenli analiz yöntemlerinden biridir. Bu 
yöntemde bir zorunluluk olmamasına rağmen değişken setlerinden biri bağımlı, diğeri de bağımsız değişken 
seti olarak ele alınabildiği gibi her iki değişken seti de bağımsız olabilirler. Analizde, her bir değişken 
setinde yer alan değişkenlerin doğrusal bileşimlerinden kanonik değişken adı verilen yeni değişkenler elde 
edilir. Kanonik korelasyon analizi ile bu yeni kanonik değişkenler arasındaki korelasyonun maksimum 
olması amaçlanır. Bu çalışmada adölesan dönem öğrencilerde beslenme durumu (X) ile psikolojik durum (Y) 
arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi yardımıyla incelenmiş ve bu ilişkinin öğrencilerin başarıları 
üzerine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Beslenme durumu değişken seti; Beden Kitle İndeksi (BKİ), 
Enerji (kcal), Folik Asit (gr), Kalsiyum (gr) ve Demir (gr) değişkenlerinden oluşmaktadır. Psikolojik durum 
değişken seti ise, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve Conners-Wells Ergen Özbildirim 
Ölçeği değişkenlerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin başarı durumları için dönem sonu not ortalamaları ele 
alınarak istatistiksel testler gerçekleştirilmiştir. Kanonik korelasyon analizi sonucunda; beslenme durumu ile 
psikolojik durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş (p<0,05) ve U1’e (beslenme 
durumuna ait kanonik değişken) en fazla katkısı olan değişken Beden Kitle İndeksi olurken; V1’e (psikolojik 
duruma ait kanonik değişken) en fazla katkısı olan değişkenin ise Beck Depresyon ölçeği değişkeni olduğu 
saptanmıştır. Bu iki kanonik değişken ile dönem sonu başarı durumuna göre yapılan lojistik regresyon 
analizi sonucu; beslenme durumu kanonik değişkenine göre, psikolojik durum kanonik değişkeninin 
öğrencilerin okul başarı durumu üzerinde daha etkili olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesanlarda Beslenme Durumu, Adölesanlarda Psikolojik Durum, Kanonik 
Korelasyon Analizi, Adölesanlarda Başarı 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Adölesan dönem, insanda büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu, çocukluktan erişkinliğe geçişi kapsayan 
özel bir dönemdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 10-19 yaş aralığını adölesan dönem olarak tanımlamaktadır. 
Bu dönemde adölesanlar yalnızca fiziksel olarak değil, bilişsel ve psikososyal yönden de gelişimlerini 
sürdürmektedirler (Demirezen ve Coşansu, 2005). Psikolojik bozuklukların dörtte üçü adölesan dönemde 
ortaya çıkmaktadır (Kessler ve ark., 2005). Adölesan dönem, sağlık konusunda davranış ve tutum 
gelişiminin sağlandığı önemli bir yaşam dönemidir (Bassett, Chapman ve Beagan, 2008). Beslenme, insanın 
büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli 
miktarda alıp vücutta kullanılmasıdır (Spark, 1998).  
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İnsanların psikolojik durumlarına göre beslenme tutumlarının değiştiği veya benzer şekilde beslenme 
tutumlarının psikolojik durumlarını etkilediği ve aynı zamanda psikolojik durumun ve beslenme tutumlarının 
insanların başarıları üzerine etkisi olduğu da düşünülmektedir.  

Bu doğrultuda iyi bir psikolojik durum ve beslenme tutumuna sahip adölesanların okul başarılarının da aynı 
ölçüde iyi olacağı beklenmektedir. 

Kanonik korelasyon analizi, her birinde birden fazla değişken bulunan iki değişken seti arasındaki ilişki 
yapısının incelenmesinde kullanılan çok değişkenli analiz yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada öncelikli 
amaç adölesan dönem öğrencilerde beslenme durumu ile psikolojik durum arasındaki ilişkiyi kanonik 
korelasyon analizi yardımıyla incelemektir. İkincil amaç ise bu ilişkinin öğrencilerin okul başarıları üzerine 
bir etkisi olup olmadığını saptamaktır. Beslenme tutumunu ifade ettiği düşünülen başlıca değişkenler; beden 
kitle indeksi, enerji, folik asit, kalsiyum ve demir, beslenme durumu değişken setinin değişkenleri olarak 
seçilmiştir. Psikolojik ölçeklerin başlıcaları olan Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve 
Conners-Wells Ergen Özbildirim Ölçeği değişkenlerinin değerleri ise Psikolojik Durum değişken seti için 
kullanılmıştır. Öğrencilerin başarı durumları için dönem sonu not ortalamaları ele alınarak istatistiksel testler 
gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda beslenme durumu ile psikolojik durum değişken setleri arasında 
istatistiksel ilişki araştırılmış olup, okul başarı notları ile de bu kanonik değişkenlere lojistik regresyon 
analizi uygulanmıştır. 

AMAÇ 

Bu çalışmada öncelikli amaç adölesan dönem öğrencilerde beslenme durumu ile psikolojik durum arasındaki 
ilişkiyi kanonik korelasyon analizi yardımıyla incelemektir. İkincil amaç ise, bu kanonik değişkenlerin 
öğrencilerin okul başarıları üzerine bir etkisi olup olmadığını lojistik regresyon ile saptamaktır. Çünkü 
hipotez olarak; beslenme durumu ve psikolojik durum kanonik değişkenlerinin ilişkili olduğu ve iyi bir 
beslenme ve psikolojik duruma sahip adölesanların okul başarılarının da aynı ölçüde iyi olacağı 
beklenmektedir.  

KAPSAM 

Kanonik korelasyon analizi, her birinde birden fazla değişken bulunan iki değişken seti arasındaki ilişki 
yapısının incelenmesinde kullanılan çok değişkenli analiz yöntemlerinden biridir. Kanonik korelasyon 
analizinde değişken setlerinden birinin bağımlı (Y) diğerinin bağımsız (X) değişken seti olarak 
tanımlanabilmesinin yanı sıra iki değişken seti arasında böyle bir ilişki olması zorunluluğu yoktur. Analizde, 
her bir değişken setinde yer alan değişkenlerin doğrusal bileşimlerinden kanonik değişken adı verilen yeni 
değişkenler elde edilir ve bu yeni değişkenler arasındaki korelasyonun maksimum olması amaçlanır 
(Özçomak, M., Gündüz, M., Demirci, A., & Yakut, E., 2012). 

Kanonik korelasyon analizinin uygulanması için bazı varsayımların sağlanması gerekmektedir. Bu 
varsayımlar, doğrusallık, çoklu normal dağılım, eşvaryanslılık ve çoklu doğrusal bağlantı varsayımlarıdır 
(Özçomak, M. S., & Demirci, A., 2010).  

Literatürde kanonik korelasyon analizinin amaçlarına şöyle değinilmiştir: 

1- Aynı bireyden elde edilen iki değişken setinin birbirinden bağımsız olup olmadığının sınanması, 

2- Setler arası korelasyona en çok katkıda bulunan her iki setteki değişkenlerin saptanması, 
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3- Tahmin ve ölçüt değişkenleri setleri arasındaki korelasyonu en büyük yapan doğrusal kombinasyonların 
belirlenmesi, 

4- Bireylerin değişken setlerinin birindeki doğrusal kombinasyon değerlerine bakarak diğer setteki değerlerin 
tahmin edilmesi (Özçomak ve ark., 2012). 

Değişken seti X: Beslenme Durumu; 

X1 = Beden Kitle İndeksi 

X2 = Enerji 

X3 = Demir 

X4 = Folik Asit 

X5 = Kalsiyum 

Değişken Seti Y: Psikolojik Durum; 

Y1 = Beck Depresyon Ölçeği 

Y2 = Beck Anksiyete Ölçeği 

Y3 = Conners-Wells Ergen Özbildirim Ölçeği 

U = a1.X1 + a2.X2 + a3.X3 + a4.X4 + a5.X5  

V = b1.Y1 + b2.Y2 + b3.Y3 

U ve V kanonik korelasyon analizinde elde edilen kanonik değişkenler olup,  a ve b katsayıları ise kanonik 
korelasyon analizi içinde hesaplanan kanonik katsayılardır. 

Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemek ve incelemek için kullanılan istatistiksel bir 
tekniktir (Montgomery, D. C. Ve ark., 2013). Lojistik regresyon analizi ise kabaca bağımlı değişkenin 
kategorik ve iki ya da daha fazla düzeye sahip olduğu durumlarda kullanılan bir regresyon yöntemidir. 
Lojistik regresyon analizi, doğrusal regresyon analizinin gerektirdiği bazı varsayımları (normal dağılmama, 
ortak kovaryansa sahip olmama gibi) gerektirmemektedir (Coşkun, S. ve ark., 2004). 

Z = 0 + 1.U + 2.V 

Z, öğrencilerin dönem sonu notlarına göre başarılı ve başarısız olmak üzere iki düzeye sahip, okul başarı 
durumunu gösteren bağımlı değişken; U (beslenme durumu kanonik değişkeni) ve V (psikolojik durum 
kanonik değişkeni),  kanonik korelasyon analizinde elde ettiğimiz kanonik değişkenler ve ’lar ise regresyon 
katsayılarıdır.  

YÖNTEM 

Bu çalışma İstanbul’da ikisi Avrupa ve ikisi de Anadolu yakasında rastgele seçilen toplam dört devlet 
lisesinde gerçekleştirilmiştir. Tarama niteliği taşıyan bu çalışmaya toplam 451 öğrenci katılmıştır. Okul 
yönetiminin önerdiği saatlerde, öğrenciler kendi beyanları doğrultusunda bu formları doldurmuşlardır. Bu 
formlar: Demografik Bilgi Formu, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Conners-Wells Ergen 
Özbildirim Ölçeği, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa) ve FFQ Ölçekleridir.  
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Beslenme durumu değişken seti için, öğrencilere uygulanan FFQ (Besin Tüketim Sıklığı) ölçeğindeki 
değerlerin BeBiS (Beslenme Bilgi Sistemi v8.2) programına girişi ile elde edilen BKİ, Enerji, Demir, Folik 
Asit ve Kalsiyum değerlerini içeren değişkenler kullanılmıştır.  

Psikolojik durum değişken seti için ise; öğrencilere uygulanan Beck Depresyon ölçeği, Beck Anksiyete 
ölçeği ve Conners-Wells Ergen Özbildirim ölçeği kullanılarak elde edilen değerleri içeren değişkenler 
kullanmıştır.  

Başarı durumu için öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları kullanılmıştır.  

Beslenme durumu ile psikolojik durum arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi ile incelenirken, analiz 
sonucunda elde edilen iki kanonik değişkenin okul başarı durumu üzerine etkisi lojistik regresyon analizi ile 
irdelenmiştir.  

Lojistik regresyon analizi, bağımlı değişkenin kategorik olduğu ve iki ya da daha fazla düzeye sahip olduğu 
durumlarda bağımsız değişkenler ile neden-sonuç ilişkisini belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Bu 
çalışmada adölesanların okul başarı durumları, dönem sonu puanlarına göre başarılı ve başarısız olmak üzere 
iki düzeyde incelenmiştir.  

BeBiS (Beslenme Bilgi Sistemi v8.2) programı: Kahvaltı, akşam yemeği gibi öğünlerde hangi besinin ve ne 
miktarda tüketildiğinin programa girilmesiyle, kişinin o öğünde aldığı kalori miktarını ve tükettiği yiyecek 
veya içeceklerin, su, protein, yağ vb. besin öğelerinin ne kadarını içerdiğini veren bir yazılım programıdır.  

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11 programı kullanılmıştır. Sonuçlar p<0,05 için istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir.  

BULGULAR  

Öğrencilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Çalışmaya 16-20 yaş aralığında 451 öğrenci katılmıştır. “Adölesan dönem” olarak tanımlanan bu 
öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre, çalışmaya katılan 451 öğrencinin 
%53,2’sinin (n=240) kız, %46,8’inin (n=211) erkek olduğu saptanmıştır.  

Öğrencilerin boy ortalaması 165,4  8,5; öğrencilerin kilo ortalaması 61,9  13,5; öğrencilerin yaş ortalaması 
16,8  0,7; öğrencilerin başarı puanı ortalaması 66,4  9,7 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin dönem sonu not 
ortalaması 60 sınırına göre Başarılı ve Başarısız olarak sınıflandırıldığında; %72,5’inin (n=321) Başarılı 
oldukları, %27,5’inin (n=122) ise Başarısız oldukları saptanmıştır. 

Öğrencilere uygulanan Beck Depresyon ölçeği ortalaması 13,69,8; Beck Anksiyete ölçeği ortalaması 14,3  
10,6 ve Conners-Wells ölçeği ortalaması 12,2  6 olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin beden kitle indeksi ortalaması 22,5  4,1 olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin yaşa göre beden kitle endeksinin hesaplandığı Z-Skoru için ortalama 0,32 1,17 olarak 
bulunmuştur. 

Besin Tüketim Miktar ve Sıklığı Anketine göre BeBiS programı kullanılarak elde edilmiş değerler için, 
öğrencilerin aldıkları enerji miktarı (kcal) ortalaması 2998,1  917,8; folik asit (gr) ortalaması 379,3  140,9; 
kalsiyum (gr) ortalaması 1152,8  426,2 ve demir (gr) ortalaması 15,3  5,8 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 1. Tanımlayıcı Özellikler 

Değişken        n     Min - Max          Ort  SD 

Karakteristik Özellikler 

Boy(cm)         200      144 - 190          165,4  8,5 

Kilo(kg)          175       42 - 110                     61,9  13,5 

Yaş       450       16 – 20         16,8  0,7 

Z-Skoru*     427     -3,6 – 3,9         0,32  1,17 

BKI     430     14,6 – 38        22,5  4,1 

 

Beslenme Durumu Değişkenleri (U1) 

Enerji (kcal)          451            1003,8 – 4887,5   2998,1  917,8 

Folik Asit (gr)    451                97,8 – 851,6                  379,3  140,9 

Kalsiyum (gr)    451              309,9 – 3322,6               1152,8  426,2 

Demir (gr)    451      3,8 – 39,1        15,3  5,8 

 

Psikolojik Durum Değişkenleri (V1) 

Beck Depresyon     442                      0 - 56        13,6  9,8 

Beck Anksiyete     442          0 - 59        14,3  10,6 

Conners-Wells         441          1 – 48                    12,2  6 

*Z-Skoru: Öğrencilerin yaşa göre beden kitle endekslerini veren standartlaştırılmış değer. 

 

Beslenme Durumu ile Psikolojik Durum arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılan korelasyon analizi 
sonucunda elde edilen korelasyon katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

İstatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahip olanlar; 

Folik Asit ile Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği arasında yaklaşık %10 seviyesinde düşük 
ve ters bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). 
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Tablo 2. Beslenme Durumu ve Psikolojik Durum Değişken Setleri Arasındaki  

Korelasyon Katsayıları (r) 

   Beck Depresyon Beck Anksiyete  Conners-Wells 

   Ölçeği   Ölçeği   Ölçeği 

 

BKI   0,0875   -0,0050   0,0180 

Enerji   0,0082   -0,0033   0,0249 

Folik Asit  -0,0982   -0,0912   -0,0690 

Kalsiyum  -0,0700   -0,0803   -0,0584 

Demir   -0,0208   -0,0392   -0,0129 

Kanonik Korelasyon Analizi: 

Araştırmada Beslenme Durumu değişken (U) seti 5 değişkenden, Psikolojik Durum değişken (V) seti ise 3 
değişkenden oluşmaktadır. Bu nedenle 3 kanonik korelasyon sayısı hesaplanacaktır. Kanonik korelasyon 
katsayılarının anlamlılığı test edildikten sonra kanonik değişkenlerin yorumlanması gerekir. Kanonik 
değişkenlerden sadece anlamlı olanların yorumu yapılabilir. 

Tablo 3. Kanonik Korelasyon Katsayıları ve Anlamlılık Testleri 

 Kanonik  Wilk’s  Ki-kare  Serbestlik p  

 Korelasyonlar  Lambda İstatistiği Derecesi Değeri 

1. 0,224   0,934  27,967       15  0,022 

2. 0,124   0,984  6,727        8  0,566  

3. 0,030   0,999  0,377        3  0,945 

Tablo 3’ten görüleceği üzere sadece 1. Kanonik korelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Beslenme Durumu ile Psikolojik Durum kanonik değişken setleri arasında %22,4’lük bir ilişki olduğu 
söylenebilir.  

Beslenme Durumu değişken setinin birinci kanonik değişkenine ait eşitlik; 

U= (-0,124)*BKI + (-0,001)*Enerji + (0,011)*Folik Asit + (0,001)*Kalsiyum + (-0,075)*Demir şeklinde 
olmaktadır. Bu nedenle birinci kanonik değişkene en yüksek katkısı olan değişkenin BKI olduğu 
görülmektedir. 

Psikolojik Durum değişken setinin birinci kanonik değişkenine ait eşitlik; 

V= (-0,095)*Beck Depresyon Ölçeği + (-0,009)*Beck Anksiyete Ölçeği + (-0,036)*Conners-Wells Ölçeği 
şeklinde olmaktadır. Bu nedenle birinci kanonik değişkene en yüksek katkısı olan değişkenin Beck 
Depresyon Ölçeği olduğu görülmektedir. 
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Lojistik Regresyon Analizi: 

Öğrencilerin okul başarı durumları kategorik ve başarılı-başarısız olmak üzere iki düzeye sahip bağımlı 
değişken (Z) olup, kanonik korelasyon analizinde elde edilen U (beslenme durumu kanonik değişkeni) ve V 
(psikolojik durum kanonik değişkeni) bağımsız değişkenlerdir.  

Tablo 4. Lojistik Regresyon Analizi SPSS Çıktısı 

 
Tabloya göre,  

Okul başarı durumu (Z) = 4,166 + 1,23 * Psikolojik Durum (V) 

Öğrencilerin beslenme ve psikolojik durumlarının, okul başarılarına olan etkisini incelemek için yaptığımız 
lojistik regresyon analizi sonucunda; model geçerliliğinin sağlandığı (p=0,031) ve beslenme durumu kanonik 
değişkenine göre psikolojik durum kanonik değişkenin okul başarı durumu için zayıfta olsa daha etkili 
olduğu görülmüştür.  Hosmer-Lemeshow test sonucu p=0,431 olarak hesaplanmıştır.  Doğru sınıflama 
yüzdesi Percentage değeri %73,7 olarak saptanmıştır.  Nagelkerke R2 değeri ise 0,016 olarak bulunmuştur.   

Tablo 5. Psikolojik Ölçekler 

Değişken       n    % 

Beck Depresyon Ölçeği (n=442) 

 

  Minimal Düzeyde Depresyon  174    39,4 

  Hafif Düzeyde Depresyon  135    30,5 

  Orta Düzeyde Depresyon  98    22,2 

  Şiddetli Düzeyde Depresyon  35     7,9 

Beck Anksiyete Ölçeği (n=442) 

  Minimal Düzeyde Anksiyete  138    31,2 

  Hafif Düzeyde Anksiyete  140    31,6 

  Orta Düzeyde Anksiyete  102    23,1 

  Şiddetli Düzeyde Anksiyete  62    14,1 

Lojistik regresyon analizinde, bağımsız değişken(ler)in bağımlı değişkeni açıklama yüzdesi olarak  
gösterilen  Nagelkerke R2 değerinin bu kadar düşük olmasının sebebi, bu çalışmanın tarama niteliği taşıyan 
bir çalışma olmasından kaynaklanabileceği gibi kullanılan formların  öğrencilerin  kendileri tarafından 
dolduruldukları dolayısıyla kendi beyanlarına dayalı olması sebebiyle  öğrencilerin depresyon ve anksiyete 
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düzeylerini belirtmeleri istendiğinde; çoğunluğun depresyon veya anksiyete göstermediğini belirttikleri ya da 
depresyon ve anksiyete gösteriyor ise de bunu ifade etmekten çekindikleri şeklinde düşünebiliriz. 

SONUÇ 

Çalışmada Beslenme durumunu ifade eden beş değişken ( X1 = Beden kitle indeksi, X2 = Enerji, X3= Folik 
Asit, X4 = Kalsiyum ve X5 = Demir) ile Psikolojik durumu ifade eden üç değişken ( Y1 = Beck Depresyon 
ölçeği, Y2 = Beck Anksiyete ölçeği ve Y3 = Conners-Wells Ergen Özbildirim ölçeği) arasındaki ilişki 
kanonik korelasyon analizi yardımıyla incelenmiştir. Aynı zamanda bu ilişkinin öğrencilerin okul başarı 
durumları üzerine etkisi olup olmadığı lojistik regresyon analizi kullanılarak araştırılmıştır.  

Kanonik korelasyon analizi sonucunda, Beslenme durumu ile Psikolojik durum değişken setleri arasında 
yalnızca bir kanonik korelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0,05), bu kanonik korelasyon 
katsayısı 0,224 olarak bulunmuştur. Analiz sonucunda U1’e (beslenme durumu değişken setine ait kanonik 
değişken) en fazla katkısı olan değişken Beden Kitle İndeksi olurken; V1’e (psikolojik durum değişken setine 
ait kanonik değişken) en fazla katkısı olan değişkenin ise Beck Depresyon ölçeği değişkeni olduğu 
saptanmıştır. Bu iki kanonik değişken ile dönem sonu başarı durumuna göre yapılan lojistik regresyon 
analizi sonucu; beslenme durumu kanonik değişkenine göre, psikolojik durum kanonik değişkeninin 
öğrencilerin okul başarı durumu üzerinde az biraz daha etkili olduğu saptanmıştır. 
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Öz: Kategorik verilerde değişken sayısı ve alt kategori sayısı arttıkça analiz zorlaşmaktadır. Uyum analizi, 
bu sorunu ortadan kaldıran yöntemlerden biridir. Çapraz tablolardaki satır-sütün değişkenleri arasındaki 
benzerlikleri veya farklılıkları, birlikte değişimlerini grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir. Anlamlılık 
testine veya verinin normal dağılımına ihtiyaç duymamasıyla avantaj sağlamaktadır. Basit uyum analizi ve 
çoklu uyum analizi olarak iki başlık altında toplanır. Basit uyum analizinde, iki yanlı çapraz tablolarda iki 
kategorik değişken arasındaki ilişki incelenir. Çoklu Uyum analizinde ise üç ya da daha çok kategorik 
değişken arasındaki ilişki incelenmektedir.  Bu çalışmada, özel sağlık sigortasında hasara sebebiyet veren 
etmenlerin belirlenmesi ve beraberinde hasar öncesi öngörüde bulunulup sigortalıya göre doğru prim 
fiyatlandırma yapılması amaçlanmıştır. Çalışma, sigorta şirketinin beyaz yaka ve mavi yaka çalışanı olan bir 
gruba yaptığı özel sağlık sigortasının 2016-2017 dönemine ait gerçek hasar verisini içermektedir. Veri seti; 
cinsiyet, yaş, teminat, şirket tutar ve çalışan (mavi yaka, beyaz yaka) kategorik değişkenlerini içermektedir. 
Kategori sayısı üçten fazla olduğundan çoklu uyum analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, mavi yaka 36 
yaş üzeri erkek bireyler, 50 TL altında bir harcama ile laboratuvar, yardımcı tıbbi malzeme ve radyoloji gibi 
kanser tarama testi kullanımıyla hasar oluştururken, beyaz yaka 18-36 yaş arası kadın bireyler 100 TL üstü 
hasar miktarı ile daha çok doktor muayenesi hasarı oluşturdukları saptanmıştır. Ayakta tedavi kapsamında 
teminat olarak da rutin kontrollerin en fazla hasara sebebiyet verdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sigorta, Sağlık, Hasar, Çoklu Uyum Analizi  

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Sigorta şirketleri poliçeleri karşılığında az prim alıp fazla tazminat ödemektedir. Sigorta kapsamında olan ve 
satın aldığı poliçeye dayanarak her sağlık hizmetini talep ettiğinde herhangi bir ödeme yapmayan sigortalı 
kişiler daha fazla sağlık hizmeti tüketmeye yöneldikleri bilinmektedir (Sur ve Ökem, 1997). 

Doğan’a (2010, s.4) göre sigortacılık, kişiyi ekonomik olarak zarara uğratacak bir rizikonun bir sigorta 
şirketine belli bir ücret karşılığında transfer edilmesidir. Sigorta şirketleri rizikoya maruz kalan kişilerden 
topladıkları primleri bir havuzda toplar ve oluşan hasarları burada toplanan birikimle öderler. Bu havuzda 
toplanan birikimin oluşan hasarların ödenmesine yetmesi gerekmektedir. 

Bu sebeple sigorta şirketlerinin kendilerini güvence altına almak için karşılaşacakları riski ve riske sebep 
olan faktörleri belirleyip bir hasar modeli oluşturmaları gerekmektedir. Prim hesaplanması aşamasında, 
oluşan hasar için kullanılan modelin doğru ve değişen risk faktörlerine duyarlı olması, fiyatlandırmanın da 
iyi yapılabilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada, özel sağlık sigortası kapsamında hasar oluşturan sigortalıların analizi ve analiz sonucuna 
dayanarak hasar profilini çıkarmak amaçlanmıştır. Böylece, sağlık poliçelerinin taşıdığı riskler 
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doğrultusunda hazırlanmalarına, sonucunda ise sigorta şirketlerinin daha az zarar edip doğru ihtiyat 
akçelerini ayırmalarına olanak sağlayacaktır. 

AMAÇ 

Araştırmanın amacı, sigorta şirketlerinin doğru hasar profili analizi yapmalarına yardımcı olmaktır. 
Sigortalıların yaş, cinsiyet, çalışan tipi (beyaz yaka, mavi yaka ) ve kapsamı dahilinde oldukları teminat 
değişkenleri birlikte değerlendirilip oluşan hasar üzerinde etkisi araştırılmıştır. 

Hipotezimiz; 

: Sigortalıya ait demografik değişkenler ile oluşan hasar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
yoktur. 

: Sigortalıya ait demografik değişkenler ile oluşan hasar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 

Kategorik verilerle analiz güç olduğundan, çalışmanın analizin Çoklu Uyum Analizi ile yapılmıştır. 

Uyum analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi iki ya da daha çok boyutlu çapraz tablolarla inceleyen çok 
değişkenli istatistiksel bir yöntemdir. 

İki ya da daha çok kategoriye sahip değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkiyi yani uyumu grafiksel olarak 
inceler. X,Y,Z değişkenleri r x c x m biçiminde çok boyutlu (çapraz) tablo haline getirilip bu değişkenlerin 
kategorilerinin frekans tipindeki verileri ile uyum analizi yapılır. 

Uyum Analizinin amaçları, oluşturulan çapraz tabloların satır ve sütunlarındaki kategorilerin arasındaki 
ilişkiyi grafiksel olarak göstermek ve gösterimi kolaylaştırmak için basit faktör geliştirmek bir diğer amacı 
ise çapraz tabloların boyutunun azaltılmasıdır. Uyum analizi, basit ve çoklu olarak ikiye ayrılmaktadır. Basit 
uyum analizinde her değişken bir boyutta gösterilirken, çoklu uyum analizinde üç ya da daha çok değişken 
bir boyutta gösterilir. Çalışmamızda üç ya da daha çok değişken olmasından dolayı çoklu uyum analizi 
kullanılmıştır. Kategorik değişken sayısı ikiden fazla olduğu durumlarda değişkenler arasındaki ilişki yapısı 
incelenirken, her seferinde iki kategorik değişken alınıp basit uyum analizi yapılabilir ancak çoklu etki söz 
konusu olduğunda tüm kategorik değişkenlerin aynı anda nasıl ve ne kadar etki gösterdiğini görmek çoklu 
uyum analizi ile sağlanır.  

KAPSAM 

Çalışma, İstanbul’da tek bir özel bir şirketin çalışanlarına yaptığı grup sağlık sigortasına ait 2016-2017 
yıllarını kapsayan gerçek hasar verisini içermektedir. Aynı teminatlara sahip olan grup sağlık sigortasında 
yer alan sigortalılara ilişkin ilgili sigorta şirketinin izni alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) kapsamında veri tabanından hasar verilerine ulaşılmıştır.  

Özel sağlık sigortasından faydalanan ve sigorta şirketine hasar oluşturan sigortalıların cinsiyet, yaş, çalışan 
tipi, ayakta tedavi kapsamındaki alt teminat ve kategorize edilmiş şirket tutar bilgileri için betimleyici 
istatistikler (frekans ve yüzde dağılımları) kullanılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizleri için çoklu uyum 
analizi yöntemi kullanılmıştır. 
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YÖNTEM 

Çalışmamızdaki bağımsız değişkenlerimizin; cinsiyet, yaş, teminat(doktor muayene, laboratuvar ve yrd. tıbbi 
malzeme, radyoloji psa. mammografi, rutin kontroller), çalışan (mavi yaka, beyaz yaka), şirket tutar (0-49, 
50-99, 100-249, 250+TL) tümü kategoriktir. Bu verilerin 2 kategorik değişken düzeyindeki karşılaştırmaları 
için ön analizlerinde Ki-Kare istatistiği ve Fisher Exact Testi gibi istatistik yöntemler kullanılmıştır. Ancak, 
bu yöntemlerin kullanılabilmesi için bazı varsayımların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Fisher 
Exact Testi özellikle dört gözlü tablolarda kullanılır ve çapraz tablodaki hücrelerin en az %20’sinin beklenen 
frekansları 5’ten küçük ise Ki-Kare istatistiği yerine Fisher Exact Test kullanılması daha doğrudur. Eğer dört 
gözlü çapraz tablodaki hücrelerin en az %20’sinin beklenen frekansları 5’ten büyük ise  Yates düzeltmeli Ki-
Kare istatistiğini kullanmak daha uygundur. (Başpınar ve Mendeş, 2000). 

Kategorik verilere ait diğer bir analiz yöntemi ise çoklu uyum analizidir. Çoklu uyum analizinde verilerin 
dağılımla ilgili varsayıma uygunluğu aranmaz (Etikan ve ark., 2000).   

Çok boyutlu kontenjans tablolarıyla değişkenler arasındaki ilişkilerin test edildiği, tanımlayıcı ve çok 
değişkenli istatistiksel bir yöntemdir. Çoklu uyum analizi sonucunda her değişkenin kategorileri arasındaki 
ilişkiler grafiksel olarak incelenip yorumlanır. Satır ve sütun arasındaki ilişkiyi daha basit bir yapıda 
açıklayabilmektedir (Greenacre,1993). 

Uyum analizi, profil, ağırlık, ve intertia kavramlarını içerir. Profil, her satırdaki gözlem frekansının o satırın 
toplam frekansına bölünmesi, ağırlık  yada kütle ise satır ve sütun toplamlarının tüm toplama bölünmesiyle 
elde edilir. Çok boyutlu kontenjans tablosunda noktalar arası uzaklıklar Ki-kare uzaklığı ile belirlenir.  

Ki-kare uzaklığı ; 

    

                                                                                               (1) 

                                     

Eşitlik (1)'de;  satır profili,  ise ortalama satır profilidir. 

 

Uyum analizinde varyans kavramı yerine kullanılan intertia, profil noktalarının  merkeze olan uzaklıklarının  
toplamıdır. 

 

                                                                                                           (2) 

 

Eşitlik (2)'de , i. noktanın merkeze olan Ki-kare uzaklığını,  , i. noktanın ağırlığını ifade etmektedir. 

Değişken sayısı arttıkça çok boyutlu kontenjans tablosunda değişkenleri göstermek ve yorumlamak 
güçleşmektedir. Çoklu uyum analizi çözüm olarak profiiler arasındaki ki-kare uzaklığını doğru olarak 
yansıtıp daha az boyutlu bir kontenjans tablosunun bulunmasını amaçlar. Bir nevi, tüm noktalara en yakın 
düzlem aranır. Bir düzlem için profil noktasından düzleme uzaklık, profil ve düzlem arasındaki en küçük ki-
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kare uzaklığı olarak hesaplanabilir. Bu sebeple düzlemdeki profile en yakın nokta, profilin izdüşümü olarak 
adlandırılır. 

Ağırlık merkezi, profil ve izdüşüm noktalarının oluşturduğu dik üçgene Pisagor teoremi uygulanarak; 

 

                                                                                                                 (3) 

 

Eşitlik (3)'de profilden izdüşüme olan  ki-kare uzaklığı  ve ağırlık merkezinden izdüşüme 

düzlemdeki kikare uzaklığı    ile ifade edilmektedir. 

  

BULGULAR  

Çalışma, bir sigorta şirketinin mavi yaka ve beyaz yaka çalışanları olan bir kuruma yapmış olduğu özel 
sağlık sigortasına ait 2016-2017 dönemini içeren ayakta tedavi hasar verisini içermektedir. Sigortalının 
teminatı dahilinde kullandığı sağlık harcaması sigorta şirketi için hasar kabul edilmektedir. Çalışmada hasarı 
etkileyen faktörlerin incelenip faktörler arasındaki ilişkilerin çoklu uyum analizi ile incelenmesi 
amaçlanmıştır.  

Çizelge 1. Hasar Verilerinin Frekans Dağılımları 

 n % 

ÇALIŞAN TİPİ BEYAZ YAKA 19.182 73,4 

MAVİ YAKA 6.966 26,6 

YAŞ 18-35 14.515 55,5 

36-64 11.633 44,5 

CİNSİYET KADIN 15.664 59,9 

ERKEK 10.484 40,1 

ALT TEMİNAT DOKTOR MUAYENE 15.112 57,8 

LAB. VE YRD. TIB. MALZ. 3.025 11,6 

RADY. PSA/MAMMOGRAFI 1.747 6,7 

RUTIN KONTROLLER 6.264 24 

ŞİRKET TUTAR 0-49 8.809 33,7 

50-99 5.713 21,8 

100-249 7.654 29,3 

250+ 3.972 15,2 
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Sigortalıların hasar tablosunda yer alan çalışan tipi, yaş, cinsiyet, alt teminat ve hasar tutarlarının frekans 
dağılımları Çizelge 1’de yer almaktadır.  

Şirket tutar ve alt teminatın analiz için gerekli değişkenler olduğu bilindiğinden, çalışan tipi, yaş ve cinsiyet 
değişkenleri için ayrı ayrı çoklu uyum analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda cinsiyet değişkeni ile yapılan 
analizin açıklayıcılığının yüksek olduğu sonucuna varılmış ve bu analizin sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil 1’de alt teminat, şirket tutar ve cinsiyet değişkenlerinin ayırma ölçüleri verilmiştir.  

 
Şekil 1. Ayırma ölçülerine ait grafik. 

Cinsiyet değişkeni 1.boyutta yüksek ayırma ölçüsüne sahipken, şirket tutar ve alt teminat değişkenleri her iki 
boyutta da benzer ayrıma sahiptir. Ayrıca şirket tutarın alt teminat ile cinsiyet ile ilişkisinden daha fazla 
ilişkili olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 2. Değişkenlere ait kategorilerin merkezi koordinatları 

    1.Boyut 2.Boyut 

Cinsiyet Kadın  0,239 0,42 

  Erkek -0,357 -0,627 

Alt Teminat DOKTOR MUAYENE -0,418 0,424 

  LAB. VE YRD. TIB. MALZ. -0,233 -0,18 

  RADYO. PSA/MAMMOGRAFI -1,126 -1,946 

  RUTIN KONTROLLER 1,436 -0,393 

Şirket Tutar 0-49 -0,756 -0,39 

  50-99  -0,202 -0,318 

  100-249 0,09 1,077 

*TL cinsinden 250+ 1,794 -0,753 

  

 
Şekil 2. Çoklu uyum analizi grafiği. 

Şekil 2’de çoklu uyum analizi grafiği incelendiğinde erkeklerin laboratuvar testleri ve yardımcı tıbbi 
malzemeler teminatında 0-100 TL arasında hasar oluşturduğu, kadınların ise daha çok doktor muayene ile  
100-249 TL hasar oluşturduğu görülmektedir. Rutin kontrollere gelen sigortalıların ise 250 TL üzerinde 
hasar oluşturtuğu saptanmıştır. 
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1.boyut %48,8, 2.boyut %38,7, toplamda ise 2 boyut %87,5 açıklayıcılığa sahiptir. 

Tüm değişkenlerin dahil olduğu çoklu uyum analizi de Şekil 3’te yer almaktadır. 

Bu çoklu uyum analizinde; yaş, alt teminat, şirket tutar ve çalışan tipi değişkenlerinin ayırma ölçüleri yer 
almaktadır. Grafik incelendiğinde yaş değişkeni 2.boyutta, çalışan tipi, cinsiyet ise 1.boyutta yüksek ayırma 
ölçüsüne sahip iken, şirket tutar ve alt teminat adı değişkenleri her iki boyutta da yaklaşık olarak aynı ayırma 
ölçüsüne sahiptirler. Şirket tutarın çalışan tipi ile olan ilişkisine göre alt teminat, yaş ve cinsiyetle daha fazla 
ilişkili olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 3. Ayırma ölçülerine ait grafik. 
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Çizelge 3. Değişkenlere ait kategorilerin merkezi koordinatları. 

  
1.Boyut 2.Boyut 

Çalışan Tipi BEYAZ YAKA 0,454 -0,093 
  MAVİ YAKA -1,249 0,257 
Yaş 18-35 0,275 -0,391 
  36-64 -0,343 0,488 
Cinsiyet KADIN 0,328 -0,271 
  ERKEK -0,49 0,406 
Alt Teminat DOKTOR MUAYENE -0,110 -0,563 
  LAB. VE YRD. TIB. MALZ. -0,687 0,314 
  RADYO. PSA/MAMMOGRAFI -1,464 0,633 
  RUTIN KONTROLLER 1,006 1,031 
Şirket Tutar 0-49 -0,882 -0,029 
  50-99  -0,116 -0,079 
  100-249 0,488 -0,704 
*TL cinsinden 250+ 1,183 1,535 

 

 
Şekil 4. Çoklu uyum analizi grafiği. 

Şekil 4’de yer alan grafik incelendiğinde cinsiyeti kadın olan ve 18-35 yaş aralığına sahip beyaz yaka 
çalışanlar özellikle doktor muayene teminatı ile 100-249 TL hasar oluşturup, cinsiyeti erkek olan 36-64 yaş 
aralığındaki mavi yaka çalışanlar ise  0-100TL arasında hasar oluşturdukları ve daha çok PSA, Mammografi 
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gibi kanser tarama testleri ve laboratuvar testleri  alt teminatlarını kullandıkları görülmektedir. Doktor 
muayene teminatını kullanan sigortalılar 50-99 TL hasar oluştururken, rutin kontroller 250 TL üzeri hasar 
oluşturmaktadır. 

1.boyut %36, 2.boyut %26, toplamda ise 2 boyut %62 açıklayıcılığa sahiptir. 

SONUÇ 

Çalışma 2016-2017 dönemini kapsamaktadır. Oluşan hasara göre prim fiyatlandırması yapılırken günümüz 
ve çalışmanın yapıldığı dönemin sağlık medikal enflasyonu, Türk Tabipler Birliği’nin asgari ücret tarifesine 
bağlı yıllık fiyatlandırma değişimi ve özel hastane cari fiyatlarındaki değişimler dikkate alınmalıdır.  

Analiz sonucunda, mavi yaka 36 yaş üzeri erkek bireyler ve 18-36 yaş arası beyaz yaka kadın bireyler hasar 
oluşturmuştur. Ayakta tedavi kapsamında teminat olarak da rutin kontrollerin en fazla hasara sebebiyet 
verdiği dikkat çekmektedir. 35 yaş üstü mavi yaka erkek bireylerin daha çok kanser tarama ya da laboratuvar 
hasarı oluşturduklarından bu bireyler çalıştıkları işlerden ötürü belirli testlere tabi tutuldukları düşünülebilir. 
Kronik hastalıklara sahip bireyler daha çok özel doktor muayenesine gittiklerinden rutin kontroller 
teminatında hasarı arttırmış olabilecekleri düşünülebilir. Bu bireylere sağlık poliçesi yapılmadan önce 
sigortalıdan var olan hastalık beyanlarının doğru alınması önem teşkil etmektedir. Ayrıca prim 
fiyatlandırması yapılırken, 18-36 yaş aralığındaki kadın ve beyaz yaka bireylere daha dikkatli prim 
fiyatlandırmasının yapılması gerekir.  
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Abstract: Linear mixed models (LMMs) provide a flexible and powerful tool for the analysis of grouped data, 
which arise in many areas as diverse as agriculture, biology, economics, manufacturing, and geophysics. 
Examples of grouped data include longitudinal data, repeated measures, blocked designs, and multilevel data. 
The most popularly used prediction methods are the best linear unbiased estimator (BLUE) and the best linear 
unbiased predictor (BLUP). The methods become ill-balanced and give confusional results when 
multicollinearity is present. The ridge predictors have been broadly used as an alternative method to contend 
with under multicollinearity problem. This multicollinearity problem can also be handled by using some prior 
information. Taking account of this knowledge, we suggest the modified ridge predictors in this article. A 
widespread performance criterion, mean square error, is taken into consideration to compare the modified ridge 
predictors with the ridge predictors and the BLUPs. Finally, a real data analysis is applied. 

Keywords: Linear Mixed Model, Multicollinearity, The Best Linear Unbiased Predictor, The Ridge Predictor, 
The Modified Ridge Predictor 

 

INTRODUCTION 

The linear mixed models (LMMs) have achieved more significance newly for the utilization of reviewing 
repeated measures data, longitudinal data, growth data and clustered (or nested) data. LMMs are given as 

y = Xβ + Zu + ε                                                                                                                                      (1) 

where y is an n × 1 vector of responses, X is an n × p known design matrix for the fixed effects, β is a p × 1 
parameter vector of fixed effects, Z is an n × q known design matrix for the random effects, u is a q × 1 vector 
of random effects and ε is an n × 1 vector of random errors. It is assumed that u and ε follow independent and 
multivariate Gaussian distributions such that [u

ε] ~N ([0
0] , σ2 [G 0

0 R]) where G and R are known positive 
definite (pd) matrices. Then, var(y) = σ2H where H = ZGZ′ + R. If G and R are unknown, we use maximum 
likelihood (ML) or restricted maximum likelihood (REML) estimation methods. β̂ (the best linear unbiased 
estimator (BLUE)) and û (the best linear unbiased predictor (BLUP)) are derived by Henderson (1950) and 
Henderson et al. (1959) as 

β̂ = (X′H−1X)−1X′H−1y                                                                                                                                      (2) 

û = GZ′H−1(y − Xβ̂).                                                                                                                             (3) 

Although the variables of fixed effects design matrix are usually hypothesized as linearly independent, this 
case is not always in practice. And hence, with strong or near to strong linear dependencies between the 
variables of fixed effects design matrix are appeared. So, we can say that the multicollinearity is existed. When 
multicollinearity is arised, β̂ may have a large variance and β̂ may be far from its true value. In order to 
overcome these multicollinearity problems, alternative estimators and predictors can be recommended. 
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Liu and Hu (2013) gave the ridge predictors benefit from the ridge estimator in linear regression 

β̂(k) = (X′H−1X + kIp)−1X′H−1y                                                                                                       (4) 

û(k) = GZ′H−1(y − Xβ̂(k))                                                                                                                  (5) 

where k > 0 is called as the ridge biasing parameter. β̂(k) and û(k) also given by Özkale and Can (2017) via 
Henderson’s mixed model equations (MMEs) (see Henderson et al. (1959)). 

Another attempt to provide better estimation is introduced by Liu (1993) called as the Liu estimator. And then, 
Kaçıranlar et al. (1999) improved Liu’s approach, and introduced restricted Liu estimator and discussed its 
stochastic properties. By using Swindel (1976) and Özkale and Kaçıranlar’s (2007) approach in the linear 
regression models, Liu’s approach in the linear regression model is enlarged to LMMs by Özkale and Kuran 
(2018) in view of penalized log-likelihood. Thus, Özkale and Kuran (2018) suggested the Liu predictors  

β̂(d) = (X′H−1X + Ip)−1(X′H−1y + dβ̂)                                                                                                        (6) 

û(d) = GZ′H−1(y − Xβ̂(d))                                                                                                                  (7) 

where 0 < d < 1 is called as the Liu biasing parameter and β̂ is the BLUE given by equation (2). 

Sometimes additional prior information can be come across in LMMs and this can help to overcome the 
problem of multicollinearity, as well. By this consideration, we define the modified ridge predictors for LMMs 
based on the idea of the modified ridge estimation of Swindel (1976) in linear regression models. 

In a summary, the organization of this article is as follows: Section 2 includes the new predictors for LMMs; 
performance discussion of these new predictors is given in Section 3; Section 4 the choice of the biasing 
parameters for the modified ridge predictors in terms of mean square error criterion is proposed; Section 5 
deals with a real data analysis; Section 6 is for concluding remarks. 

THE PROPOSED NEW PREDICTORS 

The proposed new predictors are derived in this section. u and y are jointly Gaussian distributed as with the 

assumptions of model (1), [u
y] ~N ([ 0

Xβ] , σ2 [ G GZ′
ZG H ]). And so, the conditional distribution of y given u is 

y|u~N(Xβ + Zu, σ2R). The joint density of y and u (known as the MMEs) given by 

f(y, u) = f(y|u)f(u) 

= (2πσ2)−(n+q)/2|R|−1/2|G|−1/2 × exp {− 1
2σ2 [(y − Xβ − Zu)′R−1(y − Xβ − Zu) + u′G−1u]} 

where |. | denotes the determinant of a matrix. By dropping the constant term, the log-joint distribution of 
f(y, u) is obtained as 

logf(y, u) = logf(y|u) + logf(u) = − 1
2σ2 {[(y − Xβ − Zu)′R−1(y − Xβ − Zu) + u′G−1u]} 

and then, a penalization term with regularization parameter δ = − 1
2σ2 ≥ 0 is added to logf(y, u) 
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logf(y, u) − 1
2σ2 k(1 + d)β′β.                                                                                                               (8) 

The prior information is selected as the stochastic linear restriction 0 = √k(1 + d)β + ε by following Swindel 
(1976) and Özkale and Kaçıranlar’s (2007). The partial derivatives of equation (8) with respect to the elements 
of β and u is taken and equals to zero and then, by writing β̂(k, d) (the modified ridge estimator) and û(k, d) 
(the modified ridge predictor) instead of β̂ and û 

X′R−1 (y − Xβ̂(k, d)) − k(1 + d)β̂(k, d) − X′R−1Zû(k, d) = 0                                                               (9) 

Z′R−1 (y − Xβ̂(k, d)) − (Z′R−1Z + G−1)û(k, d) = 0.                                                                  (10) 

 Equations (9) and (10) can also be written as the form of matrix as 

(X′R−1X + k(1 + d) X′R−1Z
Z′R−1X Z′R−1Z + G−1) (β̂(k, d)

û(k, d)) = (X′R−1y
Z′R−1y).                                                (11) 

 Equation (11) can be written as via Gilmour et al.’s (1995) approach, 

Cφ̂ = ω′R−1y                                                                                                                                          (12) 

where φ̂ = (β̂′(k, d), û′(k, d))′, ω = (X, Z) and with G∗ = [0 0
0 G] and G∗+ = [0 0

0 G−1] where the superscript 
‘+’ denotes the Moore–Penrose inverse. φ̂ is extract from Equation (12) and φ̂ is obtained as 

φ̂ = C−1ω′R−1y                                                                                                                                     (13) 

where C−1 is the inverse formula of the partitioned matrix (see Searle (1982)). C−1 is substituted in Equation 
(13) and then, the modified ridge predictors are derived as 

β̂(k, d) = (X′H−1X + k(1 + d)Ip)−1X′H−1y                                                                                               (14) 

û(k, d) = GZ′H−1 (y − Xβ̂(k, d)).                                                                                                                 (15) 

MSE PERFORMANCE OF THE NEW PREDICTORS 

Yang et al. (2014), Pereira and Coelho (2012) and Robinson (1991) debated μ = L′β + S′u for specific matrices 
L ∈ ℝp×ṩ and S ∈ ℝq×ṩ primarily for the case ṩ = 1. Henderson (1950) obtained the BLUP of μ for β̂ and û 
as μ̂ = L′β̂ + S′û = ℚβ̂ + S′GZ′H−1y, where ℚ = L′ − S′GZ′H−1X. Then, the ridge, Liu and modified ridge 
predictors of μ can be given as 

μ̂(k) = L′β̂(k) + S′û(k) = ℚβ̂(k) + S′GZ′H−1y 

μ̂(d) = L′β̂(d) + S′û(d) = ℚβ̂(d) + S′GZ′H−1y 

μ̂(k, d) = L′β̂(k, d) + S′û(k, d) = ℚβ̂(k, d) + S′GZ′H−1y. 

The comparisons of μ̂(k, d) to μ̂, μ̂(k) and μ̂(d) are done according to the matrix mean square error (MMSE) 
criterion. Then, following Özkale and Kuran (2018) and Štulajter (1997), we obtain 
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MMSE(μ̂) = ℚMMSE(β̂)ℚ′ + σ2S′(G − GZ′H−1ZG)S                                                                 (16) 

MMSE(μ̂(k)) = ℚMMSE (β̂(k)) ℚ′ + σ2S′(G − GZ′H−1ZG)S                                                   (17) 

MMSE(μ̂(d)) = ℚMMSE (β̂(d)) ℚ′ + σ2S′(G − GZ′H−1ZG)S                                                   (18) 

MMSE(μ̂(k, d)) = ℚMMSE (β̂(k, d)) ℚ′ + σ2S′(G − GZ′H−1ZG)S                                           (19) 

where  

MMSE(β̂) = σ2(X′H−1X)−1                                                                                                               (20) 

MMSE(β̂(k)) = σ2(X′H−1X + kIp)−1
 

+k2(X′H−1X + kIp)−1ββ′(X′H−1X + kIp)−1                                     (21) 

MMSE(β̂(d)) = σ2(X′H−1X + Ip)−1(X′H−1X + dIp)  × (X′H−1X)−1(X′H−1X + dIp)(X′H−1X + Ip)−1
 

+(1 − d)2(X′H−1X + Ip)−1ββ′(X′H−1X + Ip)−1                                      (22) 

MMSE(β̂(k, d)) = σ2X′H−1X(X′H−1X + k(1 + d)Ip)−2
 

+ ((X′H−1X + k(1 + d)Ip − Ip)) ββ′ ((X′H−1X + k(1 + d)Ip − Ip)).                             (23) 

When we examine equations (16), (17), (18) and (19), we can say that the superiority of MMSE(μ̂(k, d)) over 
 MMSE(μ̂), MMSE(μ̂(k)) and MMSE(μ̂(d)) is equivalent to the superiority of the MMSE values of β̂(k, d) 
over β̂, β̂(k) and β̂(d), respectively. 

MMSE(μ̂(k, d)), MMSE(μ̂(k)), MMSE(μ̂(d)) and MMSE(μ̂) are a little predigested if the transform model (1) 
to a canonical form via orthogonal transformation. Therefore, the use of the canonical form is preferred (see 
Özkale and Kuran (2018)). From equations (20), (21), (22) and (23), we derive 

MMSE(α̂) = σ2Λ−1                                                                                                                                                         (24) 

MMSE(α̂(k)) = σ2(Λ + kIp)−1Λ(Λ + kIp)−1 + k2(Λ + kIp)−1αα′(Λ + kIp)−1                                            (25) 

MMSE(α̂(d)) = σ2(Λ + Ip)−1(Λ + dIp)Λ−1(Λ + dIp)(Λ + Ip)−1
 

+(1 − d)2(Λ + Ip)−1αα′(Λ + Ip)−1                                                                   (26) 

MMSE(α̂(k, d)) = σ2Λ(Λ + k(1 + d)Ip)−2
 

+ ((Λ + k(1 + d)Ip − Ip)) αα′ ((Λ + k(1 + d)Ip − Ip)′).            (27) 

where Λ = diag(λi) the p × p orthogonal matrix of the eigenvalues of X′H−1X (λ1 ≥ λ2 ≥ ⋯ ≥ λp ≥ 0). 
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Theorem 3.1. The estimator α̂(k, d) is superior to the estimator α̂ in the MMSE criterion iff 

α′(Rk − Ip)′[σ2ϛ𝑘𝑘]−1(Rk − Ip)α < 1                     

where  Rk = Λ + k(1 + d)Ip, ϛ𝑘𝑘 = (Λ−1 − RkΛ−1Rk′), k > 0 and 0 < 𝑑𝑑 < 1. 

Proof.  

MMSE(α̂) − MMSE(α̂(k, d)) = σ2(Λ−1 − RkΛ−1Rk′) = σ2diag {1
λi

− λi
(λi + k(1 + d)2}

i=1                    

p
 

(Λ−1 − RkΛ−1Rk′) will be pd iff (λi + k(1 + d)2 − λi
2 = 2λi + k(1 + d) > 0. By Farebrother (1976) and 

Trenkler (1990), the proof is completed. 

Theorem 3.2. The estimator α̂(k, d) is superior to the estimator α̂(k) in the MMSE criterion iff 

α′(Rk − Ip)′[σ2(𝜂𝜂𝑘𝑘Λ𝑛𝑛𝑘𝑘
′ − RkΛ−1Rk

′ ) + k2𝜂𝜂𝑘𝑘𝛼𝛼𝛼𝛼′𝑛𝑛𝑘𝑘
′ ]−1(Rk − Ip)α ≤ 1   

where  Rk = Λ + k(1 + d)Ip, 𝜂𝜂𝑘𝑘 = (Λ + kIp)−1
, k > 0 and 0 < 𝑑𝑑 < 1. 

Proof.  

MMSE(α̂(k)) − MMSE(α̂(k, d)) = σ2(𝜂𝜂𝑘𝑘Λ𝑛𝑛𝑘𝑘
′ − RkΛ−1Rk′) + k2𝜂𝜂𝑘𝑘𝛼𝛼𝛼𝛼′𝑛𝑛𝑘𝑘

′ − (Rk − Ip)αα′(Rk − Ip). 

After algebraic simplifications, we say that σ2(𝜂𝜂𝑘𝑘Λ𝑛𝑛𝑘𝑘
′ − RkΛ−1Rk′) is pd and then, by Farebrother (1976) and 

Trenkler (1990), the proof is completed. 

Theorem 3.3. The estimator α̂(k, d) is superior to the estimator α̂(d) in the MMSE criterion iff 

α′(Rk − Ip)′[σ2(𝗋𝗋k 𝗍𝗍kΛ−1tk
′  rk

′ − RkΛ−1Rk
′ ) + (1 − d)2𝗋𝗋kαα′rk

′ ]−1(Rk − Ip)α ≤ 1   

where  Rk = Λ + k(1 + d)Ip,  𝗋𝗋k = (Λ + Ip)−1 
, 𝗍𝗍k = (Λ + dIp)−1

, k > 0 and 0 < 𝑑𝑑 < 1. 

Proof.  
MMSE(α̂(d)) − MMSE(α̂(k, d))

= σ2(𝗋𝗋k 𝗍𝗍kΛ−1tk
′  rk

′ − RkΛ−1Rk
′ ) + (1 − d)2𝗋𝗋kαα′rk

′ − (Rk − Ip)αα′(Rk − Ip). 

After algebraic simplifications, we see that σ2(𝗋𝗋k 𝗍𝗍kΛ−1tk
′  rk

′ − RkΛ−1Rk
′ ) is pd and then, by Farebrother 

(1976) and Trenkler (1990), the proof is completed. 

SELECTION OF THE BIASING PARAMETERS 

In this section, the optimal values of k and d are determined for the modified ridge predictors. The optimal 
value of the k can be derived by differentiating MMSE(α̂(k, d)) given by equation (27) with respect to k for a 
fixed d and so, we obtain 

k̂ = σ̂2

(1 + d)α̂i
2 .                                                                                                                                       (28) 
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When d =0, k̂ in equation (28) becomes 

k̂ = σ̂2

α̂i
2                                                                                                                                                       (29) 

which is the method of estimating k as suggested by Hoerl and Kennard (1970). We prefer the harmonic mean 
(see Hoerl et al. (1975)) version of equation (28) and then, we derive 

k̂HM = pσ̂2

∑ (1 + d)α̂i
2p

i=1
                                                                                                                           (30) 

where σ̂2 = (y − Xβ̂)′H−1(y − Xβ̂)/(n − p). Similarly, the optimal value of the d can be derived by 
differentiating MMSE(α̂(k, d)) given by Equation (27) with respect to d for a fixed k and so, we obtain the 
harmonic mean version of d 

d̂HM = p
∑ 1

d̂
p
i=1

                                                                                                                                          (31) 

where d̂ is as given by Theorem 4.1 which is defined by Özkale and Kuran (2018). The selection of the 
estimators of the parameters d and k in MMSE(α̂(k, d)) is obtained iteratively as follows: 

Step 1. Obtain an initial estimate of d using d̂ is as given by Theorem 4.1 which is defined by Özkale and 
Kuran (2018). 

Step 2. Obtain k̂HM from equation (30) using d̂ in Step 1. 

Step 3. Estimate d̂HM in equation (31) using k̂HM in Step 2. 

Step 4. In case d̂HM is not between 0 and 1, use d̂HM = d̂. 

THE ORTHODONTIC GROWTH DATA 

In this section, we use the orthodontic growth data set which was first originally reported by Potthoff and Roy 
(1964). This data set was then used by Özkale and Kuran (2018). This data set consists of 27 children where 
16 of them are males and 10 of them are females. Investigators measured the distance (in millimeters) from 
the center of the pituitary to the pterygomaxillary fissure when children are at the age of 8,10,12 and 14. As 
Potthoff and Roy (1964) reported, the scope of the study was to model the relationship between the mentioned 
distance and the age of childrenwith examiningthe sexdifferences. The plot of the distances against the ages 
can be seen from Sheather (2009) and Özkale and Kuran (2018). The model for both male and female subjects 
i (i = 1, … ,27) at age j (j = 1, … ,3) is as follows (see Sheather (2009, p. 343)): 

distanceij = β0 + β1agej + β2sex + β3agej × sex + ui + εij
sex                                                       (32) 

where the random effect ui is assumed to follow a normal distribution with mean 0 and variance σu
2 

independent of the error term εij
sex which is iid N(0, σεsex

2 ), where σεsex
2  depends on sex. Let 1q, 0q and wq 

respectively show q × 1 vectors of ones, zeros and vector of repeated 8, 10, 12, 14 in order. Then, Equation 
(32) can be written in the form of Equation (1) with matrix motation where 
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 y108×1 = [distance1,1 … distance27,4]′ = [26.0 … 28.0]′ 

X108×4 = [ 
132
132
122
122

 
w32
w32
w22
w22

  
032
032
122
122

  
032
032
w22
w22

] 

Z108×27 = [
060
14
044

  
016
14
088

  
04
14

0100
  
⋯
⋱
⋯

  
052
052
14

 ]. 

With the help of a hybrid optimization scheme (see Pinherio and Bates (2000)) used by R, the REML estimators 
of the variance parameters as Ĝ27×27 = σ̂u

2 × I27 = 3.414 × I27    

R̂108×108 = σ̂εsex
2 × I108 = [σ̂εmale

2 × I64 044×44
044×44 σ̂εfemale

2 × I44
] 

                                          = [2.788 × I64 044×44
044×44 0.610 × I44

] 

The eigenvalues of the matrix X′Ĥ−1X are obtained as λ1 = 2.6839 × 10+3, λ2 = 439.0930, λ3 = 1.6983 
.Then, the condition number is calculated as λmax

λmin
= 15802.0295. Since the condition number is used to 

measure the extent of multicollinearity in the data and it is larger than 1000, it shows severe multicollinearity. 
Initial estimate of d is calculated as d̂ = 0.9900 by using Theorem 4.1. given by Özkale and Kuran (2018). 
And then, k̂HM = 0.0097 is obtained. Using k̂HM, d̂HM = −4.3001 is derived. Since d̂HM is not between 0 
and 1, d̂HM = d̂ = 0.9900 is given. Parameter estimates/predictors and the scalar MSE (SMSE, the trace of 
the MMSE) values for k̂HM = 0.0097 and d̂HM = d̂ = 0.9900 are given by Table 1 and 2. 
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Table 1. Parameter estimators and SMSE values for k̂HM = 0.0097 and d̂HM = d̂ = 0.9900. 

 �̂�𝛃 �̂�𝛃(𝐤𝐤) �̂�𝛃(𝐝𝐝) �̂�𝛃(𝐤𝐤, 𝐝𝐝) 

𝛃𝛃𝟎𝟎 16.0793 15.9785 16.0293 15.8814 

𝛃𝛃𝟏𝟏 0.7487 0.7565 0.7524 0.7640 

𝛃𝛃𝟐𝟐 2.2586 2.3441 2.2810 2.4252 

𝛃𝛃𝟑𝟑 -0.3150 -0.3219 -0.3170 -0.3284 

SMSE 2.1469 2.0969 2.1244 2.0831 

 

Table 2. Parameter predictors for k̂HM = 0.0097 and d̂HM = d̂ = 0.9900. 

 �̂�𝐮 �̂�𝐮(𝐤𝐤) �̂�𝐮(𝐝𝐝) �̂�𝐮(𝐤𝐤, 𝐝𝐝) 

𝐮𝐮𝟏𝟏 -1,09177 -1,0794 -1,08435 -1,06739 

𝐮𝐮𝟐𝟐 -1,09177 -1,0794 -1,08435 -1,06739 

𝐮𝐮𝟑𝟑 -0,78035 -0,76797 -0,77293 -0,75597 

𝐮𝐮𝟒𝟒 -0,57273 -0,56036 -0,56532 -0,54836 

𝐮𝐮𝟓𝟓 -0,46893 -0,45655 -0,46151 -0,44455 

𝐮𝐮𝟔𝟔 -0,36512 -0,35275 -0,3577 -0,34074 

𝐮𝐮𝟕𝟕 -0,0537 -0,04133 -0,04628 -0,02932 

𝐮𝐮𝟖𝟖 -0,0537 -0,04133 -0,04628 -0,02932 

𝐮𝐮𝟗𝟗 -0,31474 -0,30449 -0,30859 -0,29455 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟎𝟎 1,257328 1,267572 1,263469 1,277514 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟏𝟏 0,67295 0,685321 0,680367 0,697327 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟐𝟐 0,465336 0,477708 0,472753 0,489714 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟑𝟑 1,711018 1,72339 1,718435 1,735396 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟒𝟒 1,918632 1,931004 1,926049 1,943010 
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𝐮𝐮𝟏𝟏𝟏𝟏 2,852894 2,865265 2,860311 2,877271 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟏𝟏 4,30619 4,318562 4,313607 4,330567 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟏𝟏 -4,41084 -4,40642 -4,40353 -4,40184 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟏𝟏 -1,89605 -1,89249 -1,89016 -1,88879 

𝐮𝐮𝟏𝟏𝟏𝟏 -1,89808 -1,89367 -1,89077 -1,88908 

𝐮𝐮𝟐𝟐𝟐𝟐 -2,81396 -2,7997 -2,80542 -2,78586 

𝐮𝐮𝟐𝟐𝟏𝟏 -0,7982 -0,79464 -0,79231 -0,79094 

𝐮𝐮𝟐𝟐𝟐𝟐 0,255712 0,260127 0,26302 0,264709 

𝐮𝐮𝟐𝟐𝟐𝟐 -1,31548 -1,30859 -1,30862 -1,30173 

𝐮𝐮𝟐𝟐𝟐𝟐 -0,00847 -0,00491 -0,00258 -0,00121 

𝐮𝐮𝟐𝟐𝟏𝟏 1,332608 1,337023 1,339916 1,341605 

𝐮𝐮𝟐𝟐𝟏𝟏 1,403971 1,407533 1,409868 1,411231 

𝐮𝐮𝟐𝟐𝟏𝟏 3,127435 3,13185 3,134743 3,136432 

 

We conclude that modified ridge estimator dominates the BLUE, ridge estimator and Liu estimator in the sense 
of SMSE for k̂HM = 0.0097 and d̂HM = d̂ = 0.9900 from Table 1. This case can also be seen by Figures 1 
and 2. Additionally, it can be seen that the ridge estimator, the Liu estimator and the modified ridge estimator 
have minimum SMSE values than the BLUE under multicollinearity.  

 

Figure 1. Plots of SMSE values of estimators versus k and fixed d̂HM = d̂ = 0.9900 values 
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Figure 2. Plots of SMSE values of estimators versus d and fixed k̂HM = 0.0097 values. 

The real data analysis supports that there come up appropriate k and d values such that the modified ridge 
estimator is superior than the ridge estimator and Liu estimator under having small SMSE values condition. 

CONCLUDING REMARKS 

The modified ridge estimator and the modified ridge predictor are suggested under multicollinearity in linear 
mixed models. MMSE comparisons are formed and the choosing of the biasing parameters is attached. A real 
data analysis is fullfilled to demonstrate the findings. A real analysis shows that although the the modified 
ridge estimator is always better than the BLUE, the superiority of β̂(k, d) depends on the chosen values of the 
biasing parameters and, under the use of the appropriate biasing parameter condition, the modified ridge 
estimator has smaller mean square error than the ridge and Liu estimators. 
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Öz: Hayat tablolarından yararlanılarak hesaplanan doğuştan beklenen yaşam süresi, dünyadaki nüfus 
yapısının geçmişini, geleceğini ve şu anki durumuyla ilgili değerli bilgiler barındırması açısından oldukça 
önemli bir değişkendir. Beklenen yaşam süresine etki eden birçok faktör olmakla birlikte bu etkilerin 
incelenmesinde kullanılan birçok istatistiksel yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada birincil olarak, 
regresyonel ilişkilerin var olduğu değişkenler ve değişkenlerin oluşturduğu faktörler arasında değişkenlerin 
hatalarını da modele katan yapısal eşitlik modellemesi kullanılmak suretiyle doğuştan yaşam beklentisi 
üzerine etki eden yapılar ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Yapısal eşitlik modellemesi genellikle sosyal 
bilimler alanında kullanılmakta, karmaşık yapılardaki değişkenlerin birbirlerine etkisini inceleyerek bir 
model oluşturulmasında ve oluşturulan bu modelin uygun olup olmadığını test edilmesine yardımcı 
istatistiksel bir yöntemdir. Modelin uyumluluğuna dair sonuçlarının yorumlanmasa olanak sağlayan uyum 
iyiliği testlerini içinde barındırarak oluşabilecek hataları ortadan kaldırmasına yardımcı olup, en iyi modelin 
seçilmesinde bir araç olarak kullanılır. Bu çalışmada ise çeşitli kaynaklardan yararlanılarak belirlenen 
hayatsal risk faktörleri ile doğuştan beklenen yaşam süresi üzerine etkisini inceleyen bir model oluşturulup, 
bu modelin uyum iyiliği ölçütlerine bakılarak ilişkileri en iyi açıklayan denklem oluşturulmuştur. Bu 
bağlamda, risk faktörleri içinde yer alan ölüm oranı, yetersiz beslenme yaygınlığı, hastane yatak sayısı, yaşlı 
bağımlılık oranı, yenidoğan ölüm oranı, genç bağımlılık oranı gibi değişkenler ile sağlık faktörü olarak 
isimlendirilen değişken seti içinde yer alan ölüm oranı, yaşlı bağımlılık oranı, intihar ölüm oranı, hastane 
yatak sayısı değişkenlerinin doğuştan beklenen yaşam süresi üzerindeki etkisi incelenmiş istatistiksel olarak 
anlamlı yapısal bir model kurulmuştur. Kurulan modelin anlamlılığı ve başarısı için göz önünde tutulan 
uyum iyiliği ölçütleri modelin doğrulandığını göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Doğuştan Yaşam Beklentisi, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Risk 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVREVE 

Doğuştan yaşam beklentisi, yeni doğan bir bebeğin yaşamı boyunca mevcut yaşa özel ölümlülük hızlarına 
maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısıdır. Ölüm oranlarının oldukça büyük bir 
payı olmakla birlikte hayat tablolarından hesaplanarak elde edilir. (Brown ,1997) Dünya genelinde ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri hakkında önemli bilgileri barındıran beklenen yaşam süresinin uzun olması, ülkedeki 
sağlık imkanlarının iyi olduğu, refah seviyesinin yüksek olduğu ve ölüm oranlarının düşük olduğu anlamına 
gelmektedir. Aynı zamanda ölüm oranlarının etkisi ile birlikte genel olarak ülke nüfusunun sağlığının 
düzeyini gösterir (Forouzanfar ve ark.,2014: 304 – 320). Bu çalışma, bu alanda yapılan diğer çalışmalardan 
farklı olarak doğuştan beklenen yaşam süresi üzerinde etkili olduğu düşünülen hayatsal risk değişkenlerinin 
etkisinin ortaya konulmasından ziyade; değişkenlerin bir araya gelerek oluşturdukları faktör yapısı içinde bu 
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etkiyi sağlayan gizil yapıların varlığını ve etki düzeylerini ortaya koyan yapısal eşitlik modelini oluşturma ve 
yapısal modeli doğrulamak üzerine kuruludur. 

AMAÇ 

Doğuştan beklenen yaşam süresini etkileyen, sağlık ve gelişmemişlik faktörlerinden oluşan ve hayatsal risk 
faktörleri adı altında birleştirilen bu gizil yapıların etkisini ortaya çıkarmak için kullanılan bir çok değişkenli 
istatistiksel yöntem olan yapısal eşitlik modellemesi ile araştırılması amaçlanmaktadır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada kullanılan veri seti, ‘Wolrdbank Data/World Development Indicators’ aracılığı ile elde edilen, 
78 ülkeye ait 14 değişkenden oluşmaktadır. Veri setinde yer alan değişkenler, yapılan literatür taramaları 
sonucunda doğuştan beklenen yaşam süresine etkisi olduğu düşünülen özelliklerdir. Ölüm oranlarının hayat 
tablolarına dolaylı etkilerinden kaynaklı doğuştan beklenen yaşam süresine de etkisinin olması veri setinde 
kendine yer bulmasına sebep olmuştur. Sağlık düzeylerinin ölçümünü veren ölüm oranı, yaşlı bağımlılık 
oranı, intihar ölüm oranı ve hastane yatak sayısı gibi değişkenlerle, gelişmemişlik düzeylerini göstermesi 
açısından yenidoğan ölüm oranı, kız bebek ölüm oranı, genç bağımlılık oranı ve yetersiz beslenme yaygınlığı 
değişkenleri veri setine dahil edilmiştir. Bununla beraber 2010 yılındaki doğuştan beklenen yaşam 
süresindeki bilgi kaybını en az olacak şekilde modele katabilmek için, doğuştan beklenen yaşam süresinin 
2010 yılına kadar olan son beş yılı dikkate alınarak veri setine dahil edilmiştir. 

YÖNTEM 

 Çok değişkenli bir istatistiksel yöntem olan yapısal eşitlik modellemesi, doğuştan beklenen yaşam süresine 
etki eden birçok değişkeni aynı anda inceleyerek uyum iyiliği testleri yardımıyla araştırmaktadır. Bu 
çalışmada yapısal model oluşturulmadan önce veri setindeki bulunan kayıp değerler değişkenin kendi 
ortalamasına göre doldurularak tamamlanmış ve değişkenin varyansındaki değişimin minimal düzeyde 
kalması sağlanmıştır. Oluşturulan veri setindeki sapmaları önlemek amacıyla ise veri setinde yer alan 
değişken değerleri standart normal dağılıma uygun hale getirilip, birim standart sapmalara göre beşli likert 
ölçek haline getirilmiştir (Tabachnick and Fidell, 2013). SPSS 25.0 ile değişkenlerin arasındaki 
korelasyonları dikkate alarak ilişkili değişken yapısından ilişkisiz gizil değişken yapısına geçen, değişken 
sayısını azaltan, boyut indirgemesi yapan gizil yapılar oluşturan açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Daha 
sonra oluşan faktör yapısı içinde doğuştan beklenen yaşam süresi faktörü bağımlı gizil değişken, bu 
değişkeni etkilediği düşünülen sağlık faktörü ve gelişmemişlik faktörü bağımsız gizil değişken alınarak, bu 
değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyan yapısal eşitlik modellerini oluşturmak için LISREL 8.8 
programı kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu çalışmada, 78 ülkeye ait 14 değişkenden hareketle elde edilen veri setine ilk olarak gizil yapıların 
örüntüsünü oluşturmak ve boyut indirgemek amacıyla uygulanan faktör analizinin uygunluk ölçütlerine ait 
sonuçlar Tablo 1 ile verilmiştir.  
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Tablo1: Faktör Analizi Uygunluk Ölçütleri 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uygunluğu Ölçütü 0,898 

 

Bartlett Küresellik Testi 

Ki-Kare Değeri 1578,321 

Serbestlik Derecesi 91 

Anlamlılık Değeri  0,000 

 

Tablo 1’e göre eldeki veri setinin faktör analizine uygunluğu hakkında bilgi veren ve 0,7 den yüksek olması 
istenen Kaiser Meyer Olkin örneklem uygunluğu ölçütü 0,898 olarak hesaplanmıştır.(Harman, 1976) 
Bununla beraber veri setine ait korelasyon matrisinin birim matris olup-olmadığını test eden Barlett 
Küresellik testi sonuçlarına göre, yokluk hipotezinin reddedilerek değişkenler arasında anlamlı 
korelasyonların faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir(Büyüköztürk ,2002;470-483) Ayrıca veri 
setindeki değişkenlerin faktör analizi sonucunda ayrıldığı faktörler ve bu faktörlere ait faktör yükleri Tablo 2 
ile verilmiştir. 

Tablo 2 : Faktörler ve Döndürülmüş Faktör Yükleri Matrisi 

Değişkenler Faktörler   Döndürülmüş Faktör Yükleri 

DBY_2008 

Doğuştan Beklenen 
Yaşam Süresi 

0,917 

DBY_2009 0,909 

DBY_2007 0,896 

DBY_2006 0,881 

DBY_2005 0,840 

LGN4 

Gelişmemişlik  

 

0,819 

LDOGO 0,785 

LGN3 0,716 

LGN1 0,713 

LGN6 0,712 

LSAGHIZ1 

Sağlık 

0,764 

LSAGHIZ4 0,730 

LSAGHIZ5 0,656 

LSAGHIZ2 0,613 
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Tablo 2’de veri setindeki değişkenlerin 3 faktöre ayrıldığı, değişkenlerin faktör yüklerinin 0,613-0,917 
arasında değiştiği görülmektedir. Bu ise yapılan faktör analizinin kullanılabilir ve faktörleşmenin başarılı 
olduğunun bir göstergesidir. Faktörleşme sonucunda baştaki veri seti içindeki bilginin korunması ile ilgili 
olarak verilen açıklanan varyans ise Tablo 3 ile verilmiştir.  

Tablo 3: Açıklanan Varyans Oranları 

Özdeğerler Açıklanan Varyans Birikimli Açıklanan Varyans 

5,424 38,743 38,743 

3,877 27,691 66,433 

1,964 14,032 80,465 

 

Tablo 3’de veri setinin faktör analizi yapmadan önce içerdiği bilgi düzeyi, faktör analizi yapıldıktan ve 
faktörleşme sağlandıktan sonra %80.465 inin korunduğu görülmektedir. Açıklanan varyans değerinin %67 
ve daha fazla olması istenmektedir (Alpar,2011)Bu bağlamda tüm ölçütlerin elde edilen bu faktörizasyonu 
desteklediği 14 ilişkili değişken yerine ilişkisiz 3 faktörün oluşturduğu ölçme aracının verinin analizinde 
kullanılabileceği görülmektedir. Bu bağlamda, veri içindeki toplam değişimin %38,743’ünü açıklayan 
“Doğuştan Beklenen Yaşam Süresi Faktörü”, %27,691’ini açıklayan “Gelişmemişlik Faktörü”, %14,032’sini 
açıklayan “Sağlık Faktörü”  veri setinin analizinde gizil yapıların incelenmesine imkan verecek bir yapısal 
eşitlik modelin oluşturulması için kullanılabilecektir. 

Bu çalışmada, doğuştan beklenen yaşam süresine etki eden hayatsal risk faktörleri çok değişkenli bir 
istatistik olan yapısal eşitlik modellemesi ile anlamlı bir model oluşturulmak istenmektedir. Yapısal eşitlik 
modellemesi uygulanmadan önce, veri setine faktör analizi uygulanarak çok boyutlu yapı daha az boyutlu 
hale getirilmiş; veri setindeki değişkenlerin rotasyon sonucunda üç faktöre ayrıldığı 
görülmüştür.(Rencher ,2005) Bu faktörleşme yapısında ilk faktör, doğuştan beklenen yaşam süresinin 
2009,2008,2007,2006 ve 2005 yıllarını kapsayan değişkenleridir. İkinci faktör gelişmemişlik olarak 
adlandırılarak, kız bebek ölüm oranı, yeni doğan ölüm oranı, genç bağımlılık oranı, yetersiz beslenme 
yaygınlığı ve doğurganlık oranından oluşmaktadır. Üçüncü faktör ise, ölüm oranı, yaşlı bağımlılık oranı, 
intihar ölüm oranı ve hastane yatak sayısı oluşarak sağlık faktörü olarak isimlendirilmiştir. Üç faktöre 
ayrıldığı görülen veri yapısındaki  gizil değişkenler arasındaki ilişkileri, çok değişkenli istatistiksel bir 
yöntem olan yapısal eşitlik modellemesi aracılıyla açıklamak için anlamlı bir model oluşturulmuştur. 
Önerilen modelin veriye uyum iyiliği ölçütleri ise Tablo 4 ile gösterilmiştir.  
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Faktörler/Maddeler Standart Yükler t-değeri R2

GELISMEMIS
LGN1 0,94 10,64 0,88
LGN3 0,84 8,81 0,71
LGN4 0,87 9,43 0,76
LGN6 0,6 0,053 0,36
LDOGO 0,88 9,45 0,77
GELISMEMIS→  DBY -0,75 -7.91
SAGLIK
LSAG1 0,25 2,22 0,062
LSAG2 1 12,41 1
LSAG4 0,38 3,49 0,15
LSAG5 0,48 4,53 0,23
SAGLIK  →    DBY 0,22  3.01
DBY
LZDBY_05 0,96 6,2 0,92
LZDBY_06 0,99 35,27 0,97
LZDBY_07 1 28,81 1
LZDBY_08 0,99 25,24 0,97
LZDBY_09 0,97 22,55 0,94

 

Tablo 4: Yapısal Modele Ait Uyum İyiliği Ölçütleri 

Uyum 
Ölçütleri 

İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 
Önerilen 

Modeldeki 
Değeri 

Karar 

χ2/sd 0 2 2 3 1,44 İyi Uyum 

p değeri 0,05<p<1.00 0,01<p≤0,05 0,0082 Kabul Edilebilir Uyum 

RMSEA 0≤RMSEA≤0,05  0,05<RMSEA<0,08 0.076 Kabul Edilebilir Uyum 

NFI 0,95≤NFI ≤1,00 0,90<NFI<0,95 0.96 İyi Uyum 

NNFI 0,95≤NNFI ≤1,00 0,90<NNFI<0,95 0.98 İyi Uyum 

CFI 0,97≤ CFI≤1,00 0,95≤ CFI≤0,97 0.99 İyi Uyum 

GFI 0,90≤ GFI≤1,00 0,89≤ CFI≤0,85 0.88 Kabul Edilebilir Uyum 

AGFI 0,90≤ AGFI≤1,00 0,89≤ AGFI≤0,85 0.86 Kabul Edilebilir Uyum  

Kaynak: Schermelleh-Engel,, Moosbrugger  and Müler,2003 

Tablo 4 ‘e göre modele ait uyum iyiliği ölçütlerinin belirlenen uyum aralıkları arasında bulunmasından 
dolayı anlamlı bir yapısal modelin oluşturulduğu söylenebilir. Elde edilen yapısal eşitlik modelinin 
başarısına ait standart yükler, t değerleri ve açıklama oranları Tablo 5 ile verilmiştir. 

Tablo 5: Yapısal Modele ait Standart Katsayılar, t-değerleri ve Açıklama Oranları 
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Bu durumda Tablo 5 ‘e göre  oluşan yapısal eşitlik model denklemi; 

DBY =  - 0.75*GELISMEMIS + 0.22*SAGLIK 

ile elde edilmiştir. Bu denkleme göre, doğuştan beklenen yaşam süresini gelişmemişlik faktörü ters yönde; 
sağlık faktörü ise aynı yönde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Tüm oluşan gizil yapılar 
arasındaki ilişkileri aynı anda gösteren path diyagramı ise Şekil 1 ile verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 : Önerilen Modele ait Path Diagramı 

Önerilen modelin path diagramı incelendiğinde, doğuştan beklenen yaşam süresini ters yönde etkileyen 
gelişmemişlik faktörünün -0,75 standart katsayı değerine sahip olduğu, bu gizil değişkeni aynı yönde 
etkileyen sağlık faktörünün ise 0,22 standart katsayı değerine sahip olduğu görülmektedir. Modeldeki 
bağımsız gizil değişkenlerin beraber bağımlı gizi değişken içindeki toplam varyasyonu açıklama oranı %77 
olurken hata varyansı ise %23 olarak elde edilmiştir.(Sümer,2000; 49-73)Tüm bu sonuçlara göre önerilen 
yapısal modelin başarılı, kullanılabilir ve geliştirilebilir bir model olduğu aşikardır.  

SONUÇ 

Doğuştan beklenen yaşam süresine etki eden hayatsal risk faktörleri incelenmiş olup, yapısal eşitlik 
modellemesi ile anlamlı bir model oluşturulmuştur. Veri seti, ‘Worldbank Data/World Development 
Indicators’ kaynağından elde edilmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere bu kaynaktan elde edilen sürekli 
değişkenler standart normal dağılıma uyarlandıktan sonra ölçüm değerleri ortalamadan standart sapma birim 
uzaklıklarına göre beşli likert ölçeğe dönüştürülmüştür. Böylece verideki sapmalar engellenmiş ve hata 
değeri minimize edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriye önce faktör analizi uygulanmış daha sonra elde 
edilen faktör yapısı doğrulanmıştır. Örneklem uygunluğu ölçütü ve küresellik testi, yamaç eğim grafiği, 
değişkenlerin faktör yapısına taşıdıkları ortak varyans bilgisi gibi faktör analizi iyilik ölçütleri de verinin 
faktörleşmeye uygun olduğunu ve üç faktöre ayrıldığını doğrulamıştır. Oluşan faktör yapısı ise doğuştan 
beklenen yaşam süresi faktörü, gelişmemişlik faktörü ve sağlık faktörü olarak adlandırılmıştır. Daha sonra bu 
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faktör yapısı temel alınarak gizil değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyan anlamlı yapısal bir model 
oluşturulmuştur. Elde edilen istatistiksel olarak anlamlı bulunan, yapısal modele göre; kız bebek ölüm oranı, 
yeni doğan ölüm oranı, genç bağımlılık oranı, yetersiz beslenme yaygınlığı ve doğurganlık oranından oluşan 
gelişmemişlik faktörünün doğuştan yaşam beklentisi üzerindeki etkisinin -0,75 olduğu; sağlık faktörü 
etkisinin ise 0,22 olduğu görülmüştür. Yani gelişmemişlik faktöründeki 1birimlik artış doğuştan beklenen 
yaşam süresi üzerinde 0,75 birimlik bir azalışa sebep olurken; sağlık faktöründeki 1 birimlik artış doğuştan 
beklenen yaşam süresi üzerinde 0,22 birimlik bir artışa sebep olacaktır. Yapısal eşitlik modelinde bağımsız 
gizil değişkenler, gelişmemişlik ve sağlık faktörleri beraber, bağımlı gizil değişken, doğuştan beklenen 
yaşam süresi, içindeki değişimin ise %77’sini açıkladığı görülmüştür. Yapısal modelin uyum iyiliği 
ölçütlerinin tümü literatürde belirlenen iyi/kabul edilebilir uyum eşik değerleri arasında yer almaktadır. Bu 
durum doğuştan beklenen yaşam süresini etkileyen faktörleri ve etkileme derecelerini ortaya koymada 
kullanılan yapısal eşitlik modellerinin istatistiksel olarak önemli/anlamlı sonuçlar veren bir model 
oluşturulabileceğini, modele daha başka gizil değişken yapıları katılarak modellemenin daha da 
geliştirilebileceğini göstermektedir. Aynı zamanda bu çalışmada ortaya çıkan modellemenin, bu konuya dair 
uygulanan istatistiksel yöntem ve sonuçları bağlamında daha sonradan bu konuda çalışacak olan 
araştırmacılara da yol göstereceği muhakkaktır. 
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A WIENER-HOPF ANALYSIS OF THE RIGID PIPE WITH FINITE PERFORATED PART

Burhan TİRYAKİOĞLU

Turkey

Abstract: In recent years, air transportation, especially in crowded cities becomes more important and the 
number of the airports increase every day. Since, the airports are built nearby the city centers, the people who 
live next to airports, expose to lots of noise pollution. Both the reduction of the people’s life quality and the 
requirement of the European Union standards have made those problems very important to be solved. Thus, re-
searchers such as mathematicians, physicists, engineers, have been investigated this problem for years. Various 
options for the reduction of noise emanating from different sources have been discussed extensively in the lite-
rature. One of which is perforated structures. The aim of this study is to investigate the effect of finite perforated 
part to the radiated field. To this end the radiation of plane sound waves by a semi infinite rigid pipe having a 
finite perforated part is investigated rigorously. This boundary value problem is investigated using well known 
Wiener-Hopf technique. To obtain a Wiener-Hopf equations, Fourier transform is applied. The far field soluti-
on is found analytically by the application of saddle point technique. The present study can be used as a model 
for many engineering applications, such as noise reduction in exhaust systems, in modern aircraft jet and turbo-
fan engines. Such researchs are useful in the reduction of noise effects generated through a variety of sources.  
 
Keywords: Wiener-Hopf, Perforated Cylinder, Fourier Transform, Saddle Point Technique
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A RISK ASSESSMENT APPLICATION COMPARISON WITH INTERVAL TYPE-2 FUZZY 
TOPSIS METHOD

Büşra MENİZ, Fatma TİRYAKİ

Turkey

Abstract: Using appropriate data in decision-making problems is important to achieve better results. Sin-
ce having the unpredictability information of the data to be utilized will increase the validity of the soluti-
on, the fuzzy set theory has had a serious effect on decision making methods. Therefore, we handle TOP-
SIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) which is one of MCDM (Multiple 
Criteria Decision Making) methods by using fuzzy sets. Although working with type-1 fuzzy sets is more 
difficult than crisp numbers, it can be counted easily enough. However, they are not good enough to pro-
cess unknown materials. This deficiency led to the emergence of a more competent concept in the literature. 
Type-2 fuzzy sets that are a special form of fuzzy sets can reflect uncertainty much better than type-1 fuzzy 
sets. However, the processing density of these sets has made their use quite difficult. In order to allevia-
te the operations, interval type-2 fuzzy sets have been developed, and these sets have been used widely in 
MCDM methods. Hence, interval type-2 fuzzy set theory is addressed to overcome uncertainty more realis-
tically in our study. We adapt the previous work done on risk assessment with type-1 fuzzy sets to interval 
type-2 fuzzy sets by using TOPSIS. The aim of this study is to observe results by considering these works.  
 
Keywords: TOPSIS, Interval Type-2 Fuzzy Sets, Risk Assessment 
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INTERVAL TYPE-2 FUZZY AHP METHOD WITH MULTILEVEL HIERARCHICAL 
STRUCTURE: AN APPLICATION ON CAR SELECTION 

Büşra MENİZ, Fatma TİRYAKİ

Turkey

Abstract: People make many choices every day in life. These choices can take place at the level of their 
individual situations, organization and/or the government. Depending on the importance of the decision and 
the number of objectives/criteria, suitable decision making tools should be used. Analytic Hierarchy Process 
(AHP) is a commonly applied decision making method. While reaching out to a conclusion, a decision maker 
may encounter with vague circumstances. This problem can be handled with the use of fuzzy set theory. By uti-
lizing from a specific subject of fuzzy set theory, which is Interval Type-2 Fuzzy Sets (IT2FS)’s, calculations 
are able to be done for considerable uncertain conditions. AHP method with Interval Type-2 Fuzzy Numbers 
(IT2FN)’s is found in the literature. Since AHP method with IT2FN can be used for the cases that contain only 
main criteria is not much useful with in large quantities of criterion, it is thought that the development of the 
structure in the fuzzy method will contribute to the literature. The aim of this study is to expand the hierarchy 
of AHP via using sub-criteria for IT2FN. This expansion of the formation is called multilevel hierarchy. Be-
cause of the fact that real life may contain more than a few attributes, this approach allows managing more 
realistic situations. An encountered car selection problem is worked out for illustration of the extended method.  
 
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Interval Type-2 Fuzzy Sets, Multilevel Hierarchy, Car Selection 
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SATIŞ SONRASI 
HİZMETLERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Erkut ÖZTOP, Coşkun ÖZKAN

Türkiye

Öz: Günümüzde artan yoğun rekabet ortamında işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve kârlılıklarını 
sürdürebilmeleri için müşteri istek ve beklentilerine en iyi şeklide yanıt vermeli, işletme giderlerini mini-
mum seviyede tutmaları gerekmektedir. Bu noktada işletmeler, sürekli değişkenlik gösteren müşteri talep-
lerini kabul edilebilir maliyetle karşılayabilecek ve en kısa sürede cevap verebilecek yetenekteki tedarikçi-
lerin belirlenmesini hedeflemektedirler. En uygun tedarikçinin belirlenmesi, işletmeninin kısa ve uzun va-
dedeki hedeflerine ulaşmasında ve rekabetçiliğini korumasında stratejik bir öneme sahiptir. Tedarikçi seçi-
mi, birçok farklı kriteri göz önünde bulunduran karmaşık bir karar problemidir. Sanayinin öncü alanlarından 
biri olan otomotiv sektöründe de rekabet ortamı etkisini her geçen gün arttırarak devam etmektedir. Sek-
tör içerisinde yer alan işletmeler, satış ve satış sonrası faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini en üst nokta-
da tutma gayreti içerisindedirler. Bu çalışmada, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma için teda-
rikçi seçim problemi ele alınmıştır. Çalışma kapsamında firmanın servis departmanında kullanılmak üzere 
işletme için en uygun madeni yağ tedarikçisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Uygulamada çok kriterli ka-
rar verme yöntemlerinden olan AHP ve TOPSIS teknikleri tedarikçinin belirlenmesi amacıyla kullanılmış-
tır. Öncelikle uzman ekip tarafından ana kriterler ve bunlara bağlı alt kriterler belirlenmiş, altı tedarikçi ele 
alınmıştır. Uzmanların görüşleri doğrultusunda ana ve alt kriterlerin önem dereceleri AHP yöntemi kulla-
nılarak hesaplanmıştır. İlk aşamada AHP yöntemiyle daha sonra ise TOPSIS yöntemiyle tedarikçilerin sı-
ralaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda iki yöntemden elde edilen bulgular karşılaştırılmış ve de-
ğerlendirilmiştir. Çalışmadaki tüm hesaplamalar Microsoft Excel programı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, AHP, TOPSIS, Tedarikçi Seçimi, Otomotiv Sektörü 
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Abstract: I analyse the main results concerning the existence and structure of large -time solutions of an 
initial-value problem for equation, namely 

                         𝑢𝑢𝑡𝑡 + 1
𝑥𝑥2 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥 = 𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥       − ∞ < 𝑥𝑥 < ∞    𝑡𝑡 > 0,   (1) 

with step initial data  

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) = {1 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 ≥ 0
0 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 < 0 

and 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) → { 1, 𝑥𝑥 → ∞
0, 𝑥𝑥 → −∞  

where respectively x represents distance and t represents time. Development of the large-time solutions of 
the equation which is given above has been examined by using the method of matched asymptotic coordinate 
expansions. In particulary, asymptotic solution to the equation above is searched  firstly when as t tends to 0, 
then asymptotic solution to the equation (1) as x tends to infinity and after then asymptotic solution to the 
equation (1) as t tends to infinity  are found separately. For each asymptotic schemas of the equation (1) have 
own regions which are obtained after some calculations depending on the term as mentioned before. After 
all, solutions to initial value problem (1) are identfied according to results in the cases ( which are as t tends 
to 0, as x tends to infinity and final one as t tends to infinity). 

Keywords:  Nonlinear Equation, Matched Asymptotic Coordinate Expansions Method 
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KÜÇÜK ÖRNEKLEME SAHİP SPEKTRAL VERİ SETLERİNDE DALGA BOYU SEÇİMİ İÇİN 
ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: GAHRM

Esra PAMUKÇU

Türkiye

Öz: Spektral veriler tipik olarak çok sayıda ve ilişkili değişken içerir. Çalışmada ulaşılan örnek sayısı yeterli 
değilse (n<<p), bu durum yüksek tahmin performansına sahip çok değişkenli bir kalibrasyon modeli oluştur-
mak için sorunlu olabilir. Konuyla alakalı olarak yapılan literatür incelemesinde çok sayıda dalga boyu seçim 
metodunun önerildiği gözlenmiştir. Ancak bu metotların çoğunun özellikle Kısmi En Küçük Kareler Regres-
yonu (PLSR) yöntemine veya onun bazı optimizasyon prosedürleri ile hibritleşmesinine dayandığı gözlenmiş-
tir. Ancak PLSR projeksiyon tabanlı olduğu için esasen değişken seçme amacına hizmet etmez ve Chun ve 
Keleş (2010)’da belirttiği gibi n<<p probleminden muzdariptir. Bu nedenle, bilgilendirici dalga boylarını se-
çebilmek ve spektral verilerden faydalı bilgiler elde edebilmek için hala daha karmaşık istatistiksel yöntemlere 
ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, özellikle küçük boyutlu spektral veriler için Pamukçu (2020) tarafından önerilen 
Genetik Algoritma ve Hibrid Regresyon modeline (GAHRM) dayalı yeni bir dalga boyu seçim yaklaşımının 
kullanılması önerilmiştir. GAHRM sayesinde bilgilendirici dalga boyları, numune boyutu çok düşük olsa bile 
hızlı ve etkili bir şekilde seçilebilir. Önerilen yöntemin avantaj ve kabiliyetini göstermek amacıyla, benzin 
oktan sayısının derecelendirilmesi için yakın kızıl ötesi ışın teknolojisi kullanılarak Kalivas (1997) tarafından 
oluşturulmuş Gasoline spektral veri seti kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, GAHRM’nin çok değiş-
kenli bir kalibrasyon modelinin tahmin performansını artırmak amacıyla faydalı bilgi içeren dalga boylarının 
seçimi için yeni ve alternatif bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spektral Veri, Dalga Boyu Seçimi, Hibrid Regresyon Modeli, Genetik Algoritma



58

ÖZET SÖZEL METİNLER

VARYANS KOVARYANS MATRİSLERİNİN KOMPLEKSLİĞİ ÜZERİNE

Esra PAMUKÇU, Mehmet Niyazi ÇANKAYA

Türkiye

VARYANS KOVARYANS MATRİSLERİNİN KOMPLEKSLİĞİ ÜZERİNE 

 
Esra PAMUKÇU1, Mehmet Niyazi ÇANKAYA2 

 

Öz: Rasgele bir vektörün kompleksliği, onun bileşenleri arasındaki bağımlılığın veya etkileşimin bir 
ölçüsüdür.  ortak dağılım fonksiyonu ve  marjinal dağılım 
fonksiyonları olmak üzere  değişkenli sürekli bir dağılım düşünelim. rasgele değişkenleri 
arasındaki bağımlılığın ölçüsü, 

 1 2
1 2

1 1 2 2

( , ,..., )
( ) ( , ,..., ) log

( ). ( ).... ( )
p

p f
p p

f X X X
I X I X X X E

f X f X f X
 

   
  

   

şeklinde tanımlanır. Burada  bağımsızlığa karşı sapan bilgi miktarı, Kullback-Leibler (KL) ölçüsüdür. 
KL sapması, Shannon (1948)’un entropisi ile ilişkilidir. Shannon’un entropisi, herhangi bir  rastlantı 
değişkeninin dağılım fonksiyonu  olmak üzere,  

  ( ) log ( )XH X E f X     

olarak tanımlanır. Bu tanımı kullanarak,  marjinal entropiyi ve  ortak 
entropiyi göstermek üzere, 

 1 2 1 2
1

( ) ( , ,..., ) ( ) ( , ,..., )
p

p j p
j

I X I X X X H X H X X X


      

şeklinde yazılabilir. Marjinal entropi ve ortak entropinin, çok değişkenli normal dağılım için değerleri elde 
edildikten sonra van Emden (1971, s.61) tarafından , varyans-kovaryans matrisinin kompleksliğinin 
başlangıç tanımı verilmiştir. Bu tanım daha sonradan Bozdogan’ın model seçim kriteri ICOMP’ın 
(Information Complexity Criteria) formülünde kullanılan maksimal kovaryans kompleksliğinin tanımı için 
ilham kaynağı olacaktır. Bozdogan’ın maksimal kovaryans komplekslik ölçüsü  şeklinde gösterilir. Bu 
çalışmada, literatürde ilk kez, sapan gözlemli veriler için yeni bir varyans kovaryans komplekslik ölçüsü 
geliştirilmiş ve  ile gösterilmiştir. Veri setinde sapan gözlemler olduğu durumlarda bu komplekslik 
ölçülerinin dayanıklılığı incelenecek ve tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teorisi, Varyans Kovaryans Matrisi, Komplekslik, Dayanıklılık 
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ADÖLESAN DÖNEM ÖĞRENCİLERDE BESLENME DURUMU İLE PSİKOLOJİK DURUM 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ 

ILE İNCELENMESİ

Esra SEVİNÇ, G. Nural BEKİROĞLU

Türkiye

Öz: Kanonik korelasyon analizi, her birinde birden fazla değişken bulunan iki değişken seti (X, Y) arasındaki 
ilişki yapısının incelenmesinde kullanılan çok değişkenli analiz yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde bir zo-
runluluk olmamasına rağmen değişken setlerinden biri bağımlı, diğeri de bağımsız değişken seti olarak ele alı-
nabildiği gibi her iki değişken seti de bağımsız olabilirler. Analizde, her bir değişken setinde yer alan değişken-
lerin doğrusal bileşimlerinden kanonik değişken adı verilen yeni değişkenler elde edilir. Kanonik korelasyon 
analizi ile bu yeni kanonik değişkenler arasındaki korelasyonun maksimum olması amaçlanır. Bu çalışmada 
adölesan dönem öğrencilerde beslenme durumu (X) ile psikolojik durum (Y) arasındaki ilişki kanonik kore-
lasyon analizi yardımıyla incelenmiş ve bu ilişkinin öğrencilerin başarıları üzerine etkisi olup olmadığı araştı-
rılmıştır. Beslenme durumu değişken seti; Beden Kitle İndeksi (BKİ), Enerji (kcal), Folik Asit (gr), Kalsiyum 
(gr) ve Demir (gr) değişkenlerinden oluşmaktadır. Psikolojik durum değişken seti ise, Beck Depresyon Ölçeği, 
Beck Anksiyete Ölçeği ve Conners-Wells Ergen Özbildirim Ölçeği değişkenlerinden oluşmaktadır. Öğrencile-
rin başarı durumları için dönem sonu not ortalamaları ele alınarak istatistiksel testler gerçekleştirilmiştir. Kano-
nik korelasyon analizi sonucunda; beslenme durumu ile psikolojik durum arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunmuş (p<0,05) ve U1’e (beslenme durumuna ait kanonik değişken) en fazla katkısı olan değişken 
Beden Kitle İndeksi olurken; V1’e (psikolojik duruma ait kanonik değişken) en fazla katkısı olan değişkenin 
ise Beck Depresyon ölçeği değişkeni olduğu saptanmıştır. Bu iki kanonik değişken ile dönem sonu başarı 
durumuna göre yapılan lojistik regresyon analizi sonucu; beslenme durumu kanonik değişkenine göre, psiko-
lojik durum kanonik değişkeninin öğrencilerin okul başarı durumu üzerinde daha etkili olduğu saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Adölesanlarda Beslenme Durumu, Adölesanlarda Psikolojik Durum, Kanonik Korelas-
yon Analizi, Adölesanlarda Başarı 
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ÇARPIM UZAYLARININ f-BİMİNİMAL ALTMANİFOLDLARI 

Fatma KARACA 

Türkiye 

 

 

Öz: Matematikteki pek çok problem, varlıklarını fiziksel olayların değişken formülasyonlarına borçludur. Bu 
bağlamda, harmonik ve biharmonik dönüşümler son yıllarda çeşitli alanlardan pek çok araştırmacı tarafından 
çalışılmaktadır. Örneğin, bu dönüşümler geometrik analizde ve doğrusal olmayan sigma modelinin kritik 
noktaları veya esneklik teorisi gibi teorik fiziğin çeşitli dallarında varyasyonel problemlerde kullanılırlar. 
Ayrıca, harmonik ve biharmonik dönüşümler diferansiyel geometrinin farklı alanlarında uygulanmaktadır. Son 
yıllardaki çalışmalarda, araştırmacılar harmonik ve biharmonik dönüşümlerden faydalanarak f-biharmonik 
dönüşümleri, biminimal immersiyon ve f-biminimal immersiyonları tanımlamışlardır. Bu çalışmada, 𝑀𝑀𝑛𝑛1(𝑐𝑐1) 
× 𝑀𝑀𝑛𝑛2(𝑐𝑐2) çarpım manifoldlarının f-biminimal altmanifoldları ele alınmıştır. İki reel uzay formun çarpım 
manifoldunun bir altmanifoldunun f-biminimal olması için gerek ve yeter şartlar elde edilmiştir. 𝑀𝑀𝑛𝑛1(𝑐𝑐1) × 
𝑀𝑀𝑛𝑛2(𝑐𝑐2) çarpım manifoldunun 𝑀𝑀𝑚𝑚 altmanifoldunun 𝐹𝐹𝐹𝐹 çarpım yapısının 𝑀𝑀𝑚𝑚 manifoldunda tanjant ve 
normal olması durumundaki f-biminimal olma şartları araştırılmıştır. Özel olarak, sabit ortalama eğrilikli 
𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑟𝑟) × 𝑆𝑆𝑛𝑛−𝑝𝑝(𝑟𝑟) çarpım manifoldunun bir hiperyüzeyinin f-biminimal olma koşulları bulunmuştur. Ayrıca, 
sabit ortalama eğrilikli 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑟𝑟) × 𝑆𝑆𝑛𝑛−𝑝𝑝(𝑟𝑟) çarpım manifoldunun bir altmanifoldunun, 𝐹𝐹𝐹𝐹 çarpım yapısının 𝑀𝑀𝑚𝑚 
f-biminimal manifoldunda tanjant olması durumunda ortalama eğrilik vektör alanının durumu incelenmiştir. 
Son olarak, sabit ortalama eğrilikli 𝑆𝑆𝑝𝑝(𝑟𝑟) × 𝑆𝑆𝑛𝑛−𝑝𝑝(𝑟𝑟) çarpım manifoldunun bir hiperyüzeyinin, 𝐹𝐹𝐹𝐹 çarpım 
yapısının 𝑀𝑀𝑚𝑚 f-biminimal manifoldunda tanjant olması durumunda hiperyüzeyin skaler eğriliği elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: f-Biminimal Dönüşüm, f-Biminimal Altmanifold, Çarpım Uzayı 
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DOĞUŞTAN YAŞAM BEKLENTİSİNE ETKİ EDEN HAYATSAL RİSK FAKTÖRLERİ:YAPISAL 
BİR MODEL

Firdevs Berrak CABİ, Taner TUNÇ

Türkiye

Öz: Hayat tablolarından yararlanılarak hesaplanan doğuştan beklenen yaşam süresi, dünyadaki nüfus yapısı-
nın geçmişini, geleceğini ve şu anki durumuyla ilgili değerli bilgiler barındırması açısından oldukça önemli 
bir değişkendir. Beklenen yaşam süresine etki eden birçok faktör olmakla birlikte bu etkilerin incelenmesin-
de kullanılan birçok istatistiksel yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada birincil olarak, regresyonel ilişkilerin 
var olduğu değişkenler ve değişkenlerin oluşturduğu faktörler arasında değişkenlerin hatalarını da modele 
katan yapısal eşitlik modellemesi kullanılmak suretiyle doğuştan yaşam beklentisi üzerine etki eden yapı-
lar ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Yapısal eşitlik modellemesi genellikle sosyal bilimler alanında kullanıl-
makta, karmaşık yapılardaki değişkenlerin birbirlerine etkisini inceleyerek bir model oluşturulmasında ve 
oluşturulan bu modelin uygun olup olmadığını test edilmesine yardımcı istatistiksel bir yöntemdir. Modelin 
uyumluluğuna dair sonuçlarının yorumlanmasa olanak sağlayan uyum iyiliği testlerini içinde barındırarak 
oluşabilecek hataları ortadan kaldırmasına yardımcı olup, en iyi modelin seçilmesinde bir araç olarak kul-
lanılır. Bu çalışmada ise çeşitli kaynaklardan yararlanılarak belirlenen hayatsal risk faktörleri ile doğuştan 
beklenen yaşam süresi üzerine etkisini inceleyen bir model oluşturulup, bu modelin uyum iyiliği ölçütle-
rine bakılarak ilişkileri en iyi açıklayan denklem oluşturulmuştur. Bu bağlamda, risk faktörleri içinde yer 
alan ölüm oranı, yetersiz beslenme yaygınlığı, hastane yatak sayısı, yaşlı bağımlılık oranı, yenidoğan ölüm 
oranı, genç bağımlılık oranı gibi değişkenler ile sağlık faktörü olarak isimlendirilen değişken seti içinde 
yer alan ölüm oranı, yaşlı bağımlılık oranı, intihar ölüm oranı, hastane yatak sayısı değişkenlerinin doğuş-
tan beklenen yaşam süresi üzerindeki etkisi incelenmiş istatistiksel olarak anlamlı yapısal bir model kurul-
muştur. Kurulan modelin anlamlılığı için göz önünde tutulan ölçütler modelin doğrulandığını göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğustan Yaşam Beklentisi, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Risk 
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Türkiye

N BOYUTLU RADYAL SCHRODINGER DENKLEMİNİN DÖRDÜNCÜ DERECEDEN TERS 
KUVVET POTANSİYELİ İÇİN ANALİTİK ÇÖZÜMÜ1 

 

H. Hale KARAYER 

Türkiye 

 

Öz: Kuantum mekaniğinde herhangi bir fiziksel sisteme ait olan bilgiye ulaşabilmek için dalga 
denklemlerinin çözümleri büyük önem taşımaktadır. Analitik çözülebilir sistemler gerçek sonuçları 
vermektedir. Nikiforov Uvarov yöntemi ikinci dereceden diferansiyel denklemleri analitik olarak çözmek 
için kullanılan güçlü bir yöntemdir. En genel ifade ile bu yöntem ile en fazla üç tane tekil noktaya sahip olan 
denklemler çözülebilmektedir. Buna göre dalga denklemlerinin çözülebilir olduğu potansiyellerin sayısı 
sınırlıdır. Bu çözülebilir sistemlerin sayısını arttırmak için Nikiforov-Uvarov yönteminin sınır koşullarının 
değiştirilmesi ile genişletilmiş Nikiforov Uvarov yöntemi geliştirilmiştir. Genişletilmiş Nikiforov Uvarov 
yöntemi ile fizikçilerin kuantum noktalardan kara deliklere kadar oldukça geniş bir alanda karşılaştıkları 
Heun denklemi ve onun konfluent formlarına dönüştürülebilen dalga denklemleri analitik olarak 
çözülebilmektedir. Bu çalışmada,  ile verilen dördüncü dereceden ters 
kuvvet potansiyeli için N boyutlu radyal Schrödinger denkleminin enerji özdeğerleri genişletilmiş Nikiforov 
Uvarov yöntemi kullanılarak analitik olarak elde edilmiş ve bu potansiyel için yazılan N boyutlu radyal 
Schrödinger denkleminin double konfluent Heun denklemi ile ilişkisi gösterilmiştir. Double konfluent Heun 
denklemi, Heun denkleminin tekil noktalarından ikisinin birleştirilmesi ile türetilir. Denklemin düzgün tekil 
noktası olmadığından yakınsak Frobenius çözümlerine ulaşılmamaktadır. Ancak double konfluent Heun 
denklemi gravitasyon teorisi için önemli bir denklem olduğundan özdeğer problemi ilgi çekici olmaktadır. 
Dördüncü dereceden ters kuvvet potansiyeli moleküler fizikte atomlar arası etkileşimleri açıklamak için 
kullanılan bir potansiyeldir ve bu potansiyel için literatürde analitik özdeğer çözümü bulunmamaktadır. Bu 
nedenle genişletilmiş Nikiforov Uvarov yöntemi, ilgili potansiyel için yazılmış N boyutlu radyal Schrödinger 
dalga denkleminin analitik çözümlerine ulaşmak için kullanılacak etkin bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Genişletilmiş Nikiforov-Uvarov Yöntemi, Double Konfluent Heun Denklemi, Özdeğer 
Problemi 

 

                                                            
1 Teşekkür: Bu çalışma 118F245 numaralı TÜBİTAK projesi ile desteklenmektedir. 
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GÖÇE BAĞLI AYRIK ZAMANLI, AV-AVCI POPÜLASYON MODELİNIN KARARLILIĞI1

Hatice KILIÇ, Nilüfer TOPSAKAL

Türkiye

Öz: Son yıllarda doğa olaylarını anlayabilmek ve bu olayları açıklayabilmek için pek çok disiplinler arası çalış-
malar yapılmaktadır. Bu çalışmalar matematiksel biyoloji ve biyofizik gibi yeni alanların gelişmesine sebep ol-
muştur. Öncelikle doğada gerçekleşen olayları anlayabilmek için bu olayları yansıtan bir matematiksel modele 
ihtiyaç vardır. Bu modelleri oluştururken fark denklemleri, adi diferansiyel denklemler ve kısmi türevli diferan-
siyel denklemler kullanılır. Ayrık zamanlı olayları modellerken fark denklemleri kullanılırken, sürekli olaylar 
modellenirken ise adi diferansiyel denklemler veya kısmi türevli diferansiyel denklemler kullanılır. Kurulan 
model önce basit kabuller altında yapılır ve sonrasında modeli daha gerçekçi kılabilmek için yeni parametreler 
ve fonksiyonlar eklenebilir. Oluşturulan bu modellere matematiksel teknikler uygulanarak modelin davranışı 
üzerine incelemeler yapılır. Çalışmanın daha anlamlı olabilmesi için, yapılan analizlerin sonuçları yorumlanır 
ve gerçek verilerle karşılaştırılması yapılır. Doğada yer alan türler birbirleriyle etkileşim halinde bulunurlar. 
Etkileşim halinde bulunan bu türlerin popülasyon yoğunluğu diğer canlı türlerinin popülasyon yoğunluğunu da 
etkiler. Bu yüzden popülasyon modelleri son zamanlarda oldukça dikkat çeken konular arasındadır. Av-avcı mo-
delleri, iki türün etkileşimini içeren en yaygın popülasyon modelleri arasında yer alır. Avcı, av olan türü yiyerek 
beslenir. Av türü de başka yiyecekler ile beslenir. Tilki ve tavşanları, köpek balığı ve balığı av-avcı türüne örnek 
olarak verebiliriz. Bu çalışmada, ayrık zamanlı, göç parametreli bir av-avcı popülasyon modeli ele alınmıştır. 
Sunulan modelin denge noktalarının varlığı araştırılmış olup, ayrıca popülasyon modelinin kararlılık analizi in-
celenerek Maple paket programı yardımıyla modelin denge noktalarının topolojik sınıflandırılması yapılmıştır. 
Elde edilen teorik sonuçların doğruluğu nümerik çalışmalarla desteklenmiştir. Not: Bu çalışma, Sivas Cumhu-
riyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) tarafından F-621 proje numarası ile desteklenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç Parametresi, Kararlılık Analizi, Denge Noktası, Av-Avcı Modeli

1 Bu çalışma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) tarafından F-621 proje numarası ile desteklen-
miştir.
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PHASE PLANE ANALYSIS OF THE DYNAMICAL SYSTEM OF REACTION DUFFISION 
EQUATION

Esen HANAÇ

Turkey

PHASE PLANE ANALYSIS OF THE DYNAMICAL SYSTEM OF REACTION DUFFISION 
EQUATION 

Esen HANAÇ 

Turkey 

Abstract: I analyse the main results concerning the existence and structure of travelling waves (TWs) which 
may occur in the following reaction diffusion equation when reaction term is rational function 

 

where  represents distance and  represents time. The aim is to demonstrate any solution of the 
equation (1) has travelling wave solutions for a specific wave speed (ws) which is named as , that speed 
occurs when heteroclinic trajectory is obtained in phase space which joins two different equilibrium points, 
by using eigenvalues and eigenvectors of jacobian matrix of the dynamical system of the reaction difffusion 
equation (1). The properties of wave speed will be mentioned in the results of the jacobian matrixes of 
equilibrium points. The Jacobian matrixes of the equilibrium points are Q:(0,0) and R:(1,0) determine the 
style of manifods as unstable and saddle nodes depending on the solutions in eigenvalues of Q and R points 
which are obtained from the dynamical system ot the reaction diffusion equation (1) when  is accepted as 

 and where the variable z equals to . 

Keywords: Reaction Diffusion Equation, Travelling Waves, Stable Node, Ustable Node 
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SOLVING ALGEBRAIC EQUATIONS WITH USING KRYLOV SUBSPACE METHOD

Hatice SAV

Turkey

Abstract: The aim of this work is to discuss the Krylov subspace methods used to solve algebraic equa-
tion systems in a comparative way. The reason why the Krylov methods are important is as they can be 
properly used for a large system encountered in different problems. Krylov subspace methods represent a 
class of iterative methods that play a significant part the iteration of large-scale sparse matrix equations. The 
most significant issue here is to consider the inverse of the large and sparse data matrices used in vario-
us fields, because it may not always be possible in terms of computation costs to find the inverse of those 
matrices. Various methods need to be improved and accelerated to achieve high efficiency to find inver-
ses of large and prone to be ill-conditioned matrices. The Krylov subspace iteration methods, which had 
the greatest impact on the development and practice of science fields have led to a major change. Krylov 
methods are counted to be one of the most popular classes of numerical methods for solving those types 
algebraic equation systems. The results produced by the Krylov methods are compared with the results of 
rival methods. Advantages and disadvantages of the Krylov subspace methods are illustratively discussed.  
 
Keywords: Krylov Subspace Method, Linear Equations Systems, Iterative Method 
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ON THE SOLUTIONS OF LINEAR ELLIPTIC BIQUATERNION EQUATIONS

Kahraman Esen ÖZEN
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ON THE SOLUTIONS OF LINEAR ELLIPTIC BIQUATERNION EQUATIONS 

Kahraman Esen ÖZEN 

Sakarya/Turkey 

Abstract: The set  2: , , ,pC x Iy x y R I p p R      represents the set of elliptic numbers where I  
is a formal quantity. An elliptic biquaternion is a linear combination of the quaternion basis 1, , ,i j k  with 
elliptic number coefficients, that is, an elliptic biquaternion is in the form 0 1 2 3A A A A  i j k  where 

0 1 2 3, , , pA A A A C . The set of elliptic biquaternions is represented as 
 0 1 2 3 0 1 2 3: , , ,p pHC Q A A A A A A A A C     i j k . When 1p  , the number system pC  and the set 

of elliptic biquaternions pHC  correspond to the complex numbers system and the set of complex 
quaternions CH , respectively. Thus, elliptic biquaternions are generalized form of complex and real 
quaternions. The real and complex quaternion algebras are isomorphic to real matrix algebras consisting 
special types 4 4  and 8 8  real matrices, respectively. These situations are based on the fact that every 
finite dimensional associative algebra L  over an arbitrary field K  is isomorphic with a subalgebra of 

( )nM K  with dimKn L . On the other hand, the space of elliptic biquaternions is an 8-dimensional 
associative algebra over the real number field. Taking into consideration this case, 8 8  real matrix 
representations of elliptic biquaternions are obtained in this study. Then a general method is developed to 
solve the linear elliptic biquaternion equations with the aid of these representations. Also, an illustrative 
numerical example is provided to show how this method works. The results given in this study generalize 
and complement some results which have been obtained previously for complex and real quaternions in the 
literature. 

Key Words: Field of Elliptic Numbers, Quaternion Equation, Elliptic Biquaternion, Solution, Real 
Representation. 
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ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA HASAR TAHMİNİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ İLE 
İNCELENMESİ-BİR ŞİRKETE ÖZGÜ UYGULAMA 

Melissa ACAR, Gülnaz Nural BEKİROĞLU

Türkiye

Öz: Kategorik verilerde değişken sayısı ve alt kategori sayısı arttıkça analiz zorlaşmaktadır. Uyum anali-
zi, bu sorunu ortadan kaldıran yöntemlerden biridir. Çapraz tablolardaki satır-sütün değişkenleri arasında-
ki benzerlikleri veya farklılıkları, birlikte değişimlerini grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir. Anlamlılık 
testine veya verinin normal dağılımına ihtiyaç duymamasıyla avantaj sağlamaktadır. Basit uyum analizi 
ve çoklu uyum analizi olarak iki başlık altında toplanır. Basit uyum analizinde, iki yanlı çapraz tablolar-
da iki kategorik değişken arasındaki ilişki incelenir. Çoklu Uyum analizinde ise üç ya da daha çok kate-
gorik değişken arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu çalışmada, özel sağlık sigortasında hasara sebebi-
yet veren etmenlerin belirlenmesi ve beraberinde hasar öncesi öngörüde bulunulup sigortalıya göre doğru 
prim fiyatlandırma yapılması amaçlanmıştır. Çalışma, sigorta şirketinin beyaz yaka ve mavi yaka çalışanı 
olan bir gruba yaptığı özel sağlık sigortasının 2016-2017 dönemine ait gerçek hasar verisini içermektedir. 
Veri seti; cinsiyet, yaş, teminat, şirket tutar ve çalışan (mavi yaka, beyaz yaka) kategorik değişkenlerini 
içermektedir. Kategori sayısı üçten fazla olduğundan çoklu uyum analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, 
mavi yaka 36 yaş üzeri erkek bireyler, 50 TL altında bir harcama ile laboratuvar, yardımcı tıbbi malzeme 
ve radyoloji gibi kanser tarama testi kullanımıyla hasar oluştururken, beyaz yaka 18-36 yaş arası kadın bi-
reyler 100 TL üstü hasar miktarı ile daha çok doktor muayenesi hasarı oluşturdukları saptanmıştır. Ayak-
ta tedavi kapsamında teminat olarak da rutin kontrollerin en fazla hasara sebebiyet verdiği saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sigorta, Sağlık, Hasar, Çoklu Uyum Analizi 
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ORTALAMA MUTLAK SAPMA PORTFÖY OPTİMİZASYONU: BIST 30 ENDEKSİNDE BİR 
UYGULAMA

Metin ÖNER

Türkiye

Öz: Giriş: Portföy optimizasyonu için yaygın olarak kullanılan Markowitz ortalama varyans modelinde risk 
hesabı kovaryans matrisine dayanmakta ve portföy optimizasyonu kuadratik programlama ile gerçekleştiril-
mektedir. Modern portföy teorisinin klasik yöntemi olarak kabul edilen ortalama varyans yöntemine alternatif 
olabilecek diğer bir yöntem de ortalama mutlak sapma portföy optimizasyonudur. Ortalama varyans portföy 
optimizasyonunda risk ölçüsü olarak varyans kullanılırken, ortalama mutlak sapma portföy optimizasyonun-
da risk ölçüsü olarak ortalama mutlak sapma kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın ana amacı, MATLAB 
programcılığından yararlanarak, Markowitz ortalama varyans modeli ile ortalama mutlak sapma modeline 
dayanan portföy optimizasyonunu BIST 30 endeksindeki hisse senetlerine yönelik olarak göstermektir. Kap-
sam: Portföy optimizasyonu için bu çalışmanın gerçekleştirildiği tarih itibari ile BIST 30 endeksinde yer 
alan hisse senetleri ve bu hisse senetlerinin 02.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki düzeltilmiş kapanış 
fiyatları kullanılmıştır. Yöntem: Kuadratik programlamaya dayanan ortalama varyans yöntemi ve doğrusal 
programlamaya dayanan ortalama mutlak sapma yöntemi ile portföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu 
yöntemlere dayanan portföy optimizasyonu için MATLAB ticari programının finansal araç kutusunda mev-
cut ve portföy optimizasyonuna özel nesne kodları kullanılmıştır. Özellikle, ortalama mutlak sapma portföy 
optimizasyonu çok değişkenli normal dağılıma dayanan senaryo tabanlı bir doğrusal programlama optimi-
zasyonudur. Bu özellikli portföy optimizasyonu için MATLAB programının sunduğu senaryo uygulamasın-
dan yararlanılarak çözümleme yapılmıştır. Bulgular: Markowitz ortalama varyans ve ortalama mutlak sapma 
portföy optimizasyon yöntemleri ile hesaplanan portföydeki hisse senedi ağırlıkları raporlanmıştır. Sonuç: 
Portföy optimizasyonu, finans ve yöneylem araştırması alanlarında çalışan araştırmacıların en önemli ortak 
çalışma alanlarından biridir. Bu çalışma, MATLAB uygulamalarından yararlanarak değişik amaç ve kısıtlar 
altında BIST 30 endeksine yönelik iki önemli portföy optimizasyonunu yönteminin sonuçlarını sunmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Markowitz Ortalama Varyans Yöntemi, Ortalama Mutlak Sap-
ma Yöntemi, MATLAB, BIST 30 
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TOPSIS YÖNTEMİ İLE BIST XHOLD ENDEKSİNDEKİ BAZI ÖNEMLİ HOLDİNG 
ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

Metin ÖNER

Türkiye

Öz: Giriş: TOPSIS yöntemi çok sayıda ölçütü değerlendirerek çok sayıdaki alternatiflerin seçim sıralamasın-
da kullanılan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biridir. TOPSIS yönteminin ağırlıklı olarak 
kullanıldığı alanlardan birisi de işletmelerin finansal rasyolara dayanarak finansal performans sıralamaları-
nın elde edilmesidir. Amaç: Bu çalışmanın ana amacı, hisse senetleri BIST 50 endeksinde işlem gören tüm 
BIST XHOLD holdingler ve yatırım ortaklığı şirketlerinin yayımlanmış 2016 – 2018 yılları arasındaki bilanço 
ve karar zarar tablolarından hesaplanan finansal rasyolara dayanarak TOPSIS yöntemi ile finansal perfor-
mans sıralamasının elde edilmesi ve yorumlanmasıdır. Kapsam: Bu çalışmanın gerçekleştirildiği tarih itibari 
ile BIST holdingler ve yatırım ortaklığı (XHOLD) endeksinde toplam 39 şirket bulunmaktadır. Bu şirketler 
arasından hisse senetleri BIST 50 endeksinde işlem gören ve Türkiye ekonomisinin itici güçleri olarak kabul 
edilen toplam 8 önemli holding şirketi bulunmaktadır. Bu holding şirketlerinin 2016-2018 yılları arasındaki 
finansal performans sıralamaları TOPSIS yöntemi ile elde edilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada finansal perfor-
mans sıralamasının elde edilebilmesi için şirketlerin kamuya yayımlanmış bilanço ve karar zarar tabloların-
dan hesaplanan 10 tane finansal rasyo kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan finansal rasyolar: (1) Cari oran, 
(2) Kaldıraç oranı, (3) Kısa vadeli yabancı kaynak oranı, (4) Özkaynak oranı, (5) Stok devir hızı, (6) Aktif 
devir hızı, (7) Aktif karlılık oranı, (8) Ödenmiş sermaye karlılık oranı, (9) Faaliyet kar oranı, (10) Faaliyet 
giderleri / net satışlar. Bu finansal rasyolara bağlı olarak TOPSIS yöntemi ile şirketlerin finansal performans 
sıralamaları elde edilmiştir. Çalışmanın uygulaması TOPSIS yönteminin hızlı ve etkin olarak kullanıldığı bir 
MATLAB programı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 2016-2018 yılları arasında 8 adet BIST XHOLD 
holding şirketlerinin finansal sıralamaları elde edilmiştir. 2016 ve 2017 yıllarına ait şirketlerin finansal per-
formans sıralaması az çok benzer yapıdayken 2018 yılındaki finansal performans sıralamasında önemli de-
ğişmeler gözlenmiştir. Sonuç: TOPSIS yöntemi uygulanması son derece basit olan ÇKKV yöntemlerinden 
biridir. Bu çalışmada bu yöntem BIST XHOLD holding şirketlerin performans sıralamaların elde edilmesi 
amacıyla kullanılmıştır. TOPSIS yöntemiyle elde edilen performans sıralamaları, hisse senedi portföy optimi-
zasyonunda kullanılabilecek başlangıç ve karşılaştırma verisini oluşturması bakımından son derece önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme, Finansal Performans, BIST 50, BIST XHOLD 
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SOME ZERO-INFLATED REGRESSION MODELS WITH AN APPLICATION in R 
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Abstract: In this study, using the “Multiple Indicators Cluster Survey 5” (MICS5) conducted by UNICEF in 
2014, Republic of the Congo in the level of lower middle-income countries is taken to identify the risk factors 
affecting “child mortality under-5” by using Poisson regression model, negative binomial (NB2) regression 
model, zero-inflated Poisson (ZIP) regression model and zero-inflated negative binomial (ZINB) regression 
model in the class of generalized linear models (GLMs). For this purpose, education (as attended to a school 
or not attended to a school), wealth index quintile (as poorest, second, middle, fourth and richest population 
wealth quintiles), area of residence (as rural or urban), mother’s age (as 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 
40-44, 45-49 years), breastfeeding status (as received breast milk or not received breast milk) and pregnancy 
method (as used any methods to avoid pregnancy or not) are taken as categorical independent variables as 
possible risk factors affecting “child mortality under-5” in the Republic of the Congo. By using R-programme 
to statistically analyze the child mortality under-5 data of this country, among the above-mentioned regression 
models and zero-inflated regression models, “ZIP regression model” is found as the best model according to 
the information criteria (IC) as AIC, BIC, AICc and also log-likelihood values. Statistical interpretations and 
conclusions will be done according to this type of zero-inflated regression model for the Republic of the Congo 
“child mortality under-5” data. Acknowledgement: This study is a part of M.Sc. Thesis titled “An Application 
Based on Zero-Inflated Poisson and Negative Binomial Regression Models” supervised by Assoc.Prof.Dr. 
Neslihan İYİT continuing at Selcuk University, Graduate School of Natural Sciences, Statistics Department.  
 
Keywords: Child Mortality Under-5, Generalized Linear Model, Poisson Regression Model, Negative Bino-
mial Regression Model, Zero-Inflated Poisson Regression Model 
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EĞİTİMDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ

Murat AKYÜZ, Taner TUNÇ

Türkiye

Öz: İnsanların birbirleriyle veya kurumlarla olan her türlü ilişkilerinde adalet olgusu, ilişkinin arzu edilen dü-
zeyde sürdürülebilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Ödül, çalışana görevini beklenenden iyi yaptığında 
verilen özendirici ve bu davranışın onda yerleşmesini sağlayan bir pekiştiricidir. Örgütte sinizm kavramı iki 
farklı şekilde kullanılmaktadır. İlki, bireyin kendi kişiliğinden kaynaklanan ve hayata olan bakış açısını yansı-
tan genel sinizmdir. İkincisi, bireyde sinik davranış oluşmasına neden olan örgütsel sinizmdir. Örgütsel sinizm, 
kişinin çalıştığı örgütüne karşı olan negatif tutumudur. Örgütsel sinizm sadece olumsuz insanların örgüte kat-
tığı duygular değildir, aynı zamanda bu tutumların çalışma ortamlarında deneyimler yoluyla paylaşılmasıdır. 
İnsanlar sinik olmaya karar vermezler. Örgütlerde sinizmin ilgisizlikten, yok sayılmaktan kaynaklı doğan bir 
tepkidir. Okul gibi girdisi ve çıktısı insan ağırlıklı olan eğitim örgütlerinde görev yapan öğretmenlerin emeği-
nin karşılığı objektif ve adil bir ödüllendirme sistemine dayalı olması şarttır. Böylece üye oldukları örgüte karşı 
olumlu bir adalet algısının oluşması sağlanacak, örgüte karşı sinik davranış ve tutumların da önüne geçilmiş 
olunacaktır. Bu çalışmanın amacı, eğitim çalışanlarının çalıştığı organizasyonlara karşı besledikleri negatif 
tutumlardaki değişimin ödüllendirme sistemi ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla Tokat ilinde ve ilçele-
rindeki liselerde görevli öğretmen ve idarecilerden oluşan bir denek grubu ile çalışılmıştır. Deneklere 13 mad-
delik Örgütsel Sinizm ve 12 maddelik Ödüllendirme Ölçeği ile demografik bölümden oluşan soru formu ha-
zırlanmak suretiyle veri toplanmış ve istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda 
okullardaki ödül sistemi ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki incelendiğinde, eğitim çalışanlarının ödül sistemi 
ile örgütsel sinizm davranışı arasında ters yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yapısal Eşitlik Modellemesi, Örgütsel Sinizm, Ödüllendirme, Öğretmen, Lise 
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A REMARK ON CANAL AND TUBE HYPERSURFACES IN E^4

Nurten GÜRSES

Turkey

A REMARK ON CANAL AND TUBE HYPERSURFACES IN 4E  

Nurten GÜRSES 

Turkey 

Abstract: The envelope of a one-parameter set of spheres, centred at the spine curve ( )u  with a radius 
function ( )r u  is called a canal surface. If the radius function ( )r u  is constant, the canal surface is called 
tube (tubular, pipe) surface. Canal surfaces have extensive applications in computer aided geometric design. 
Many studies related to canal and tube surfaces can be found in the literature.  The geometrical properties of 
canal surfaces in 3-dimensional Euclidean space 3E  and 4-dimensional Euclidean space 4E  are introduced 
by some researchers. Besides, the canal hypersurfaces are examined. This study deals with the canal and tube 
hypersurfaces by taking a special parametrisation and examines them by a different point of view in 4E . 
Moreover, the coefficients of the first and second fundamental form, the matrix of the shape operator, the 
Gaussian curvature and the mean curvature of tube hypersurface are investigated for the spine curve 

 1 2 3 4( ) ( ), ( ), ( ), ( )u u u u u      by using the geometrical properties. Also, the curvatures are examined 
both the spine curve is a space curve and a planar curve. To condition to be a minimal tube hypersurface is 
given. Finally, the graphs of the projections of the tube hypersurfaces using different radius functions are 
presented in 4E . 

Keywords:  Canal hypersurface, Tube hypersurface, Gaussian curvature, Mean curvature 
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ON THE ANALYTICAL AND NUMERICAL SOLUTION OF THE TWO DIMENSIONAL 
HYPERBOLIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

Ozgur YILDIRIM, Burcu GÖNÜL

Turkey

Abstract: In the present study we consider the analytical and numerical solution methods for the multidimensi-
onal in particular two dimesional hyperbolic partial differential equations. In modelling of the partial diffential 
equations hyperbolic equations model the transport of some physical quantity, such as fluids or waves. The wave 
equation arises in problems obtained by modelling of many natural phenomena such as vibrations, electrosta-
tics, gas dynamics, acoustics, etc. We use Fourier series and Fourier transform methods for the solution of two 
dimensional hyperbolic partial differential equations. The Fourier Series is trigonometric series which allows 
us to model any arbitrary periodic signal with a combination of trigonometric functions sines and cosines. The 
Fourier Transform method is a tool that breaks a waveform into an alternate representation characterized by sine 
and cosines. The Fourier Transform shows that any waveform can be rewritten as the sum of sinusoidal functions. 
We use finite difference method to solve the two dimensional hyperbolic partial differential problem numarically. 
Finite difference methods are numerical methods for approximating the solutions to differential equations using 
finite difference equations to approximate derivatives. Some numerical experiments are illustrated. The compu-
tations are carried out by MATLAB programming and results of numerical experiments are presented in a table.  
 
Keywords: Hyperbolic Differential Equations, Fourier Series, Fourier Transform, Difference Equations 
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KAFES POZİSYONU İLE YUMURTLAMA ZAMANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UYUM ANALİZİ 
İLE BELİRLENMESİ 

Samet Hasan ABACI, Lütfi BAYYURT, Yalçın TAHTALI, Ahmet ŞEKEROĞLU, Mustafa DUMAN

Türkiye

Öz: Yumurtalar insan sağlığı için günlük beslenmede önerilen önemli bir besin maddesidir. Bu nedenle, yo-
ğun şekilde üretim yapılan kümes ortamından sonra yumurtanın tekniğine uygun, bekletilmeden paketlen-
mesi ve depolanması insan sağlığı için önemlidir. Türkiye’de yumurta üretimin çoğunluğu geleneksel kafes 
sisteminin farklı katlarındaki kafeslerde yapılmaktadır. Ancak yumurta toplama zamanları iş gücü, yoğunluk 
ve teknoloji bakımından işletmeden işletmeye değişebilmektedir. Bu nedenle hijyene en başta üretim yerin-
de dikkat edilmesi gerektiği düşünüldüğünde bu çalışmanın amacı kafes pozisyonu ile yumurtlama zama-
nı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç için, araştırma Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi araştırma 
çiftliğinde 3 katlı bir kafes sisteminde gerçekleştirilmiştir. Her kafes bölmesinde 6 tavuk yerleştirilmiş ve 
her katta 5 tekerrür oluşturulmuştur. Her kafes bölmesine 6 tavuk yerleştirilmiştir. 24-42 hafta boyunca 90 
Atak-S tavuğundan 9:00 - 13:00 ve 16:00 saatleri arasında yumurta toplanmıştır. 90 tavuktan toplam 1442 
yumurta elde edilmiştir. Kafes pozisyonu ile yumurtlama zamanı arasındaki ilişkinin belirlenmesi için uyum 
analizi uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Sonuçlara göre farklı katlar-
daki tavukların farklı saatlerde yumurtlamaları istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Değişkenlik=0.008; 
P=0.023). Uyum analizi sonuçlarına göre değişkenliğin tek boyuttaki açıklama gücü %99.7 olup ikinci bo-
yuttaki açıklama gücünün %0.3 olduğu belirlenmiştir. Birinci boyuttaki kafes katları bakımından değişkenlik 
incelendiğinde birinci katın açıklama gücünün %65.4 olduğu ikinci boyutta ise ikinci (%56.9) ve üçüncü 
katın (%41.8) açıklama gücünün daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Birinci boyuttaki yumurta toplama sa-
atleri bakımından değişkenlik incelendiğinde saat 13:00’da toplama için açıklama gücünün %52.8 olduğu 
ikinci boyutta ise saat 16:00’daki toplama için açıklama gücünün %79,6 olduğu belirlenmiştir. Sonuç ola-
rak birinci kattaki tavukların genellikle saat 9:00 sıralarında, 2. ve 3. kattaki tavukların ise 13:00 ile 16:00 
saatleri arasında yumurtladığı belirlenmiştir. Genellikle üreticiler tarafından sabah saatlerinde toplanan yu-
murtalar üst katlardaki kafeslerde daha geç saatlerde gözlemlenmiştir. Bu nedenle yumurta toplama sıklı-
ğının hem ekonomik olarak hem de tüketici sağlığı açısından yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Atak-S, Uyum Analizi, Yumurta 
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ÜLKELERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASI

Selin SABAK, Kubilay ERİŞLİK

Türkiye

Öz: Yapılan çalışmanın amacı; dünya mutluluk raporundaki veriler kullanılarak, ülkelerin mutluluk düzey-
lerinin gruplandırılmasıdır. Katılımcıların kriter ve yanıtlarından yararlanılarak, mutluluk puanı oluşturu-
lup bu puana göre ülkeler sıralanmıştır. Sonuçlar kapsamında ülkeler 4 kategoriye ayrılmıştır. Kişi başına 
düşen milli hasıla, sosyal yardım ve cömertlik değişkenleri kullanılarak diskriminant analizi uygulanmıştır. 
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, önceden belirlenen mutluluk düzeylerine göre gruplandırma yapılmış-
tır. Diskriminant analizi, ayırıcı fonksiyon demektir. Veri setinde bulunan veriler değişken gruplarına ata-
nırken, taşıdığı özelliklere göre ayrım yapılır. Amaç, atama işlemini minimum hatayla yapmaktır. Bir ka-
tegorik bağımlı değişken ile sayısal değerler arasında gerçekleşir. Diskriminant analizi, bağımsız değişken-
lerin bağımlı değişkenleri etkilemelerine göre ya aynı ya da farklı gruplara göre sınıflandırılmasını sağlar. 
Çalışmada, Dünya Mutluluk Raporundan elde edilen 105 ülkenin verileri kullanılmıştır. Bu ülkelerin mut-
luluk düzeylerine ait değişkenleri gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal yardım ve cömertliktir. Uygulamada kul-
lanılacak olan diskriminant analizi için önce bazı varsayımların sağlanması gerekmektedir. Değişkenler 
arasında çoklu bağlantı sorunu olup olmadığının kontrolü için RStudio program kullanılmıştır. Ve değerler 
arasında çoklu bağlantı sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer varsayım, grupların çok değişken-
li normal dağılım göstermesidir. Çok değişkenli normal dağılım testi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı 
tespit edilmiştir. BoxM testi ile varyans-kovaryans matrislerinin eşit ve homojen yapıda olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda, veriler gerekli varsayımları sağladığı için diskriminant analizi uygula-
nabilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, değişkenlerden birinde ulaşılan sonuç ile incelenen ülke skoru 
uyuşmamaktadır. Buna bağlı olarak, mutlu ve mutsuz ülkeler arasında diskriminant skoru bakımından bü-
yük fark olmadığı için ülkelerin en çok mutlu ve mutsuz grupları arasında yanlış dağıldığı gözlenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Diskriminant Analizi, Regresyon, Yapay Sinir Ağları 
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SOME INTEGRAL INEQUALITIES FOR MULTIPLICATIVELY P-PREINVEX FUNCTIONS

Serap ÖZCAN

Turkey

Abstract: The concept of convexity is one of the most important research area in many branches of mathema-
tics, especially optimization, probability and statistics. Due to extensive applications of convex functions in dif-
ferent fields of pure and applied sciences, many researchers have paid much attention to study and investigate 
the theory of convex functions. In recent years, several generalizations and extensions have been considered for 
the concept of convexity. One of the most important generalizations of convex functions is that of preinvex func-
tions. A number of studies have shown that the theory of convexity has a closely relationship with the theory of 
inequalities. The concept of inequality has an important place in literature, since it provides a broader setting to 
study different fields of pure and applied sciences. On the other hand, the concept of multiplicative calculus or 
non-Newtonian calculus has emerged as a new kind of derivative and integral by changing the roles of addition 
and subtraction with multiplication and division. In this study, new integral inequalities are established in the set-
ting of multiplicative calculus for multiplicatively P-preinvex functions which are extensions of convex functi-
ons. The results obtained in this work can be viewed as generalization of the corresponding ones in the literature.  
 
Keywords: Preinvex Function, Multiplicatively P-Preinvex Function, Integral Inequalities, Multiplicative 
Calculus 
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GAZ SENSÖR VERİLERİNDEN ÖZNİTELİK ÇIKARIM YÖNTEMLERİ

Serra AKSOY, Muttalip ÖZAVŞAR

Türkiye

Öz: Günümüzde kimyasal sensörler, akıllı havalandırma sistemlerinden otomotiv sanayiine, gıda sektörün-
den askeri alanlara ve tarım sektöründen elektronik aygıt üretim endüstrisine kadar oldukça geniş bir alan-
da uygulama bulmaktadır. Bu kapsamda insan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kimyasal sen-
sörler tarafından çeşitli kimyasal gazların oda sıcaklığında düşük konsantrasyonlarının tespiti büyük önem 
arz etmektedir. Bu da hassas ve seçici algılama kapasitesine sahip kimyasal sensörlere olan ihtiyacı kaçı-
nılmaz hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, kimyasal sensörlerdeki seçicilik problemini makine öğren-
mesi yöntemleriyle ele alabilmek için gazları sınıflandırmada kullanılan öznitelikleri ortaya koymaktır. Bir 
kimyasal sensör gaza maruz bırakıldığında, sensör cevap karakteristiğinin zamana bağlılığından büyük bir 
veri kümesi elde edilir. Makine öğrenmesindeki en önemli hususlardan biri de bu büyük veri kümesinden 
seçilen özniteliğe bağlı olarak yeterli sınıflandırma başarısını veren uygun alt veri kümesinin oluşturulma-
sıdır. Kimyasal sensörün verdiği tepkilerden oluşan büyük veri kümesinden anlamlı bilgi çıkartmak, diğer 
bir deyişle ele alınan gaza özgü karakteristik özellikleri ortaya koyan en uygun özniteliği tespit ederek uy-
gun alt veri kümesini oluşturmak, sınıflandırma performansı açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 
kimyasal sensörün cevap eğrisinden çıkarılan maksimum tepki, spesifik bir zaman aralığından alınan tep-
kiler, alan, birinci türev, ikinci türev ve integral gibi farklı özniteliklerden farklı alt veri kümeleri oluşturu-
lup, sınıflandırma performansı açısından karşılaştırılarak yeterli doğruluk oranı veren öznitelik tespit edilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kimyasal Gaz Sensörleri, Makine Öğrenmesi, Öznitelik Çıkarımı 
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PERAKENDEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE MAĞAZA KÜMELEME 
ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yasin BAYRAK, Ali Hakan BÜYÜKLÜ

Türkiye

Öz: Günümüzde perakende, iş hacmi ve istihdam bakımından tüm dünyada büyük bir öneme sahiptir. Özel-
likle büyük şirketler, üretimden satışa uzanan yolda düzenli veri tutmakta ve bu verileri bilimsel metotlarla 
analiz etmektedirler. Verilerin büyümesiyle perakende planlamada birçok matematiksel ve istatistiksel me-
tot gelişmiş ve excel gibi birçok program kullanılmaya başlanmıştır. Bu programlar ve yöntemler; özellik-
le bütçe planlama, satış tahminleme, satış-stok yönetimi, hedef planlama ve mağaza kümeleme gibi çalış-
malarda sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmalar ve raporlamalar çok ciddi birer iş yükü oluşturduğu 
için, bunların otomatizasyonu da çok önemlidir, böylelikle insan kaynaklı birçok hata engellenmiş olmakta 
ve zamandan da çok ciddi tasarruflar sağlanmış olmaktadır. Bazı makine öğrenmesi metotları da big data 
diye tabir ettiğimiz büyük verileri baz alarak, satış tamamlama ve otomatik stok gönderimi konularında bir-
çok şirket tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle alokasyon departmanında çalışan insanlar manuel 
olarak stok dağılımı yapmak zorunda kalmamaktadır. Bu çalışmada perakendede halen kullanılmakta olan 
teorik istatistiksel yöntemlere değinilmiş ve mağaza kümeleme uygulaması power query, power pivot ve R 
programlama ile yapılmıştır. Mağaza kümeleme uygulamasının ileriki sezonlarda da sürdürülebilir olması 
için ve ham datalarla tekrar otomatik olarak çalışması için gerekli optimizasyonlar ilgili programlarla sağ-
lanmıştır. Mağaza kümeleme uygulaması gerçekleştirilirken satış ve stok verilerinden oluşturulmuş birçok 
parametre ve metrik hesaplanmıştır, gerçek hayata en uygun matematiksel modelin kurulması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kümeleme, Perakende, Planlama, İstatistik 
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4-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA ÖTELEME HİPERYÜZEYLERİ

İpek AKKILINÇ, Salim YÜCE

Türkiye

Öz: Öteleme yüzeyleri ilk olarak 1835 yılında Heinrich Ferdinand Scherk tarafından ortaya atılmış olup He-
inrich kendi adıyla nitelendirdiği Scherk yüzeyinin tek minimal öteleme yüzeyi olduğunu göstermiştir. Daha 
sonraları öteleme yüzeyleri farklı boyutlu uzaylarda farklı açılardan ele alınarak birçok geometrici tarafından 
incelenmiştir. Öncelikle 3-boyutlu Öklid uzayında öteleme yüzeyleri üzerine çalışmalar yapılmış daha sonra 
bu çalışmalar genelleştirilerek 4-boyuta ve n-boyuta kadar taşınmıştır. Ayrıca Öklid dışı Geometride de (özel-
likle Lorentz-Minkowski uzayı ve Galile uzayı olmak üzere) daha birçok çalışma mevcuttur. Yapılan araştır-
malar arasında minimal öteleme yüzeyleri, afin öteleme yüzeyleri, Weingarten öteleme yüzeyleri ve sabit eğri-
likli öteleme yüzeyleri gibi çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Günümüzde iöteleme yüzeyleri genellikle mimari 
alanda dizayn amaçlı kullanılmaktadır. Bunun en güzel örneklerinden biri olarak Almanya’nın Berlin şehrinde 
yer alan DZ Bank adlı bankanın cam tavanının tasarımı verilebilir. Ek olarak; silindir, eliptik paraboloid, yu-
murta kutusu yüzeyi ve helikoid yüzeyi öteleme yüzeyi örneklerinden bazılarıdır. Bu çalışmada, 4-boyutlu Ök-
lid uzayında üç parametreli öteleme hiperyüzeyleri parametreleri farklı ve birim hızlı üç eğrinin toplamı olarak 
elde edilen hiperyüzeyler olarak tanımlanmıştır. Burada yer alan eğrilere hiperyüzeyin üreteç eğrileri adı veril-
mektedir. Ayrıca bu hiperyüzeylerin normal vektör alanı, şekil operatörü matrisi, temel formları, Gauss eğriliği 
ve ortalama eğriliği gibi diferansiyel geometrik özellikleri de incelenmiş ve konu üzerine örnekler verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Öteleme Hiperyüzeyi, 4-Boyutlu Öklid Uzayı, Şekil Operatörü, Temel Form 
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THE MODIFIED RIDGE PREDICTION METHOD IN THE LINEAR MIXED MODELS

Özge KURAN

Turkey

Abstract: Linear mixed models (LMMs) ensure a flexible and powerful tool for the analysis of grouped 
data, which arise in many areas as diverse as agriculture, biology, economics, manufacturing, and geoph-
ysics. Examples of grouped data include longitudinal data, repeated measures data, blocked designs data, 
hierarchical data and multilevel data. The most popularly used prediction methods are the best linear unbiased 
estimator (BLUE) and the best linear unbiased predictor (BLUP). But, prediction is very important problem 
when multicollinearity matter exists in the linear mixed models. And hence, these BLUE and BLUP methods 
become ill-balanced and give confusional results when multicollinearity is present. The ridge estimator and 
the ridge predictor have been broadly used as an alternative method to contend with under multicollinearity 
problem. This multicollinearity problem can also be handled by using some prior information. Taking ac-
count of this knowledge, we suggest the modified ridge estimator and the modified ridge predictor in this 
article. A widespread performance criterion, mean square error, is taken into consideration to compare the 
modified ridge estimator/ the modified ridge predictor with the ridge estimator/ the ridge predictor and the 
BLUE/ the BLUP. Finally, a real data analysis is applied to demonstrate the theoretical results in the article.  
 
Keywords: Linear Mixed Model, Multicollinearity, The Best Linear Unbiased Predictor, The Ridge Predictor, 
The Modified Ridge Predictor 
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A COMPOUND OF GENERALIZED NEGATIVE BINOMIAL AND SHANKER DISTRIBUTION

Nicolaj BUCH

Denmark

Abstract: Introduction: The aim of this study is to provide an alternative distribution to discrete distribution 
types that will be used to comply with census data. We propose a combination of the Generalized Negative 
Binomial and Shanker distribution that is the Generalized Negative Binomial-Shanker (GNB-SH) distribution. 
The GNB-SH distribution can be used to conform to numerical data while maintaining the same properties 
as traditional negative binomial. This new formulation is the generalization of new mix distributions such as 
Negative Binomial-Shanker (NB-SH) distribution and Binomial-Shanker (BI-SH) distribution. Some math-
ematical properties of this distribution and its special cases are examined. Parameter estimation for GNB-SH 
and NB-SH distributions is also applied by using the maximum probability. Generally, the current discrete 
distributions do not fit the census data for several reasons such as due to differences in data, the shape of the 
distribution, and assumptions about these distributions. As a result, experiencing poor compatibility of existing 
discrete models in the analysis of census data is a major concern in areas such as medicine, transport, engi-
neering and agriculture. For this reason, researchers are trying to find new discrete distributions that can bet-
ter adapt to the census data observed compared to other existing models. Therefore, the General Distribution 
Negative Binomial-Shanker (GNB-SH) distribution obtained by combining the GNB (m, p, β) distribution is p 
= exp (−λ) SH (θ). The expectation is that the GNB-SH distribution should better comply with the census data 
observed compared to other competing distributions such as traditional NB distribution. Various researchers 
have used the concept of mixing distributions to discover new flexible distributions that perform better than 
standard recognized models. In many cases, mixed Poisson and Negative Binomial (NB) distributions gener-
ally fit better than other available distributions. When the data is over-distributed, it seems to be the best com-
pared to Poisson due to its assumption flexibility. Based on the distribution mixing strategy, various researchers 
have managed to discover new flexible distributions.

Keywords: Generalized Negative Binomial-Shanker (GNB-SH), Binomial-Shanker (BI-SH)
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A NOTE ON DISCOVERING DISCRETE PROBABILITY IN THE LIGHT OF DISTORTED 
PROBABILITY PREDICTIONS

Ron OLIJSLAG

Netherlands

Abstract: Introduction: In this article, we present a new perspective towards the problem of exploring the 
discrete probability selection by taking ideas from the theory of possibilities. The deviation of the actual se-
lection probability estimates can be attributed to the model misrepresentation as well as the personal decision 
choice of individual decision makers. We look at statements of probability of choice and examine them in the 
context of a decision maker’s candidate theory and risk avoidance. The expression of the distortion of the prob-
ability of selection according to both of the above-mentioned sources has been discussed by using the linear 
log probability transformation. Next, in addition to maximizing the expected benefit of a particular choice, a 
decision maker is recommended to choose a policy that will maximize the predictive power of the probability 
of true choice as a linear part of the distorted probability. This is assumed as an empirically established theorem 
in the last part of the article. The current study shows encouraging results to take advantage of the nuances of 
the possibility of choice. The problem of making optimal decisions under uncertainty is of great importance 
in all areas of life and is very important for both animals and intelligent individuals. Prospective learning 
advocates that an individual should choose an action that maximizes the long-term gain of the environment. 
To achieve this goal, the individual needs to explore her/his environment while s/he needs to benefit from the 
information s/he has in order to reach that goal at the same time. In many existing procedures, such uncertainty 
is ignored. Practical applications are based on heuristic methods. Previous empirical studies have revealed the 
fact that decision-makers do not consider probabilities linearly when making decisions. In this process, smaller 
probabilities tend to be low-weighted and larger probabilities tend to be over-weighted. Kahneman et al. It at-
tributes this phenomenon to the use of expected benefits by decision makers and also suggests an alternative 
method to model decision making. Let’s analyze the two situations below to look at a real life scenario that 
reveals this dilemma of decision makers. During the last recession in 2008, the share of Indian companies de-
clined although the impact of the 2008 recession on the Indian Market was somewhat limited for many reasons. 
The first is that the Indian financial sector, especially banks, is not directly exposed to contaminated assets and 
therefore their off-balance sheet activities are limited.

Keywords: Probability Distortion, Linearity, Polynomial Distribution
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A STATISTICAL STUDY ON THE QUALITY LEVEL OF UNIVERSTY SERVICES PERCEIVED 
BY STUDENTS

Tamás BENEDEK

Hungary

Abstract: Introduction: In this study, students’ service quality perceptions were evaluated by considering the 
service quality level provided by their faculties (computer sciences and mathematics faculty) and the impor-
tant determinants of service quality of computer sciences and mathematics faculty. The study found that the 
students were not satisfied with the level of medical service while they were satisfied with the care service. Ac-
cording to the T-test, the results of this study were found to be lower in general quality of service at this faculty 
with a 95% confidence level. In order to compete, different institutions and organizations need to improve their 
performance. The growth of services and institutions operating in the same activity intensifies competition in 
the light of an open and competitive economy. Moreover, all institutions want to have competitive features to 
ensure survival. The transition to quality in service delivery brought by many factors such as the search for 
shortening time in a contemporary management approach is time-based competition. There is no doubt that 
modern societies are aware of their progress and talents in facing global challenges and creating a free and 
good life for their citizens. According to the type of university education, university education attracts great 
attention at various levels of the world. It witnesses continuous development to keep pace with the needs of the 
individual and society and the characteristics of the age. The university is based on the outstanding role played 
by the scientific and technical sciences and, accordingly, the preparation of technical education and cultural 
staff and human capacities, as well as the preparation of intellectual leaders in different fields of education.

Keywords: Service Quality, University, Education
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MODELING THE EFFECTS OF CHI-SQUARE AUTOMATIC INTERACTION DETECTION 
SOCIAL MEDIA NETWORKS

Camran NURZHANOV

Kazakhstan

Abstract: Introduction: Many studies have shown that the use of social media affects students’ academic 
performance. This study focuses on some social media platforms such as Facebook, WhatsApp, Skype, Twit-
ter, 2go, Instagram, Badoo, which are frequently used by students to determine their impact on their academic 
performance on key topics. Chi-square Automatic Interaction Detection (CHAID) decision tree technique is 
used to establish this relationship between the explanatory and response variable, the technique is based on the 
adjusted significance test and is used to determine the interaction between the dependent variable (student aca-
demic performance) and predictors. Social networks among secondary school students have become more and 
more popular over the years, as this is a way to connect with friends inside and outside the school. Due to this 
popularity, people began to ask questions about how students’ performances are affected by how much time 
students spend on various social networking sites. This study explores the negative effects of such web sites 
on the academic performance of students in secondary schools. Factors to consider are time to read, time spent 
on social media, the guardian audience of the internet, the number of assignments given, the purpose of the 
internet, and the type of social media site that students frequently access. These factors are used to determine 
students’ academic performance in English and Mathematics. The results of the analysis showed that students 
who frequently turn to social media sites such as Facebook, WhatsApp and Instagram perform in two subjects 
on average, and perform better on two subjects regarding the Skype, Twitter and 2go networks.

Keywords: Internet, Social Media Usage, Chi Squared Automatic Interaction Detection (CHAID), Academic 
Performance, Students
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Abstract: Introduction: This article presents a simple example of Two-Way Multiple Variance Analysis by 
using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The analysis procedure and interpretation of the 
results showed that soil species and fertilizer species had a significant impact on the change of tiger nut yield 
and height in Eastern Nigeria. Based on the analysis results, clay soil is not a good soil for tiger nut cultivation 
in Eastern Nigeria. SPSS, which means Statistical Package for Social Sciences, is a powerful, user-friendly 
software package for data manipulation and statistical analysis. This package is particularly useful for students 
and researchers in the fields of psychology, sociology, psychiatry, and other behavioral sciences, and includes 
both univariate and multivariate procedures that are widely used in these disciplines. The purpose of this 
article is to give brief and clear explanations about how to perform statistical analysis of two-way Multiple 
Variance Analysis (Manova) by using SPSS 17 version. This accurately interprets the results, explaining the 
basic theoretical background of most of the techniques used. Readers are directed to other sources for details 
when using more advanced procedures. We also assume that the user has primary information about the SPSS 
interface and can navigate the app as this article does not address entry to SPSS. Over the years, Nigeria has 
been dependent on crude oil exports as an important source of income, but recently the government has rec-
ommended medium-sized farming to promote the agricultural sector. In Nigeria today, crop production has 
been largely inconsistent, leading to a lack of information about the combination of soil and fertilizer types. 
This has led to overall crop production in Nigeria. Sufficient knowledge of the correct combination will help 
increase crop production and sustain this for a long time. Equally worries are experienced about the best fertil-
izer type among organic and inorganic fertilizers to be used to increase crop yields by farmers and researchers. 
Researchers are also interested in knowing whether inorganic or organic fertilizer performances are ground-
based. Another problem of farmers is to know the relationship between soil type and crop yield. This article 
contains data from a small farm (tiger nut production farm) to demonstrate the relationship between soil types, 
fertilizer type and crop yield of tiger nuts.

Keywords: Multiple Variance Analysis, Soil Types, Fertilizer Types



86

ÖZET SÖZEL METİNLER

THE DEPENDENCY EFFECT AND CHANGE BETWEEN THE OIL AND MENA SECURITIES 
MARKET

Taaliba EL-ALAM

United Arab Emirates

Abstract: Introduction: In this article, we examine the impact of the contagion between energy and ex-
changes in the ten MENA regions over the last global financial crisis for the period 2007-2009. In particular, 
we confirm whether this effect depends on the country’s oil position. For this, we investigate the dependency 
structure between oil price changes and stock market returns by using different copula functions. In particular, 
we test the change in the dependency structure by using the local change point (LCP) test procedure. Empirical 
results are a strong proof of the asymmetric dependency structure between oil price changes and stock returns 
for all countries. In addition, this dependency structure is larger in oil exporters than oil importers. Also, there 
are important changes in this addiction structure. For all countries (except for Kuwait and Jordan), the crisis 
parameters and tail dependency coefficients are higher in the crisis periods than the calm ones, so it indicates 
the presence of a contagion effect. Analysis of the effect of contagion between energy and exchanges has 
recently gained great attention due to its significant effects on energy policy making, international portfolio 
allocation and risk management decisions. Contagion can be defined as the change in the spread of shocks 
between markets. According to Forbes and Rigobon, contagion can be associated with a significant increase 
in inter-market connections and measured by inter-market correlations after a shock to a market (or market 
group). Chan-Lau et al. Can attribute contagion to the possibility of simultaneously observing large returns in 
different markets (joint overruns) rather than an increase in correlations. Various explanations have been pro-
posed to identify the causes of infection. One of these concerns is related to the financial crisis, which makes 
macroeconomic foundations uncertain and then makes oil prices more volatile; stock prices react accordingly. 
Another explanation is based on the rapid financialization process that increases oil prices’ exposure to stock 
and makes them more sensitive to the mood of the stock market.

Keywords: Contagion Effect, Oil Price, Stock Market, Financial Crisis, Copulas, LCP
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