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Değerli bilim insanları., 

02 ve 03 Mart 2018 Tarihleri arasında İstanbul Kayaşehir Hilton Hotelde ilkini düzenlemiş olduğumuz 1. 
Uluslararası İstatistik Matematik ve Analitik Yöntemler Kongresi’ne göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya 
teşekkür ediyoruz. Kongremizin ilkinde 36 sözel ve 2 adet poster bildiri kabul edilmiş ve 02 Mart 2018 
tarihinde farklı 6 oturumda sunulan bildiriler alanında uzman oturum başkanları tarafından yönetilmiştir. 01 
nolu  Prof. Dr. Salim YÜCE ve 04 nolu Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ hocalarımızın başkanlığında gerçekleştirilen 
oturumlardaki bildiriler İngilizce olarak sunulmuştur. Prof. Dr. Nurcan METİN, Prof. Dr. Mustafa TALAS, 
Prof. Dr. Handan ANKARALI ve Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU yönettiği oturumlarda yapılan 
sunumlar ise Türkçe olarak sunulmuştur. Kongremiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı:56060262-
051.01.E.222 Tarih:11.08.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayı:77888550-051.01.E.63488 
Tarih:21.07.2017, Sağlık Bakanlığı Sayı:67598610-805.02.02.02 Tarih:07.08.2017, Ekonomi Bakanlığı Sayı: 
55127773-120.99-E.108116 Tarih: 10.10.2017; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı: 25961827-622.99-
E.1547532 Tarih: 21.06.2017 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayı:58732046-839-E.659 Tarih: 05.01.2018 
bilgileri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sayı: 25505449-051.01-E.143130 
Tarih: 06.12.2017 ve İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sayı: 73670021-051.04 Tarih: 29.12.2017 
bilgileri ile desteklenmektedir. Ayrıca çok sayıda STK, Dernek ve Kamu kurumları tarafından desteklenmiş 
ve kongremize ilgili kurumlar renk katmıştır.  Kongremizi destekleyen kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Kongremizin bir sonraki buluşmasını 28 ve 29 Mart 2019 tarihinde yine Kayaşehir Hilton Hotelde 
gerçekleştirecek olmanın ayrıca mutluluğunu yaşamaktayız. Kongremize bilgi ve birikimleri ile destek olan 
davetli konuşmacılarımız Prof. Dr. Ahmet Faik ÖZOK, Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ, Prof. Dr. Mustafa 
TALAS ve Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR’a katkı ile katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kongremizin 
oturum 6 ve Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU’nun yönetmiş olduğu oturumda Hüdaverdi BİRCAN, 
Hasan ELEROĞLU, Rahim ARSLAN katılımcılar tarafından hazırlanan “SİVAS İLİNDE KURULABİLECEK 
BİYOGAZ TESİSLERİNİN MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI” 
konu başlıklı bildiri SÖZEL BİRİNCİ olarak seçilmiştir. Kendilerini kutluyor ve aynı başarılarının gelecek 
hayatlarında da devam etmesini temenni ediyoruz. Kongremizin tüm katılımcılar ve izleyenler açısından 
faydalı geçtiğine inanıyor ve bir sonraki buluşmamızda yeniden bir arada olmayı umut ederek esenlik, sağlık 
ve mutluluklar diliyoruz. Saygılarımızla… 

Prof. Dr. Ahmet Faik ÖZOK 
Kongre Başkanı 
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Distinguished Scientists, 

We would like to thank you for your interest attached to the 1st International Congress on Statistics, Mathematics 
and Analytical Methods held in İstanbul Kayaşehir Hilton Hotel on 02-03 March 2018. In this first gathering 
of the congress, 36 verbal and 2 poster presentations were accepted and the papers presented in 6 sessions on 
02 March 2018 were managed by the session moderators being experts in their field. The papers in number 
01 session under the chairmanship of Prof. Dr. Salim YÜCE and the session no. 04 under the chairmanship of 
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ were presented in English. The papers presented in the sessions managed by Prof. Dr. 
Nurcan METİN, Prof. Dr. Mustafa TALAS, Prof. Dr. Handan ANKARALI and Assoc. Prof. Alpaslan Hamdi 
KUZUCUOĞLU were presented in Turkish. Our congress is supported by the Ministry of Science, Industry 
and Technology No: 56060262-051.01.E.222 Dated: 11.08.2017, Ministry of Labor and Social Security 
No: 77888550-051.01.E.63488 Dated: 21.07.2017, Ministry of Health No: 67598610-805.02.02.02 Dated: 
07.08.2017, Ministry of Economics No: 55127773-120.99-E.108116 Dated: 10.10.2017, Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock No: 25961827-622.99-E.1547532 Dated: 21.06.2017, Ministry of Environment and 
Urbanization No: 58732046-839-E.659 Dated: 05.01.2018, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of 
Architecture and Design No: 25505449-051.01-E.143130 Dated: 06.12.2017 and İstanbul University Faculty 
of Sports Sciences No: 73670021-051.04 Dated: 29.12.2017. Our congress was also supported by many 
NGOs, Associations and Public institutions and relevant organizations enriched the congress. We also thank 
the organizations and institutions supporting our congress. We are also glad that the next gathering of our 
congress will be held again in Kayaşehir Hilton Hotel on 28-29 March 2019. We would like to extend thanks 
to the guest speakers Prof. Dr. Ahmet Faik ÖZOK, Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ, Prof. Dr. Mustafa TALAS 
and Assoc. Prof. Haluk ZÜLFİKAR for their contributions and participation who supported us with their 
knowledge and experience. The verbal paper presented in the 6th session under the chairmanship of Assoc. 
Prof. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU and prepared by Hüdaverdi BİRCAN, Hasan ELEROĞLU, Rahim 
ARSLAN titled “SİVAS İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN MOORA VE COPRAS 
YÖNTEMLERİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI (OPTIMALITY RANKING OF BIOGAS FACILITIES 
THAT CAN BE BUILT IN SIVAS PROVINCE WITH MOORA ABD CORPAS METHODS)” was considered 
as FIRST ONE OF VERBAL papers. We congratulate them and wish them the same success in their future 
lives. We believe that this congress was useful for all participants and audiences. We wish you health and joy 
and hope to meet you in the next gathering. Best regards…

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK 
Head of the Congress
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 YÜRÜTME KURULU 
Prof. Dr. Bülent EKER
Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
 

KONGRE SEKRETERYA
Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS
Dr. Emre DÜNDER
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KONGRE PROGRAMI
02 MART 2018 CUMA 

KAYIT 
08:30 – 09:30 

AÇILIŞ SERAMONİSİ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

09:45 – 10:00

AÇILIK KONUŞMASI KONGRE BAŞKANI 
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

10:00 -10:15

ÇAY KAHVE ARASI 
10:15 – 10:30

DAVETLİ KONUŞMACILAR 

               
Prof. Dr. Ahmet Faiz ÖZOK, Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ, Prof. Dr. Mustafa TALAS,  Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

10:30 – 12:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TALAS (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Konuşmacılar 

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK (Okan Üniversitesi) 
Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TALAS (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi)
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR (İstanbul Üniversitesi) 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
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BİLDİRİ OTURUMLARI 

Oturum  : 1 
Salon  : A
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Salim YÜCE
Saat  : 11:20 – 12:45 

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

01 Nurten GÜRSES, Mücahit 
AKBIYIK, Salim YÜCE

ONE-PARAMETER HOMOTHETIC MOTIONS IN 
GENERALIZED COMPLEX NUMBER PLANE C_J

02 Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK, Salim 
YÜCE

THE DENSITIES OF THE SETS OF (NON) 
COLLINEAR POINTS AND INTERSECTING LINES 
IN THE EUCLIDEAN PLANE

03 Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK, Salim 
YÜCE

A METHOD FOR THE INVOLUTE-EVOLUTE 
OFFSETS OF RULED SURFACES

04 Kemal Gökhan NALBANT, 
Salim YÜCE

DUAL QUATERNION MATRICES AND MATLAB 
APPLICATIONS

05 Bahar UYAR DÜLDÜL TORSION OF THE TANGENTIAL INTERSECTION 
CURVE OF TWO SURFACES BY USING 
RODRIGUES’ ROTATION FORMULA

06 Salih ÇELİK LEFT COVARIANT DIFFERENTIAL CALCULI ON 
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Oturum : 2
Salon : A
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mustafa TALAS
Saat : 13:30 – 14:30

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

07 Zeynep Nihan BERBERLER AĞ ZEDELENEBİLİRLİK ÖLÇÜMLERİNİN 
KARMAŞIKLIK ANALİZİ

08 Murat Erşen BERBERLER, 
Mehmet Oğuz YARDIMCI, 
Uğur ELİİYİ, Zeynep Nihan 
BERBERLER

KOMBİNASYON VE PERMÜTASYON 
SAYIMLAMA İÇİN ÖZET FONKSİYON ÖNERİLERİ

09 Muzaffer AKSOY ASAL SAYILAR KÜMESİNE FARKLI BİR BAKIŞ, 
GOLDBACH HİPOTEZİNİN İSPATI

10 Osman Ufuk EKİZ GROWTH CURVE MODELDE BAZI ROBUST 
TAHMİN EDİCİLER VE İLLER BAZINDA 
DOĞURGANLIK ORANLARINA İLİŞKİN BİR 
UYGULAMA

11 Yasin OKKAOĞLU, Yılmaz 
AKDİ

PERİODOGRAMLARIN MEVSİMSEL HAVA 
KİRLİLİĞİ VERİLERİNE UYGULAMALARI
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Salon :  B
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Nurcan METİN
Saat : 13:30 – 14:30

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

12 Handan ANKARALI YÜZDE DEĞİŞİMLER İÇİN DÖRT FARKLI 
TEST İSTATİSTİĞİNİN AMPİRİK DAĞILIM 
ÖZELLİKLERİ: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

13 Handan ANKARALI MODİFİYE SİMETRİZE YÜZDE DEĞİŞİM İÇİN 
YENİ BİR TEST İSTATİSTİĞİ: SİMÜLASYON 
ÇALIŞMASI

14 Barış ERGÜL, Arzu ALTIN 
YAVUZ

İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE SOSYAL GELİŞMİŞLİK 
ENDEKSLERİNİN KANONİK KORELASYON VE 
ROBUST KANONİK KORELASYON ANALİZLERİ 
İLE İNCELENMESİ

15 Metin ÖNER OK SAYIDA STOK KALEMİNİN BÜTÇE VE DEPO 
KISITLARI ALTINDA SİPARİŞ MİKTARLARININ 
BELİRLENMESİ
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Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Saat : 13:30 – 14:30

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

16 Mumtaz KARATAS, Emily 
CRAPARO, Ertan YAKICI

APPROXIMATING THE COVERAGE OF 
RANDOMLY DEPLOYED BISTATIC SENSORS

17 Mumtaz KARATAS, Ertan 
YAKICI

SOLVING A DISCRETE BARRIER LOCATION 
PROBLEM: MATHEMATICAL MODELLING AND 
METAHEURISTIC APPROACHES

18 Mumtaz KARATAS, Hakan 
TOZAN, Tuğçen HATİPOĞLU

USING SIMULATION TO EVALUATE THE 
PERFORMANCE OF FACILITY LOCATION 
MODELS IN THE PRESENCE OF BACKUP 
COVERAGE

19 Rukiye SAMCİ KARADENİZ, 
Sergey UTEV

EMBEDDING PROBLEM FOR FINANCIAL DATA

20 Ertan YAKICI, Hüseyin GÜDEN A SOLUTION METHOD FOR A STAR-STAR 
TELECOMMUNICATION NETWORK PROBLEM
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Oturum :  5
Salon :  A
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Saat : 14:45 – 16:15

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

21 Hüdaverdi BİRCAN, Gülay 
DEMİR, Sinan DÜNDAR

PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK VIKOR VE 
TOPSIS UYGULAMALARI

22 Hüdaverdi BİRCAN, Gülay 
DEMİR, Sinan DÜNDAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ 
ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARININ GRİ 
İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ 
VE BİR UYGULAMA

23 Hüdaverdi BİRCAN, Hasan 
ELEROĞLU, Rahim ARSLAN

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS 
YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE 
KURULABİLECEK VERMİKOMPOST 
TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

24 Hüdaverdi BİRCAN, Hasan 
ELEROĞLU, Rahim ARSLAN

SİVAS İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ 
TESİSLERİNİN MOORA VE COPRAS 
YÖNTEMLERİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI

25 Umut SOLMAZ, Alpaslan 
Hamdi KUZUCUOĞLU

BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİNİN ALGISAL YÖNELİMİ

26 Burak ÇAKIR KARIŞIK İKİ YÖNLÜ DÜZENLEME: SİMETRİ 
VARSAYIMI (POSTER SUNUM)

27 Cem GÜRLER, Emrah ÖNDER, 
Ali HEPŞEN, Nihat TAŞ

CIVETS ÜLKELERİNİN EKONOMİK 
PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

28 Cem GÜRLER, Emrah ÖNDER E-TİCARET: ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 
YÖNTEMLERİ KULLANILAN AKADEMİK 
ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

29 Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ, Mustafa TALAS, 
Ümran SEVİL, Vasfiye 
BAYRAM DEGER, Selvinaz 
SACAN, Sevilay YILDIZ

FARKLI BİLİMSEL PROGRAMLARDA EĞİTİM 
YAPAN VE MEZUN OLMUŞ YÜKSEK LİSANS 
İLE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ANALİTİK 
YÖNTEMLER ALANINDA KARŞILAŞTIKLARI 
SORUNLAR: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME 
ÇALIŞMASI
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Oturum : 6
Salon : B
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Handan ANKARALI
Saat : 14:45 – 16:15

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

30 Yıldız BORA, Abdullah 
YEŞİLOVA

SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI GENELLEŞTIRİLMİŞ 
POISSON REGRESYONU KULLANILARAK 
ABORTUS SAYILARININ MODELLENMESİ

31 Yıldız BORA, Abdullah 
YEŞİLOVA

KARIŞIMLI MODEL YAKLAŞIMINDA UYGUN 
MODELİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN 
ÖLÇÜTLER

32 Münevver TUZ, Keziban TAŞ TERS PROBLEM TEORİSİNDE GELFAND-
LEVITAN İNTEGRAL DÖNÜŞÜMÜ

33 Keziban TAŞ DİFÜZYON OPERATÖRÜ İÇİN TERS PROBLEMİN 
İYİ TANIMLILIĞI ÜZERİNE

34 Ahmet KOCATÜRK, Bülent 
ALTUNKAYNAK

GEN AÇIKLAMA VERİLERİ İÇİN İKİLİ 
KÜMELEME ALGORİTMALARI

35 Abdullah ERGÜN, Rauf 
AMİROV

ARALIKTA SÜREKSİZLİK FONKSİYONUNA 
SAHİP DİFÜZYON DENKLEMİNİN ÇÖZÜMLERİ 
İÇİN İNTEGRAL GÖSTERİLİM

36 Ahmet KOCATÜRK, Bülent 
ALTUNKAYNAK

İKİLİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ GÖRSEL 
AÇIDAN KARŞILAŞTIRMASI (POSTER SUNUM) 

37 Barış ERGÜL, Arzu ALTIN 
YAVUZ

ÇARPIK HATA DAĞILIMLI REGRESYONDA 
TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

38 Ahmet KOCATÜRK, Bülent 
ALTUNKAYNAK

İKİLİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ GÖRSEL 
AÇIDAN KARŞILAŞTIRMASI
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BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK – Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KAYA - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Atakan Tuğkan YAKUT - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER – Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adrian BELL – ICMA Centre
Prof. Dr. Ahmet KAYA - Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Prof. Dr. Aron BERNSTEIN - MIT Department of Physıcs
Prof. Dr. Ani ADHİKARİ – Berkeley University Of California
Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN – Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ali MUTLU - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Amir DEMBO – Stanford University
Prof. Dr. Bruce WEİR - North Carolina University
Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erol KILIÇ - İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Elizabeth THOMPSON - North Carolina University
Prof. Dr. Hakan ŞİMŞEK - Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KAYA - Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Handan ÖZTEKİN - Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal SEZEN - Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali AKSAN - İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ATÇEKEN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM - Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Min CHEN - MIT Department of Physıcs
Prof. Dr. Nurcan METİN – Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM - Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sourav CHATTERJEE - Stanford University
Prof. Dr. Simon ARCHER – University Of Survey
Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL - Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ali DELİCEOĞLU - Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulcabbar SÖNMEZ - Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Bahadır Özgür GÜLER - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Cüneyt ÇEVİK - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Durmuş DAĞHAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. George ALEXANDRIDIS – ICMA Centre
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Doç. Dr. Hakan TÜRKAY - Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Akif ARVAS – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Muammer KULA- Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa YÜCEL - İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Taner AKÇACI – Kilis Üniversitesi
Doç. Dr. Tirthankar DASGUPTA - State University of New Jersey
Doç. Dr. Sevda GÜRSAKAL - Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan KADER - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Yener ATASEVEN – Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emin Cihan DUYAN - Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emin AYGÜN - Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hacı Arif TUNCEZ – Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuz BAŞOL - Kırklareli Üniversitesi
Dr. Emre DÜNDER - 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Le BAO - Penn State University

DİL HAKEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi “İngilizce”
Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi “İngilizce”
Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER - Sakarya Üniversitesi “Türkçe”
Dr. Sinem HERGÜNER - Gazi Üniversitesi “İngilizce”
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DAVETLİ KONUŞMACILAR

ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİ VE MİKRO KOZMOZ (İNSAN)

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye

Öz: Giriş: Felsefe açısından mikrokozmoz yani küçük evren olarak görülmekte olan insan denilen varlık, 
içinde koca kainatı barındırmaktadır. Muhatap olunan insanlar iç dünyasında aşklar, nefretler, korkular, hisler, 
hevesler, güzel ya da hoş olmayan düşünceler vs. şeklinde hususiyetleri barındırmaktadır. İnsan, içinde barın-
dırdığı bu özellikleriyle insandır. Bu gerçeklerle değerlendirmemiz gereken insanları anlayabilmek ya da anla-
yamamak imkânı olabilmektedir. Karşılaşılan çeşitli olaylar ile bağlantılı olarak çok sık bir biçimde değinilen 
“ben X’i anlayamıyorum”, “Y bunu neden yapıyor?”, “Z bunu bana yapmamalıydı” vs. gibi ifadelerin tamamı 
insanların mikro kozmoz olma özellikleriyle bağlantılıdır. Bazen de “niçin iyi insanlar kötü şeyler yaparlar” 
sorusunu kendi kendimize sorduğumuzda, yine aslında  insanın mikro kozmoz olma özelliğine atıfta bulunmuş 
oluyoruz. Beklenilmeyen davranışlar sergileyen insanların iç dünyalarında nelerin mevcut olduğu konusunu 
da düşünmek daha doğru bir yol olacaktır. İnsanlar, içlerinde var olan ama muhataplarına çok fazla yansıtma-
dıkları duygularının etkisiyle davranış sergilemektedir. Yani, bazen sevmez ama sever görünür; bazen duymaz 
ama duyar görünür; bazen nefret eder ama etmez görünür; bazen içinde kin barındırır ama bunu hissettirmez 
insanlarla muhatap olmak zorunda kalınabilir. Hatta bu muhatapların samimiyetsizliğini dahi doğru dürüst 
algılamaktan uzak kalınabilir. Kapsam, Amaç, Sınırlılıklar: Bu çalışma ile mikrokozmoz özellikli denilen in-
sanın daha iyi anaşılabilmesi ve yapılabilecek iş ve eylemelerde daha başarılı olunabilmesinin analitik düşün-
me yeteneği denilen çok değişkenli analiz yönteminin uygulanmasına bağlı olduğu izah edilmeye çalışılmıştır. 
Konunun birinci bölümünde felsefe açısından insan, ikinci bölümünde insanın düşünme özellikleri, üçüncü ve 
son bölümde ise analitik düşünme becerisi ve bu becerinin geliştirilmesi izah edilmeye çalışılmıştır. Materyal 
ve Yöntem: Çalışmada çeşitli üniversitelerin kütüphaneleri, şahsımıza ait kütüphane ve çeşitli başka şahsi kü-
tüphaneler, elektronik veri tabanlarının taranmasıyla bulunan makaleler materyal olarak kullanılmıştır. Metod 
olarak teorik analiz yöntemi benimsenmiştir. Sonuç ve Tartşma: İnsanları yeterli miktarda anlayamamak ya 
da algılayamamak konuusnun iki farklı boyutu olduğu görülmektedir. Bunların biri biz ile bağlantılı, diğeri 
ise başkası ile bağlantılı olmaktadır. Biz boyutunun algıların yeterince çalıştırılamaması, düşünce dünyasının 
yeterince geliştirilememesi, sağlıklı bakış açısının kazanılamaması, çok güvenildiği için gözü kapalı bakılma-
sının gerçek yüzleri görmeye engel olması gibi örneklerle izah edilmesi mümkündür. Başkası boyutuyla ilgili 
ise, karşılaşılan insanın samimiyetsizliği, sahtekârlıktaki ustalığı, gerçekleri gizleyebilme konularında marifet-
li oluşu, zamana yaymış olabileceği amaç gizleme konusundaki üstünlüğü gibi örnekler verilebilir.  Buradaki 
örneklerde de ifade edildiği gibi, insana ait özellikler, söz konusu insanların doğru okunmasını engelleyen hu-
suslar olarak öne çıkmaktadır. İnsanların sahip olduğu duygular, düşünceler, hisler ve davranışların iç dünya-
larının dışa yansıması olarak düşünülmesi gerekmektedir. İnsanların bilinç dünyası ya da zihniyet dünyasında 
var olan gerçek yaşam deneyimleri ve sahip olunan düşünceler öyle ya da böyle davranmamızı etkilemektedir. 
O halde, öyle ya da böyle davranan insanların da zihniyetini oluşturan gerçeklerin etkisi söz konusudur. Eğer 
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biz hem kendi yaşam deneyimlerimize hem de ihtimallere göre düşünürsek, o halde, gerçek vaziyetleri daha 
iyi anlayabilme ve kestirebilme imkânı bulabiliriz. Yani insanların yaptığı eylemlerin nedenlerinin ne olduğu-
nu kestirebilmemiz mümkün olmaktadır. Algılamak çok önemlidir. Anlamayı sağlayan şey algılamaktır. Biz 
insanların bir şeyleri anlayabilmesi ya da kavrayabilmesi algılarının işlemesine bağlıdır. Bu da kafa yormaya 
ve daha fazla çalışmaya bağlıdır. Algılama ve anlamanın doğru yürütülebilmesi analitik düşünme becerisine 
sahip olmak ile gerçekleşebilecek karakterdedir. İnsanların farklı olaylar karşısında farklı tutum ve davranışlar 
sergileyebildiğinin anlaşılabilmesi de çok değişkenli analiz yönteminin kullanılabilmesine bağlıdır. İnsanların 
düşünce becerisini geliştirmesi mümkündür. Düşünce becerisi geliştirilirse, anlama, kavrama ve başarma da 
kaçınılmaz bir biçimde takip eden konumunda olacaktır. Başarısız olunan pek çok yaşam alanında başarıyı ya-
kalayabilmek çok değişkenli bakış açısı kazanmaya bağlıdır. Bu açı insanı farklılaştırıp güçlü kılan bir yapıya 
sahiptir.

Anahtar Kelimeler: İnsan, Mikro Kozmoz, Düşünme, Analitik Düşünme, Analitik Düşünme Becerisi, Başarı 
Motivasyonu
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SİVAS İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN MOORA VE COPRAS 
YÖNTEMLERİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI

Hüdaverdi BİRCAN1, Hasan ELEROĞLU2, Rahim ARSLAN1

1 Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Sivas / Türkiye

2 Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Sivas/ Türkiye

(BU ÇALIŞMA BİLİM KURULU TARAFINDAN SÖZEL BİRİNCİ OLARAK SEÇİLMİŞTİR)

Öz: Giriş: Günümüzde enerji gündeminde ağırlıklı olarak enerji verimliliği, alternatif yakıt seçeneklerinin 
uygulanabilirliği, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji kullanımının yol açtığı çevre sorunları için aranan ve 
üretilen çözümler yer almaktadır. Bütün bu konularla ilgili olan ve günümüz enerji kullanımında giderek ken-
dine önemli bir yer edinen biyokütle enerjisi; sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği 
kapsamında değerlendirilmeye uygun potansiyeli ile öne çıkmaktadır. Belirlenen enerji dönüşüm sistemlerinin 
seçimi ve kurulum yeri belirlenmesi de ayrı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimciler doğru 
tesis yerini belirlemek için bir biri ile çelişen kriterler altında, çeşitli alternatifler arasından seçim yapmak 
durumundadırlar. Bu nedenle biyogaz tesis yeri seçim problemi, ve kurulması planlanan tesislerin optimallik 
sıralaması, çok kriterli bir karar verme problemi olarak ele alınmıştır. Amaç: Bu çalışma, Sivas bölgesinde açı-
ğa çıkan hayvansal (büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi) ve kesimhane atıklarının belirlenmesi ve değerlendi-
rilmesi için ön fizibilite çalışma neticesinde elde edilen biyogaz tesislerinin, optimal uygunluk sıralamalarının 
yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sıralamaya dahil edilen tesisler “TR72 Bölgesi Hayvansal Atıkların 
Geri Dönüşümüne Yönelik Ön Fizibilite Ve Yatırım Uygunluk Çalışması Projesi” kapsamında belirlenmiştir. 
Biyogaz tesislerinin belirlenmesi aşamasında bölgedeki hayvan sayıları, açığa çıkan atıkların miktarları ve 
içerikleri tespit edilmiş, işletmeler hayvan sayısı büyüklüklerine göre sıralanmıştır. Sivas ilinde 40 ve üzeri 
büyükbaş içeren 1248 adet işletmeye ait yerleşim yerlerinin kordinatları enlem ve boylam olarak belirlenmiş-
tir. Bu koordinatlar K-Means kümeleme analizine tabi tutulmuş, odak merkezine uzaklığı en uzak 15 km ve 
4000 baş ve üzerinde olan işletmelerden 5 farklı biyogaz tesisi oluşturulmuştur. Elde edilen bu tesislerin çok 
kriterli karar verme teknikleriyle optimallik sıralaması yapılmıştır. Kapsam: Sivas ilinde kurulabilecek toplam 
yatırım tutarı 69,49 milyon dolar, gelir tutarı 40,67 milyon dolar/yıl olan, toplamda 19 MW/Saat elektrik üre-
tebilecek 5 biyogaz tesisin belirlenen kriterler doğrultusunda optimallik sıralaması yapılmıştır. Yöntem: Be-
lirlenen bu 5 biyogaz tesislerinin optimal uygunluk sıralaması, bu çalışma kapsamında Gri İlişkisel Analiz ve 
ARAS(Additive Ratio Assesment) yöntemleriyle belirlenmiştir. Kullanılan bu yöntemlerde biyogaz kümeleri-
ne ait 6 kriter hesaplamalara dahil edilmiştir. Kriter 1 olarak, biyogaz tesisi için K-Means Kümeleme Analiziy-
le belirlenen her bir kümede yer alan işletmelerin, kurulması planlanan tesise olan toplam mesafe ortalamaları; 
Kriter 2 olarak, her bir kümede yer alan toplam büyükbaş hayvan sayısı; Kriter 3 olarak, o kümede kurulması 
planlanan biyogaz tesisinin yatırım maliyeti; Kriter 4 olarak, her bir kümede yer alan toplam büyükbaş işletme 
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sayısı; Kriter 5 olarak, kümeleme analizi neticesinde belirlenen koordinatların en yakın yerleşim yerine olan 
uzaklığı; Kriter 6 olarak ise, belirlenen kümede yer alan tesiste farklı atıkların da işlenebilmesi açısından en ya-
kın belediye uzaklığı alınmıştır. Alternatif olarak değerlendirilen kümelerden 1. kümede toplam 96 , 2. kümede 
68, 3. kümede 82, 4. kümede 66, 5. kümede 73 olmak üzere 385 işletme kurulabilecek bu biyogaz tesislerine 
dahil edilmiştir. Daha önce faaliyete geçirilen tesisler ve girişimcilerle görüşülerek güncel yatırım maliyetleri 
bu çalışmada kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Sivas İlinde kurulabilecek tesislerin uygunluk sıralamasında daha 
geniş kapsamlı kriterler eklenebilir. Ayrıca alternatif tesisler farklı çok kriterli karar verme teknikleriyle de sı-
ralanabilir. Bulgular ve Sonuç: Kümeleme analizi neticesinde elde edilen 5 alternatif tesisin optimal uygunluk 
sıralamasında MOORA ve COPRAS yöntemi kullanılmıştır. MOORA yönteminde yatırıma uygunluk sırala-
masında 1 nolu küme ilk sırada, 2 nolu küme 2. sırada, 5 nolu küme 3. sırada, 3 nolu küme 4. Sırada ve 4 nolu 
küme 5. sırada yer almıştır. COPRAS yöntemine göre yapılan hesaplamada ise, 4 nolu küme ilk sırada, 1 nolu 
küme 2. sırada, 5 nolu küme 3. sırada,  2 nolu küme 4. Sırada ve 3 nolu küme 5. sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Kümeleme, MOORA, COPRAS
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KARIŞIK İKİ YÖNLÜ DÜZENLEME: SİMETRİ VARSAYIMI

(MIXED TWO-WAY ANOVA MODEL: SYMMEYTRY ASSUMPTION)

Burak ÇAKIR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı,  
Çanakkale / Türkiye

(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: Bir çalışmada, biri sabit etkili diğeri rassal etkili iki faktörün bir bağımlı değişken üzerindeki temel 
etkilerini ve bunun da ötesinde birlikte etkilerini araştırmak istediğimizde, bu karşılaştırma karışık iki yönlü 
düzenlemeyi gerektirir. Sabit etkili faktör ile rassal etkili faktörün çaprazlanmasından oluşan iki yönlü düzen-
lemelerin matematiksel modeli şu şekildedir;

Burada  -inci sabit faktörün etkisini,  -inci rassal faktörün etkisini,  -inci sabit faktör ile -inci rassal 
faktörün etkileşimini gösterir. Karışık iki yönlü düzenlemenin klasik varsayımları şunlardır:

Burada,  ve  istatistiksel olarak bağımsızdırlar. Ayrıca  ve ,  ve  den istatistiksel 
olarak bağımsızdır. Temel rassal faktör  ve rassal etkileşim faktörü  istatistiksel olarak bağımsız varsayılır. 
Bu varsayıma simetri varsayımı denir. Eğer rassal etki faktörünün seviyeleri bir örneklem olarak kabul edilirse 
simetri varsayımı geçersizdir. Simetri varsayımından uzaklaşmak aşağıdaki sonuçları doğurur: Normal varsa-
yımı altında sabit bir  için  ve  birbirlerinden istatistiksel olarak bağımsız gözlemler değildir ve ayrıca 
temel sabit etki faktörü için kareler toplamının dağılımı ki – kare değildir. Bu sebeple, sabit etki faktörlerinin 
aralarında fark olmadığı hipotezi için  Testi uygulanamaz.  Simetri varsayımının kabul edilmediği durumda 
karışık modeller ve bu şart altında sabit etki faktörlerinin aralarında bir fark olmadığı hipotezi için önerilen 
testler hakkındaki çalışmalar Imhof, J.P. (1960), Gaughler, T ve Akritas, M.G (2011, 2012, 2013) ve Güven, B. 
(2015) tarafından yapılmıştır. Biz bu çalışmada Scheffé, 1959, Bölüm 8’de önermiş olduğu Hotelling’s  is-
tatistiğini kullanarak sabit faktörler olan üç farklı makinenin belirginlik testini inceledik. Amaç: Bu araştırma, 
iki yönlü karışık modelde simetri varsayımının kabul edilmediği durumda, sabit etki faktörlerinin aralarında 
fark olmadığı hipotezi test edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini 
dokuz farklı günde, üç karklı makine üretilen malzemelerden alınan su geçirmezlik kalitesi ölçümleri oluş-
turmaktadır (Scheffé, 1959). Örneklemini ise alınan 81 gözlem oluşturmaktadır.  Sınırlılıklar: Araştırmada 
modelimiz bir faktörün sabit diğer bir faktörün rassal etkili olmasını gerektirdiğinden, veri setimizde de bu 
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kısıtlama vardır. Yöntem: Araştırmada üç farklı makinede, dokuz farklı günde üretilen malzemelerin su geçir-
mezlik kalitesi, saniyede geçirgenliğin logaritması olarak verilen ve yüksek ölçümler daha iyi su geçirmezlik 
kalitesi gösteren bir veri seti kullanılmıştır. Bu veri setinde makineler sabit etki faktörleri, günler ise rassal etki 
faktörleridir. Bu çalışmada simetri varsayımının kabul edilmediği durumda, iki yönlü karışık modelde sabit 
etki olan makinelerin etkilerinin aralarında bir fark olmadığı hipotezi test edilmiştir. Araştırmada toplam (N = 
81) gözlem alınmıştır. Biz bu çalışmada, hipotez doğru olduğu halde reddedilmesi durumunda ortaya çıkan bi-
rinci tip hatayı  aldık. Çalışmamızda, 1931 yılında Harold Hotelling tarafından genelleştirilmiş olan 
Student – t istatiği, 1947 yılında ise çok değişkenli durumda ilişkili değişkenleri analiz etmek için kullanılan 
ve daha sonra da bu istatistiğe Hotelling’s  istatistiği adı verilen yöntem kullanılmıştır. Araştırmada kulla-
nılan veriler R Project v3.4.3 programı ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada biz Hotelling’s  testini sabit etki 
faktörlerinin aralarında bir fark olmadığı hipotezi için inceledik. (Scheffé, 1959) ve modelimizi dengeli (balan-
ced) kabul ettik. Çünkü dengesiz (unbalanced) modellerde simetri varsayımı kabul edilmediğinde hücrelerdeki 
gözlem miktarı rassal değişkenlerdir.  Bulgular: Elimizdeki veri setinden sabit etki faktörleri olan makinelerin 
aralarında bir fark olmadığı hipotezinin testi esnasında Hotelling’s  istatistiği 10.943 bulunmuştur. Sonuç: 
Çalışma sonunda, simetri varsayımının kabul edilmediği durumda karışık iki yönlü düzenleme şartı altında 
makine etki faktörlerinin, üretilen malzemelerin su geçirmezlik kalitesinde etkilerinin var olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: ANOVA, Hotelling’s , Simetri Varsayımı
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DİFÜZYON OPERATÖRÜ İÇİN TERS PROBLEMİN İYİ TANIMLILIĞI ÜZERİNE

Keziban TAŞ

Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine GENÇ MYO, Tunceli / Türkiye

Öz: Giriş: Operatörlerin spektral teorisi matematik, fizik ve mekaniğin çeşitli alanlarında geniş bir şekilde 
kullanılmaktadır. Lineer operatörlerin spektral teorisinin esas kaynakları bir yandan lineer cebir olmak üzere 
diğer yandan titreşim teorisinin problemleridir (telin titreşimi, zar titreşimi, vb.). Lineer cebir problemleri ve 
titreşim teorisi problemleri arasındaki benzerliklerin farkına varılması çok eskilere dayanır. İntegral denk-
lemler teorisinde yapılan çalışmalarda bu benzerliklerden sürekli faydalanan ilk olarak D. Hilbert olmuştur. 
Bunların sonucu olarak önce uzayı daha sonraları ise genel Hilbert uzayı meydana gelmiştir. Matematikte ve  
soyut Hilbert uzayı tanımlandıktan sonra   da lineer self-adjoint operatörler teorisi hızla gelişmeye başlamıştır. 
XIX.–XX. asırlarda birçok matematikçi bu teoriye önemli katkılar sunmuşlardır. Özel olarak bu çalışmalarda 
özdeğerler, özfonksiyonlar, spektral fonksiyon, normlaştırıcı sayılar gibi spektral veriler tanımlanmış ve farklı 
yöntemlerle bunlar için asimptotik formüller bulunmuştur. Regüler ve singüler olmak üzere iki tür diferansi-
yel operatör tanımlanmış ve bunların spektral teorileri yapılandırılmıştır. Tanım bölgesi sonlu ve katsayıları 
sürekli fonksiyonlar olan diferansiyel operatöre regüler; tanım bölgesi sonsuz veya katsayıları (bazıları veya 
tamamı) toplanabilir olmayan (veya her ikisi sağlanacak şekilde) diferansiyel operatörlere singülerdir denir. 
İkinci mertebeden regüler operatörler için spektral teori günümüzde Sturm-Liouville teorisi olarak bilinir. 
Singüler operatörler için spektral teori ilk olarak H. Weyl tarafından incelenmiştir. Daha sonra F. Rietsz, J. 
Fon-Neumann, K. O. Friedrichs ve diğer matematikçiler tarafından simetrik ve self-adjoint opeatörlerin ge-
nel spektral teorisi oluşturulmuştur. Diferansiyel operatörün öz fonksiyonunun, spektral karekteristiklerinin, 
spektral fonksiyonunun v.b. bulunması problemi düz problem olarak adlandırılır. Lineer diferansiyel opera-
törler teorisinde spektral analizin ters problemleri önemli bir yere sahiptir. Diferansiyel operatörler için ters 
problem aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Hangi spektral verilere göre operatörün kendisini bulmak (veya yapısını  kurmak) mümkündür?

Spektral verilere göre operatör birebir olarak mı tanımlanır?

Bu verilere göre operatörlerin tanımlanması (kurulması) yöntemlerinin bulunması

Ters problemlerle ilgili ilk sonuç, V. A. Ambartsumyan’ a  aittir. 1929 yılında V. A. Ambartsumyan Sturm-
Liouville operatörleri için ters problemlerle ilgili aşağıdaki teoremi ispatlamıştır.

Teorem 1. 1   ,   aralığında reel değerli sürekli fonksiyon olmak üzere  ’ler

      (1.1)

       (1.2)
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probleminin özdeğerleri olsun. Eğer   ise   dır. V. A. Ambartsumyan’ın bu çalışmasından sonra ters problemler 
teorisinde çeşitli problemler ortaya çıkmış ve bu tip problemlerin çözümü için farklı yöntemler verilmiştir. Bu 
problemlerle ilgili en önemli sonuçlardan birisi G. Borg’a aittir. G. Borg diferansiyel operatörün tek olarak 
belirtilmesi için bir tek   spektrumunun yeterli olmadığını göstermiştir. O yüzden de, V. A. Ambartsumyan’ın 
sonucu istisna bir durum olarak düşünülmektedir. Bu çalışmadan sonra potansiyelin   simetriklik koşulunu 
sağlaması durumunda bir spektrumun Sturm-Liouville operatörünü tanımladığını N. Levinson  ispatlamıştır. 
Sturm-Liouville denkleminin inceleme sürecinde kullanılan yöntemlerden biri de ters problemin çözümünde 
önemli bir araç olan dönüşüm operatörü kavramı olmuştur. Bu kavram operatörlerin genelleştirilmiş ötelemesi 
teorisinde J. Delsarte, J. Lions, B. M. Levitan  tarafından verilmiştir. Keyfi Sturm-Liouville denklemleri için 
dönüşüm operatörünün yapısını ilk olarak A. V. Povzner kendi çalışmalarında göstermiştir. Daha sonra ikinci 
mertebeden lineer diferansiyel operatörler için ters problemler teorisinde teklik problemiyle ilgili en önemli 
çalışmalar A. N. Tichknof   ve V. A. Marchenko  tarafından yapılmıştır. Sturm-Liouville operatörü için ters 
problemin iki spektruma göre tam çözümü 1964 yılında B. M. Levitan ve M. G. Gasimov arafından yapılan 
bir çalışmada verilmiştir. Bu çalışmada iki spektruma göre ters problemin çözümü için gerek ve yeter koşul-
lar tanımlanmıştır. Amaç: Bu çalışmada difüzyon operatörü için ters problemin iyi tanımlılığı incelenmiştir. 
Kapsam: Difüzyon operatörü için farklı potansitel fonksiyona sahip ters problemler ele alınmıştır.  Yöntem: 
A. Mizutani tarafından regüler Sturm-Liouville problemi için verilen metod uygulanmıştır. Bulgular: Difüz-
yon operatörü için ele alınan iki farklı ters problemin potansiyelleri farkı için eşitsizlik elde edilmiştir. Sonuç: 
Spektral karekteristiklerde yapılan küçük perturbasyonların potansiyel fonksiyonda da küçük pertürbasyonlara 
neden olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ters Problem, Difüzyon Operatörü, Wellposedness



9

SÖZEL VE  
POSTER BİLDİRİLER 

TERS PROBLEM TEORİSİNDE GELFAND-LEVITAN İNTEGRAL DÖNÜŞÜMÜ

Münevver TUZ1, Keziban TAŞ2

1 Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi,  Matematik Bölümü, Elazığ / Türkiye

2 Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine GENÇ MYO, Tunceli / Türkiye

Öz: Giriş: Diskret spektruma sahip ve uzayın tamamında tanımlı operatörlerin özdeğerlerinin dağılımı özel-
likle kuantum mekaniğinde oldukça önem taşımaktadır. İkinci mertebeden operatörler için spektral teori, gü-
nümüzde Sturm-Liouville teorisi olarak bilinir. XIX. asrın sonlarında ikinci mertebeden diferensiyel operatör-
ler için sonlu aralıkta regüler sınır şartları sağlanacak şekilde keyfi mertebeden adi diferensiyel operatörlerin 
özdeğerlerinin dağılımı G.D. Birkoff tarafından incelenmiştir. Singüler operatörler için spektral teori ilk olarak 
H. Weyl tarafndan incelenmiştir. Daha sonra F. Riesz, J. VonNeumann, K.O. Friedrichs ve diğer matematikçi-
ler tarafından simetrik ve self-adjoint operatörlerin genel spektral teorisi yapılandırılmıştır. İkinci mertebeden 
singüler operatörlerin spektral teorisine yeni bir yaklaşım (Titchmarsh,1950) tarafından vermiştir. Doğru ekse-
ninde tanımlı azalan veya artan potansiyelli 

 

( )xq
dx
dL +−= 2

2

Sturm-Liouville operatörleri için özdeğerlerin dağılım formülü yine (Titchmarsh,1950)  tarafndan bulun-
muştur. Bu operatöre bir boyutlu  ( )xq   potansiyelli Schrödinger operatörü de denir. Singüler diferansiyel 
operatörlerin incelenmesine ilişkin ve diferansiyel operatörlerin spektral teorisinde önemli yere sahip olan 
çalşmalar (Levitan  veSargysan, 1970) tarafından yapılmıştır. Farklı singüler durumlarda diferensiyel operatör-
lerin spektral teorisi, özellikle özdeğerlerin, özfonksiyonların asimptotiği ve özfonksiyonların tamlığına ilişkin 
konular Courant, Carleman, Birman, Salamyak, Maslov ve Keldish gibi matematikçiler tarafından geliştiril-
miştir. Diferensiyel operatörler için şu problemler gözönüne alınır; Hangi spektral verilere göre operatörü 
tanımlamak mümkündür, hangi spektral verilere göre operatör bire bir olarak tanımlanmaktadır, bu verilere 
göre operatörlerin tanımlanma yöntemlerinin verilmesidir. Sturm-Liouville operatörleri için ters problem teo-
risinde dönüşüm operatörü önemli bir rol  oynar. Keyfi Sturm-Liouville denklemleri için dönüşüm operatörleri 
Povzner tarafından yapılmıştır. Ters problem teorisinde dönüşüm operatörleri (Levitan  ve Sargysan, 1970; 
Marchenko ve Ostrovskii,1975)tarafndan kullanılmıştır. )(xy fonksiyonu için aşağıdaki gösterim geçerlidir.

   ,  )( ),()( ξξξλ dyxKxy
a

b

∫=
                                                                             (1)
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olmak üzere (1) denklemine integral denklem denir. Burada  ),( ξxK   fonksiyonu  [ ] [ ]baxba ,,   üzerinde ta-
nımlı iki değişkenli, ölçülebilir karmaşık değerlidir. ),( ξxK ye integral denkleminin çekirdeği denir. ),( ξxK
çekirdeği,

∞≤∫∫ ξξ dxdxK
a

b

a

b
2),(

                                                                                             (2)

şartını sağladığında Hilbert-Schmit çekirdeği adını alır. Ayrıca  ),( ξxK  karmaşık değerli olduğunda

),(),( xKxK ξξ =                                                                                                (3)

şartı sağlandığında  ),( ξxK   ye Hermit çekirdeği denir. ),( ξxK reel değerli olduğunda

),(),( xKxK ξξ =

sağlanır. Bu durumda  ),( ξxK  ye simetrik çekirdek denir.

Teorem: (1) integral denklemini gözönüne alalım. Eğer bu denklemin  ),( ξxK   çekirdeği için (2) ve (3) ko-
şulları sağlanırsa aşağıdaki hükümler doğrudur.

(1) denkleminin en az bir tane  λ   karakteristik değeri vardır,

(1) denkleminin bütün karakteristik değerleri gerçeldir. Karakteristik değerler sonlu sayıda veya sonsuz sayıda 
olabilir. Eğer karakteristik değerler sonsuz sayıda ise onlar mutlak sayılabilir sayıdadır.

(1) denkleminin özfonksiyonları ikişer ikişer birbirine ortogonaldir, ayrıca normları 1 dir,

[ ] [ ]baLdfxKbaLxfN
a

b
,0 )( ),(:,)()4 22 ⊂







 =∫∈= ξξξ

olsun. ∞≤Ndim ise (1) denkleminin mutlak sonsuz ama sayılabilir sayıda karakteristik değerleri vardır.

Eğer N= { }0  ise  ),...(),( 21 xyxy  karakteristik fonksiyonlar  [ ]baL ,2
  uzay içinde bir baz oluşturur.

(Genel Dejenerelik). xs ≤ olacak şekilde

)( )( ),(
0

sgxfcsxK nnn

N

n=
∑=

ise  ),( sxK   fonksiyonu genel dejeneredir.

Teorem 1

( ) 0)( =−+′′− yxqy λ                                                                                   (4)
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)()0(  ,)()0( TyyTyy ′=′=                                                                           (5)

0)()0( == Tyy                                                                                                            (6)

şeklinde (4)-(5) periyodik ve (4)-(6) Dirichletproblemlerini gözönüne alalım ( )nλ ile ilk problemin spektrumu-
nu, nν ile de ikinci problemin spektrumunu gösterelim. ( )λ,xS problemin çözüm fonksiyonu olsun.

Her  ,...2,1,0=n  için  nλ  ve  nλ
~

 spektrumlarının tamamı çakışsın.  nν ve nν
~

  spektrumları ise sonlu  

n
 ‘ler 

için farklı olacak şekilde yani  Nn >   için  nν nν
~=   ve  Nn ,...2,1,0=   için  nν ,~

nν≠ olsun.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }λρλρλλ −= ∫
∞

~,,,
0

dtSxStxF

( ) ( ) ( ) ( )








−= ∑
∞

=
nn

n
nn

nn

tSxS
c

tSxS
c

λλλλ ,,1~,~,~
1

0

olmak üzere  ( ) ( ) ( ) ( ) 0,,,,
0

=++ ∫ dstsFsxKtxKtxF
x

ters problemin esas integral (Gelfand-Levitan-Marchenko) denklemi genel dejenere denklemdir. Amaç: Bu 
çalışmada iki spektruma göre ters problemin esas integral denkleminin genel dejenere olduğu gösterilmiştir. 
Kapsam: Sturm-Liouville operatörü için periyodik ve Dirichlet sınır şartlı ters problemler ele  alınmıştır.  
Yöntem: Gelfand Levitan Marchenko tarafından Sturm-Liouville problemi için verilen metod uygulanmıştır. 
Bulgular: Çekirdek fonksiyonu,  çözüm fonksiyonlarının çarpımları toplamına karşılık gelir. Sonuç: İkinci 
mertebeden  periyodik katsayılı Schrödinger denklemi için ele alınan Hill operatörü için kısmen çakışmayan 
iki spektruma göre ters problemin esas integral denkleminin genel dejeneriliği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ters Problem, Çekirdek  Fonksiyon, Dejenere
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KARIŞIMLI MODEL YAKLAŞIMINDA UYGUN MODELİN BELİRLENMESİNDE  
KULLANILAN ÖLÇÜTLER

Yıldız BORA1, Abdullah YEŞİLOVA2

1Hakkari Üniversitesi, Hakkari / Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van / Türkiye

Öz: Giriş Son yıllarda istatistik alanındaki en büyük gelişmelerden biri; var olan durumu kullanıp, ileride ol-
ması beklenen tahminlerin yapılması yönündedir. Bu açıdan, toplumsal alandaki çalışmalara yönelik verilerin 
analiz edilmesinde, veri setinin kendi içerisindeki heterojenliğinin belirlenmesinde gözlenemeyen sınıf analizi 
kullanılmaktadır. Gözlenemeyen sınıf analizi dahilinde yapılan tanımlayıcı ve analitik istatistiklerin tümü ge-
nel olarak “karışımlı modelleme (mixture models)” olarak adlandırılır. Karışımlı modellerde amaç, gözlenen 
değişkenlerin kaç alt gruba ait olduğunun belirlenmesi ve hangi gözlem değerlerinin hangi alt grup bulunması 
gerektiğine karar verilmesidir. Böylece bütün gözlenen değişkenler için tek bir parametre tahmini yapmak 
yerine her alt grup için ayrı parametre tahmini yapılmaktadır. Dolayısıyla, her alt grup için parametre tahmin 
değeri farklı olabilmektedir. Sınıflandırma amaçlı faktör ve kümeleme istatistiksel analiz yöntemleri yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle yapay sinir ağları esaslı modeller ile karışımlı model yaklaşım-
ları karmaşık veri setlerini sınıflandırmada kullanılmaya başlamıştır.  Karışımlı model yaklaşımı; ilk olarak 
veri setini heterojen olarak kabul ederek homojen kaç alt gruptan (latent class) oluşacağını tespit etmektedir. 
Böylece her bir alt grup için ayrı parametre tahminlerinin elde edilir. Karışımlı model yaklaşımı bu yönü ile 
diğer yöntemlere nazaran istatistiksel yorumlamada önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunlar; gözlemlerin doğ-
ru sınıflandırma olasılığını sağlamak, elde edilen her alt grup için ayrı parametre tahminini yapmak, sınıflan-
dırmadaki hata payını en aza indirmektir. Karışımlı normal modellemede, heterojen yapı gösteren veri setinin 
homojen kaç alt gruba ayrılacağını belirlemek için Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Bayesian Bilgi Kriteri  (BIC) 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak en küçük AIC ve BIC değerlerine sahip model en iyi model ola-
rak seçilmektedir. Bunun yanı sıra, karışımlı modellemede, veri setinin dağılacağı uygun modeli saptamak için 
entropy doğru sınıflandırma ölçütü kullanılmaktadır. Yöntem: Gerekli analizler MPLUS istatistiksel yazılım 
programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonucunda, 2013 yılında Türkiye’deki bireylerin mutluluk düzeyleri 
bakımından homojen 6 grup gösterdikleri saptanmıştır. Alt grupları belirlemede Akaiki ve Bayesian bilgi öl-
çütleri kullanılmıştır. Oluşturulan her bir alt grup için en çok olabilirlik yöntemi ve Beklenti Maksimizasyonu 
algoritması kullanılarak parametre tahminleri elde edilmiştir. Amaç: Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerde 
en önemli amaç, karmaşık bir veri setini kavramsal olarak yorumlanması kolay bir formatta sunmaktır. Bu ne-
denle son yıllarda buna yönelik sınıflandırma amaçlı istatistiksel yöntemler üzerinde durulmaktadır. Karışımlı 
model yaklaşımı bu yönü ile diğer yöntemlere nazaran istatistiksel yorumlamada önemli avantajlar sağlamak-
tadır. Ayrıca gözlemlerin doğru sınıflandırma olasılığını sağlamak, elde edilen her alt grup için ayrı parametre 
tahminini yapmak, sınıflandırmadaki hata payını en aza indirmektir. Kapsam:  Bu çalışmada, Türkiye İstatis-
tik Kurumu (TÜİK) tarafından 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapılan, “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” 
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sonuçlarına göre mutluluk kaynağı göstergelerinde 10 değişkenin 81 il bazında incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 125.720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196.203 birey 
ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırma, mutluluk kaynağı olan kişiler ve mutluluk kaynağı olan değer-
lerden oluşmaktadır. Sınırlıklar:  Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan hanelerde yaşayan 
18 ve daha yukarı yaştaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu kişileri kapsamakta olup araş-
tırmada, kurumsal nüfus (üniversite öğrenci yurdu, huzurevi, bakımevi, ceza ve tutukevi, ıslahevi, yetiştirme 
yurdu, askeri birlik ve kışla vb.) kapsam dışında tutulmaktadır. Bulgular: Bu çalışmada, en küçük AIC ve BIC 
istatistikleri altı alt gruplu modelden elde edilmiştir. Bu nedenle tüm parametre tahminleri bu modele göre 
yorumlanmıştır. Böylece, Türkiye’de İllere Göre mutluluk kaynağı olarak; çocuklar, eş, anne/baba, kendisi, 
torunları, sağlık, sevgi, başarı, para ve iş gibi değişkenler kendi içlerinde homojen ve kendi aralarında hetero-
jen olmak üzere altı alt gruba ayrılmıştır. Bunun yanı sıra, bu çalışmada, en yüksek entropy ölçütü en iyi model 
olarak seçilen altı alt gruplu modelde %96.8 olarak elde edilmiştir. Sonuç: Çocukları mutluluk kaynağı olarak 
görmeyen illerin başında Mardin gelmiştir. Bu ili diğer Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 
iller izlemiştir. Eşi mutluluk kaynağı olarak gören iller diğer illere nazaran oldukça yüksek bir ortalama değer 
ile Ağrı, Bitlis ve Muş olmuştur. Anne ve babayı mutluluk kaynağı gören iller sıralamasında Mardin başta 
yer almıştır. Mutluluk kaynağı olarak torunları görenlerin, en yüksek ortalama ile Antalya, Edirne, Kayseri, 
Kocaeli, Ordu, Sivas, Yalova ve Yozgat illeri olmuştur. Genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
geleri sağlık durumunu mutluluk kaynağı olarak pek görmedikleri sevgiyi ise diğer bölgelere nazaran mutluluk 
kaynağı olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca para, iş ve başarı gibi durumların belirli bölgelerde 
yoğunlaşmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alt grup, Karışımlı Model, Akaiki, Bayesian,  Entropy

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Abdullah YEŞİLOVA tarafından danışmanlığı yapılan Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış  Yıldız BORA’nın 
“Karışımlı Model Yaklaşımının Sınıflandırma Amaçlı Kullanılması ” Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışma-
sından türetilmiştir. 
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SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI GENELLEŞTIRİLMİŞ POISSON REGRESYONU KULLANILARAK 
ABORTUS SAYILARININ MODELLENMESİ

Yıldız BORA1, Abdullah YEŞİLOVA2

1-2Hakkari Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

boramat65@hotmail.com

Öz: Giriş: Poisson Regresyon, sayıma dayalı olarak elde edilen bağımlı değişkenlerin modellenmesinde kulla-
nılmaktadır.  Poisson dağılımında ortalama ile varyans birbirine eşittir. Ancak, bu eşitliği sağlamak her zaman 
mümkün değildir. Bu gibi durumlarda yaygın olarak aşırı yayılım (varyansın ortalamadan büyük çıkması) ile 
karşılaşılmaktadır (Böhning 1998; 833-843).  Poisson dağılımlarında ortalama ve varyansların eşit olmadığı 
durumlarda negatif binomiyal ve Genelleştirilmiş Poisson (GP) regresyonları kullanılmaktadır. Sayıma dayalı 
olarak elde edilen verilerde bu eşitlik sağlanamadığından aşırı dağılım söz konusudur. Ayrıca aşırı yayılımın 
yanı sıra verilerin çoğunluğu sıfır değerinden oluşabilir. Bunun modellenmesinde ise Sıfır Değer Ağırlıklı 
Genelleştirilmiş Poisson (ZIGP) regresyon modeli, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun reg-
resyon modelinin belirlenmesinde Akaiki Bilgi ölçütü (Akaiki information criteria=AIC) ve Vuong istatistiği 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilindiği üzere Abortus (düşük) sayıma dayalı olarak elde edilmektedir. Bu 
tip gözlemler aynı zamanda çok fazla sayıda sıfır değerinden (düşük sayısı görülmediği zaman) oluşmaktadır. 
Amaç: Bu çalışmada, fazla sayıda sıfır değeri içeren düşük sayılarının modellenmesinde ZIGP incelenmesi 
planlanmıştır. Ayrıca elde edilen uyum ölçütleri bakımından, bu model ile diğer sıfır değer ağırlıklı regresyon 
yöntemlerin karşılaştırılması da amaçlanmıştır. Kapsam: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 2010 yılında başvuran 270 gebe üzerinde bir anket çalış-
ması yapılmıştır. Ankette, gebelerin yaptığı düşük sayısı, yaşları, kiloları, eğitim düzeyleri ve sosyo-ekonomik 
düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulmuştur. Sınırlılıklar: Araştırma zaman gerektirdiğinden, Van ilin-
de bir hastane ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Yapılan çalışmada R istatistik yazılım programı kullanılmıştır. 
Veriler anket tekniği kullanılarak toplandı. Anket tek cevaplı sorulardan oluşup gebelerin yaptığı düşük sayısı, 
yaşları, kiloları, eğitim düzeyleri ve sosyo-ekonomik düzeylerini saptamaya yönelik oluşturulmuştur. Bulgu-
lar: Çalışmada, bağımlı değişken olarak alınan düşük sayılarının %61.18 (203)’si sıfır değerli olarak elde edil-
miştir. AIC değeri bakımından en büyük değer Poisson regresyonunda (PR) 523.911 olarak, en küçük değer 
ise i iZIGP( , , )µ ϕ ω  regresyon modelinde 441.510 olarak elde edilmiştir. En küçük AIC değerine sahip olan 

i iZIGP( , , )µ ϕ ω  regresyonun en iyi model olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda Vuong uyum istatistiği bakı-
mından en iyi değer 9.21 ile i iZIGP( , , )µ ϕ ω  regresyon modelinde elde edilmiştir. i iZIGP( , , )µ ϕ ω  regresyonu 
sonuçları ortalama regresyon ve sıfır değer ağırlıklı regresyon olmak üzere iki aşamada verilmiştir. Ortalama 
regresyonda düşük sayılarında yaşın, kaçıncı gebeliğin olduğu ve eğitim düzeyinin etkileri istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur (p<0.01). Bununla birlikte sıfır değer ağırlıklı regresyonda yalnızca kaçınıcı gebeliğin 
olduğu düşük sayısı üzerine olan etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). En küçük AIC değe-
rine sahip regresyon modelinin i iZIGP( , , )µ ϕ ω olduğu saptanmıştır. Bundan dolayı parametre tahminleri ve 
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standart hatalar i iZIGP( , , )µ ϕ ω  regresyon modeline göre yorumlanmıştır. ZIGP regresyonunda, aşırı yayılım 
parametresi 1 ile 1.27 arasında, sıfır değer ağırlıklı parametre değeri ise 0 ile 1 arasında değişmiştir. Bunun 
sonucu olarak bağımsız değişkenler dikkate alındığında, düşük sayılarında sıfır değer ağırlıklı verilerin önemli 
bir etkiye sahip olduğu, aşırı yayılımın ise önemli bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle yalnızca 
ortalama regresyona ve sıfır değer ağırlıklı regresyona ilişkin parametre tahminleri ve standart hataları elde 
edilmiştir. En uygun ZIGP regresyon modelinde aşırı yayılım parametresi 1’ e yakın olduğundan φ parametresi 
sabit kabul edilmiştir sıfır değer aralıklı yayılım ise 0 ile 1 arasında değiştiği için ωi şansa bağlı kabul edilmiş-
tir.  Sonuç: Yapılan çalışmada annenin yaşının ve eğitim durumunun yaşayan çocuk sayısıyla bağlantılı ol-
duğu tespit edilmiştir. İlimizde yapılan bu çalışmada kadınların eğitim düzeylerinin artması sonucunda düşük 
sayısının azaldığı ve sosyo-ekonomik durumun iyileşmesi durumunda gebelikte çıkabilecek birtakım olumsuz 
etkilerin giderilebileceği kanısına varmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Poisson Regresyon, Akaiki Bilgi Ölçütü, Vuong İstatistiği, Düşük
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GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK 
VERMİKOMPOST TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

Hüdaverdi BİRCAN1, Hasan ELEROĞLU2, Rahim ARSLAN1

1 Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, Sivas / Türkiye

2 Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Sivas/ Türkiye

Öz: Giriş: Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan hayvancılık ve tarım-
sal atıkların geri dönüşümü, kalkınma modelleri içerisinde çevre ve enerji optimizasyonu bakımından önem 
kazanmaktadır. Belirlenen geri dönüşüm sistemlerinin seçimi ve kurulum yeri belirlenmesi de ayrı bir prob-
lem olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimciler doğru tesis yerini belirlemek için bir biri ile çelişen kriterler 
altında, çeşitli alternatifler arasından seçim yapmak durumundadırlar. Bu nedenle vermikompost tesis yeri 
seçim problemi, ve kurulacak tesislerin optimallik sıralaması çok kriterli bir karar verme problemi olarak ele 
alınabilir. Amaç: Bu çalışma, Kayseri bölgesinde açığa çıkan hayvansal (büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi) 
ve kesimhane atıklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi için ön fizibilite çalışma neticesinde elde edilen 
vermikompost tesislerinin, optimal uygunluk sıralamalarının yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kap-
sam: Bu çalışma kapsamında Kayseri ilinde toplam yatırım tutarı 5,61 milyon dolar, gelir tutarı 7,68 milyon 
dolar/yıl olan, toplamda 10.971 ton/yıl vermikompost üretebilecek 7 üretim merkezinin yatırıma uygunluk 
sıralaması belirlenmiştir. Yöntem: Sıralamaya dahil edilen tesisler “TR72 Bölgesi Hayvansal Atıkların Geri 
Dönüşümüne Yönelik Ön Fizibilite Ve Yatırım Uygunluk Çalışması Projesi” kapsamında belirlenmiştir. Tesis 
sayılarının ve kapasitelerinin belirlenmesi aşamasında, Kayseri ilinde 50 ve üzeri büyükbaş içeren 1272 adet 
işletmeye ait yerleşim yerlerinin kordinatları enlem ve boylam olarak belirlenmiş, bu koordinatlar K-Means 
kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Odak merkezine uzaklığı en uzak 30 km olan ve hayvan sayısı 1000-
3000 baş arasında olan işletmeler vermikompost tesisine dahil edilerek 7 farklı vermikompost tesisi belirlen-
miştir. Bu 7 vermikompost tesislerinin optimal uygunluk sıralaması, bu çalışma kapsamında Gri İlişkisel Ana-
liz ve ARAS(Additive Ratio Assesment) yöntemleriyle belirlenmiştir. Kullanılan bu yöntemlerde vermikom-
post kümelerine ait 6 kriter hesaplamalara dahil edilmiştir. Kriter 1 olarak, vermikompost tesisi için K-Means 
Kümeleme Analiziyle belirlenen her bir kümede yer alan işletmelerin, kurulması planlanan tesise olan toplam 
mesafe ortalamaları; Kriter 2 olarak, her bir kümede yer alan toplam büyükbaş hayvan sayısı; Kriter 3 olarak, 
o kümede kurulması planlanan vermikompost tesisinin yatırım maliyeti; Kriter 4 olarak, her bir kümede yer 
alan toplam büyükbaş işletme sayısı; Kriter 5 olarak, kümeleme analizi neticesinde belirlenen koordinatların 
en yakın yerleşim yerine olan uzaklığı; Kriter 6 olarak ise, belirlenen kümede yer alan tesiste farklı atıkların da 
işlenebilmesi açısından en yakın belediye uzaklığı alınmıştır. Alternatif olarak değerlendirilen kümelerden 1. 
kümede toplam 21 , 2. kümede 27, 3. kümede 7, 4. kümede 14, 5. kümede 7, altıncı kümede 9 ve yedinci kü-
mede 1 işletme bulunmaktadır. Kriterlerde yer alan uzaklık mesafeleri koordinatlar kullanılarak hesaplanmış, 
hayvan sayıları 2017 verileri olup güncel verilerden elde edilmiştir. Daha önce faaliyete geçirilen vermikom-
post tesisleri ziyaret edilmiş ve işletme sahipleri ile görüşülerek güncel yatırım maliyetleri bu çalışmada kul-
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lanılmıştır. Sınırlılıklar: Yapılan bu çalışmada alternatiflerin sıralamasında yatırımcının dikkate alacağı farklı 
kriterler eklenebileceği gibi, farklı çok kriterli karar verme teknikleri de kullanılabilir. Ayrıca kurulabilecek 
tesislere farkı atıklar dahil edilebilir. Bulgular ve Sonuç: Kümeleme analizi neticesinde elde edilen 7 alternatif 
tesisin optimal uygunluk sıralamasında Gri İlişkisel Analiz ve ARAS yöntemi kullanılmıştır. Gri İlişkisel Ana-
liz yönteminde yatırıma uygunluk sıralamasında 0,83 skorla 2 nolu küme ilk sırada, 0,66 skorla 1 nolu küme 2. 
sırada, 0,5 skorla 6 nolu küme 3. sırada, 0,45 skorla 5 nolu küme 4. sırada, 0,44 skorla 3 nolu küme 5. sırada, 
0,40 skorla 4 nolu küme 6. sırada  ve 0,37 skorla 7 nolu küme 7. sırada yer almıştır. ARAS yöntemine göre 
yapılan hesaplamada ise, 7 nolu küme ilk sırada, 4 nolu küme 2. sırada, 3 nolu küme 3. sırada,  5 nolu küme 4. 
sırada, 6 nolu küme 5. sırada, 2 nolu küme 6. sırada  ve 1 nolu küme 7. sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Kümeleme, Gri İlşkisel Analiz, ARAS



18

SÖZEL VE  
POSTER BİLDİRİLER 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARININ GRİ 
İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BİR UYGULAMA

Hüdaverdi BİRCAN1, Gülay DEMİR2, Sinan DÜNDAR3

1Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi, Sivas / Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli MYO, Sivas / Türkiye

3 Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas / Türkiye

Öz: Giriş: Hızla gelişen ve değişen iş dünyasında çalışanlar kendilerini güvende hissetmek ister. Belli gün ya 
da prim tamamlandıktan sonra emeklilik hakkı kazanılır. Günümüzde hayat standartlarını daha iyi bir konuma 
getirmek ve emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamak amacıyla bireysel emeklilik sistemi oluşturulmuştur. 
Bu sistemin üyesi olmak için bir emeklilik şirketiyle emeklilik sözleşmesi akdedilmesi yeterli olacaktır. Sis-
temde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını tamamlamak da bireysel emekli olmanın şartlarıdır. Ayrıca sisteme üye 
olanlara da katılımcı adı verilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminin tüm unsurları denetim altındadır. Şir-
ketlerin faaliyetlerini Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetlerini Sermaye Piyasası 
Kurulu denetlemektedir. Tüm bireysel emeklilik şirketleri yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir. 
Şirketlerin günlük faaliyetleri Emeklilik ve Gözetim Merkezi tarafından elektronik ortamda izlenmektedir. 
Sistemdeki her şirketin internet sitesinde katılımcıya ait şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik 
bilgilerine erişilebilir. Bireysel emeklilik hesapları Takasbank nezdinde de tutulmaktadır. Ülkemizde bireysel 
emeklilik; TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Takas ve Saklama Ban-
kası A.Ş. (Takasbank), Emeklilik Şirketleri ve Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. unsurlarından oluşmaktadır 
(Emeklilik Gözetim Merkezi, 2016). 31.12.2016 tarihi itibariyle sistemdeki katılımcı sayısı 6.6 milyon kişiye, 
akdedilen sözleşme sayısı da 7.8 milyon adede yaklaşmıştır (TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı/ Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Raporları, 2016). 31.12.2016 tarihi itibariyle sisteme katılanlar bir önceki yıla göre % 10 
artmıştır. Emeklilik yatırım fonu büyüklüğü de % 24 artmıştır. Sistemin katılımcıları ikamet ettikleri illere göre 
en çok Marmara Bölgesinde sonra İç Anadolu ve daha sonra da Ege Bölgesinde sisteme kayıtlı bulunmaktadır. 
2016 yılı sonu itibariyle sistemdeki sözleşmelerin ortalama sistemde kalma süresi 3.4 yıldır. Sisteme dahil olan 
nüfusun yaş ortalaması 39.4 ve katılımcıların % 56’sı erkek ve % 44’ü kadındır (Bireysel Emeklilik Gelişim 
Raporu, 2016 ). Amaç: Bu çalışmada Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim 
Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan 18 tane bireysel emeklilik şirketinin performanslarının 
ölçümü amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışma Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik 
Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan 18 tane bireysel emeklilik şirketlerinin çok 
kriterli karar verme tekniklerinden olan Gri İlişkisel Analiz ile performanslarının ölçümünü kapsamaktadır. 
Sınırlılıklar: Çalışmada katılımcı sayısı, katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı, katkı payı tutarı 
ve emekli olan katılımcı sayısı kriterleri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Emeklilik ve Gözetim Merkezinin 
24.11.2017 tarihli verileri ile katılımcı sayısı, katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı, katkı payı tutarı, 
emekli olan katılımcı sayısı çalışmanın kriterlerini kullanarak 18 tane bireysel emeklilik şirketinin çok kriterli 
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karar verme tekniklerinden olan Gri İlişkisel Analiz ile performanslarının ölçümüne tabi tutulmuştur. Analize 
tabi tutulan örneklemin sayısının küçük olması sebebi ile Gri İlişkisel Analiz yöntemi tercih edilmiştir.  Bul-
gular: En iyi performansı gösteren bireysel emeklilik şirketini bulmak için katılımcı sayısı, katılımcıların fon 
tutarı, devlet katkısı fon tutarı, katkı payı tutarı ve emekli olan katılımcı sayısı kriterleri ile 18 tane bireysel 
emeklilik şirketlerini içeren karar matrisi oluşturulmuştur. Referans serisi belirlenmiş ve normalizasyon işle-
mi yapılmıştır. Mutlak değer tablosu oluşturularak gri ilişkisel katsayı matrisi hesaplanmıştır. Daha sonra gri 
ilişkisel dereceler belirlenerek sıralamalar yapılmıştır. Sonuç: Çalışmada, Türkiye’deki 18 bireysel emeklilik 
şirketinin performansları ölçülmüştür. Yapılan analiz sonucunda en iyi performans sıralamasında Anadolu Ha-
yat Emeklilik, Avivasa Emeklilik ve Hayat, Garanti Emeklilik ve Hayat ilk üçte yer alan şirketlerdir. Anadolu 
Hayat Emeklilik şirketinin en iyi şirket olup diğerlerinden daha iyi performans göstermesinin nedeni, katılımcı 
sayısı, devlet katkısı fon tutarı, katkı payı fon tutarı ve emekli olan katılımcı sayısı olarak başarılı olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Performans Ölçümü, Gri İlişkisel Analiz
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PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK VIKOR VE TOPSIS UYGULAMALARI

Hüdaverdi BİRCAN1, Gülay DEMİR2, Sinan DÜNDAR3

1Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sivas / Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli  MYO, Sivas / Türkiye

3Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Sivas / Türkiye

Öz: Giriş: İnsan kaynakları yönetimi, örgüte bugün ve uzak gelecekte rekabet üstünlüğü sağlayacak insan kay-
naklarının elde edilmesiyle, elde tutulmasıyla, bireysel ve örgütsel performansın artırılmasıyla ilgili politika-
ların ve stratejilerin oluşturulmasını, programların hazırlanmasını, örgütlenmesini, yönlendirilmesini koordine 
ve kontrol eden bir disiplindir. (Bilgin, Taşcı, Benligiray, 2004) .Yöneticiler için her konuda olduğu gibi, insan 
kaynakları açısından tercihlerde bulunurken en ideal çözüme ulaşma konusunda karmaşık değerlendirmelerin 
ve belirsizliklerin ortada olması, karar süreçlerinin önündeki en önemli problem olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında, Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin uygulanması, bu tarz karmaşıklıkların ve 
belirsizliklerin minimize edilerek optimum tercihin yapılmasına imkan sağlamaktadır. Amaç: Bu çalışmada,  
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) Nihai Yararlanıcı (End Recipient of Assistance – ERA) sıfatıyla 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) kapsamında proje 
olarak yürütmekte olduğu Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) için istihdam edilmesi planlanan Genel Mü-
dür pozisyonuna başvuran adayların, objektif kriterlere göre sıralanması amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışma, 
Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) için istihdam edilmesi planlanan Genel Müdür pozisyonuna başvuran 
adayların ve pozisyon için aranan kriterlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri kullanılarak optimum sonu-
ca ulaşma süreçlerini kapsamaktadır. Sınırlıklar: Genel Müdür pozisyonuna başvuran adayların ilk değerlen-
dirmesi tamamen sayısal veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygulanan yöntemlerin sonucunda birbiriyle 
uyumlu sıralamalar da elde edilmiştir. Ne var ki, işletme yönetiminde temsil kabiliyeti, yönetim ve iletişim 
yeteneği, yabancı dili kullanabilme yeteneği gibi diğer sübjektif unsurların kâğıt üzerinde gösterilmesi oldukça 
zordur. Bu nedenledir ki, tam ve doğru bir değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için sayısal değerlendirme-
yi takiben mülakat tekniğinin de uygulanılması kaçınılmaz olacaktır. Yöntem:  Başvuru sürecini tamamlayan 
adaylar, girişimcilik tecrübesi, sanayi deneyimi, iş geliştirme konusunda ülkede faaliyet gösteren kurumlarla 
ilgili deneyim, iş geliştirme merkezleriyle ilgili kurumsal deneyim, insan kaynakları yönetimi deneyimi, idari 
deneyim, danışmanlık ve koçluk deneyimi, uluslararası tecrübe, örgün eğitim ve yabancı dil gibi kriterler 
esas alınarak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri arasında yer alan VIKOR ve TOPSIS yöntemlerine göre 
sıralamaya tabi tutulmuştur. Birbiri ile çelişen kriterlerin bulunduğu durumlarda alternatifler arasında sıralama 
ve seçim yapılmasına imkân veren VIKOR yöntemi ve alternatiflerin ideal çözüme yakınlık ve uzaklıklarının 
kıyaslanmasına imkân veren TOPSIS yöntemi esas alınmıştır. Bulgular: Genel Müdür pozisyonu için aranan 
kriterler ile aday numaraları matris halinde ortaya konulmuştur. VIKOR yönteminde sırayla en iyi ve en kötü 
kriter değerleri belirlenmiş, lineer normalizasyon işlemi uygulanmış, normalize karar matrisi ağırlıklandırıl-
mış, Si ve Ri ve değerleri hesaplanmış, alternatiflerin sıralanması ve koşulların denetlenmesi adımları ger-
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çekleştirilmiştir.  TOPSIS yönteminde ise vektörel normalizasyon işlemi uygulanmış, normalize karar matrisi 
ağırlıklandırılmış, ideal ve negatif ideal çözüm değerleri elde edilmiş, ideal ve negatif ideal noktalara olan 
uzaklık değerleri bulunmuş, ideal çözüme göreli yakınlık hesaplanmıştır. Yürütülen her iki işlem süreçlerinin 
ardından, adaylar arasında tercih sıralamasını gösteren tablolar elde edilmiştir. Sonuç: Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansı’nın Nihai Yararlanıcı sıfatıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında proje olarak yü-
rütmekte olduğu Sivas İş Geliştirme Merkezi için istihdam edilmesi planlanan Genel Müdür pozisyonuna 350 
aday başvurmuştur. Zorunlu ve asgari kriterleri karşılamayan adaylar elendikten sonra geriye kalan 14 adayın 
VIKOR ve TOPSIS yöntemine göre değerlendirmesi yapılmıştır. VIKOR yöntemine göre GM005 ve GM103 
referans numaralı adayların her ikisi de uzlaşık çözüm kümesinde yer alırken, TOPSIS yöntemine göre yapı-
lan değerlendirmede GM103 referans numaralı aday en iyi performansı sergilemiştir.Ortaya çıkan önceliklere 
göre, uygun görülen genel müdür adayları İŞGEM A.Ş. yönetim kurulu üyelerine öneri olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, VIKOR, TOPSIS, İnsan Kaynakları Yönetimi
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ONE-PARAMETER HOMOTHETIC MOTIONS IN GENERALIZED COMPLEX NUMBER 
PLANE ℂJ  

Nurten GÜRSES1, Mücahit AKBIYIK2, Salim YÜCE3 

1-2-3Yildiz Technical University, Faculty of Art and Sciences, Department of Mathematics, İstanbul / Turkey

Abstract: Introduction: Kinematics is the branch of classical mechanics which describes the motion of po-
ints, bodies (objects) and systems of bodies (groups of objects) without consideration of the causes of motion. 
It is often referred to as the geometry of pure motion-motion considered abstractly, without reference to force 
or mass. Obviously, kinematics studies the trajectories of points, lines and other geometric objects and their 
differential properties such as velocity and acceleration. Furthermore, it has a lot applications in astrophysics, 
mechanical engineering, robotics and biomechanics. In mathematics, kinematics is a fundamental part of ge-
ometric thinking and concepts of motion. The study of kinematics can be abstracted into purely mathematical 
functions. For instance, rotation can be represented by elements of the unit circle in the complex plane. Other 
planar algebras are used to represent the shear mapping of classical motion in absolute time and space and to 
represent the Lorentz transformations of relativistic space and time. Therefore, non-Euclidean geometries are 
appeared. In 1956, W. Blaschke and H.R. Müller introduced the one-parameter planar motions and obtained 
the relation between absolute, relative, sliding velocities and accelerations in the Euclidean plane . In 1983, 
the kinematics in the isotropic plane is studied by O. Röschel. In his work, the fundamental properties of the 
point-paths are investigated, and special motions: an isotropic elliptic motion and an isotropic four-bar-motion 
are studied. Also, one-parameter motions on Lorentzian plane  and Galilean plane  are introduced by 
A. A. Ergin and S. Yüce, respectively. They also gave the relations between the velocities and accelerations. 
Moreover, one-parameter planar motions are given in affine Cayley-Klein planes (CK-planes) by generalizing 
of the motions in Euclidean, Galilean and Lorentzian planes. On the other hand, the ordinary (complex), dual 
and double (perplex, split-complex or hyperbolic) numbers are significant members of a two-parameter family 
of complex number systems often called binary numbers or generalized complex numbers. In the literature; 
ordinary, dual and double numbers are usually denoted by different imaginary units, “i”,“ε” and “j”, respecti-
vely. For generalizing this unit, we take J for three number systems. So the generalized complex numbers have 
the form

z = x + Jy, (x,y  where J2 = i + , ( )

By taking  J2 = = 0 and , generalized complex number system can be presented as fol-
lows:

x + Jy  J2=



23

SÖZEL VE  
POSTER BİLDİRİLER 

  is called generalized complex number plane ( -complex plane).  Moreover, the set ℂJ is defined   ℂJ 
x + Jy  J2= such that ℂJ ⊂ . For  <0,   is called elliptical complex, for  
=0,   is called parabolic complex, and for  >0,   is called hyperbolic complex number systems. In this 
study, we firstly give the basic notations of the -complex plane . By using these concepts, we introduce 
one-parameter homothetic motions in  -complex plane ℂJ  such that ℂJ  ⊂  .  Besides, we discuss the 
relations between absolute, relative, sliding velocities (also the relations between absolute, relative, sliding 
and corolois accelerations) and pole points under the homothetic motions denoted by ℂJ / ℂ’J. Purpose: The 
purpose of this research is to analyze one-parameter homothetic motions in  -complex plane ℂJ. Scope: This 
study is intended to introduce one-parameter homothetic motions in  -complex plane ℂJ and examine the re-
lations between velocities, the relations between accelerations and pole points under the homothetic motion ℂJ 
/ ℂ’J.  Limitations: The research is limited to give one-parameter homothetic motions ℂJ / ℂ’J. By using these 
motions moving coordinate system and Euler-Savary formula in  -complex plane can be studied. Method: 
The nonexistence of one-parameter homothetic motions in dual number plane are the one of the striking parts 
of this paper. Hence, we give firstly a brief exposition of motions in plane with taking into account a homot-
hetic scale “h”. We develop H. R. Müller’s fundamental theory of one-parameter planar motion as a homot-
hetic motion into -complex number plane with unifying the one-parameter homothetic motions in ordinary 
(complex), dual and double (hyperbolic) number planes. Findings: It is obvious that, the readers can calculate 
one-parameter homothetic motions by taking =0, by using calculations given in this paper. Also, the given 
approach gives a strictly correspondence between “one-parameter motions in -complex plane” and linked to 
it by taking h = 1.Conclusion: It has been concluded after the research that, by taking h = 1, fundamental con-
cepts of one parameter planar motions in  -complex plane can be calculated and the results can be compared 
with the papers in the literature. Also, the viewpoint and the generalized results given in this paper sheds some 
new lights to literature.

Key Words: Generalized Complex Number Plane, One-Parameter Planar Homothetic Motion, Kinematics
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A SOLUTION METHOD FOR A STAR-STAR TELECOMMUNICATION NETWORK PROBLEM

Ertan YAKICI1, Hüseyin GÜDEN2

1National Defense University, Turkish Naval Academy, Industrial Engineering Department,  
İstanbul / Turkey

2Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering Department,  
Gazimagusa / TRNC

Abstract: Introduction: One of the common applications of hub median and flow optimization problem is 
telecommunication network. These networks have terminals that have two types of information traffic de-
mand: sending and receiving. Many telecommunication network designs have structures where information is 
collected at a lower level before it is sent to an upper level. Although several designs are possible, the problem 
we study is concentrator location problem with a bi-level structure with direct links from terminal nodes to 
concentrators at the lower level and direct links from concentrators to the central node at the upper level. Since 
both of the levels can be illustrated as a figure which seems like a star, this structure is called star-star network. 
Purpose: In this research, a branch and cut algorithm is developed for the introduced telecommunication net-
work problem with bi-hierarchical star-star design where fixed identical concentrator capacities are assumed. 
The problem attempts to minimize the total of costs associated with location of concentrators, assignment of 
terminal nodes to those concentrators and routing of information traffic, while the solution space is subject to 
capacity and demand. Scope: After providing a mathematical formulation for the problem and suggesting an 
algorithm as a solution technique, experiments are carried out to evaluate the performance of the algorithm 
for some problem instances with different number of total nodes and different concentrator capacities. The 
algorithm is also tested with additional valid inequalities and under different branching strategies in order 
to see their effect on the solution time. Limitations: In this study, the experimented problems have 6, 8 and 
10 nodes (except the central node) combined with four different concentrator capacities. Method: The bi-
hierarchical star-star network problem is formally defined by a mixed integer linear programming formulation, 
then a branch and cut technique is applied to solve the test instances. For node selection in the branch and cut 
algorithm, we apply a depth first search strategy, while we apply two strategies in branching: either choosing a 
variable arbitrarily or choosing the variable whose value is closest to a specified value. A well known commer-
cial solver, CPLEX, is used for solving continuously linear sub-problems generated throughout the algorithm. 
Since solving problems with large size may require longer solution times, some cutting planes are added to the 
original formulation, which makes it stronger. Findings: Results show that, addition of the valid inequalities 
has significant effect on all of the test instances. It has been observed that, when branching selection is made 
due to a specified value, most of the problem instances give smaller solution times compared to the the other 
branching strategy. Conclusion: A branch and cut algorithm is applied for capacitated concentrator location 
problem with star-star network design. Experiment has shown that the considered valid inequalities have sig-
nificant effect on the solution time. Moreover, we have observed that the application of selection strategies 
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decreases the solution times. For the future study, we consider that some other polyhedral improvement strate-
gies such as adding minimal cover inequalities to the model may contribute to the reduction of solution time.

Key Words: Telecommunication Network, Branch and Cut, Integer Programming
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ÇOK SAYIDA STOK KALEMİNİN BÜTÇE VE DEPO KISITLARI ALTINDA SİPARİŞ 
MİKTARLARININ BELİRLENMESİ

Metin ÖNER

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü,  
Manisa / Türkiye

Öz: Giriş: Tedarik zinciri ve lojistik uygulamalarında karşılaşılan en önemli problemlerden birisi, çok sayıda 
stok kalemi için verilecek sipariş miktarı kararlarında kısıtların varlığıdır. Gerçek uygulamalarda bu kısıtlar iki 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Birinci kısıt, sipariş edilecek çok sayıda stok kalemine ait ayrılacak para miktarının 
sınırlı olmasıdır. Bu kısıt “bütçe kısıtı” olarak adlandırılmaktadır. Karşılaşılan ikinci tip kısıt, çok sayıda stok 
kalemine ayrılacak alanın sınırlı olmasıdır. Bu kısıt “depo kısıtı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kısıtlar söz 
konusu olduğunda, geleneksel ekonomik sipariş miktarı modeli için varsayılan stok kalemlerine ait sipariş ka-
rarlarının birbirinden bağımsız olarak verildiği varsayımı ortadan kalkar. Bu durumda her bir stok kaleminden 
verilmesi gereken sipariş miktarları kısıtların varlığı durumuna göre şekillenir. Geleneksel ekonomik sipariş 
miktarı modelinde, her bir stok kaleminden verilmesi gereken optimum sipariş miktarının belirlenmesi, toplam 
envanter maliyetinin miktara bağlı birinci türevine dayanır. Bu konu geleneksel yöneylem araştırması ve üre-
tim yönetimi kitaplarında anlatılan yöntemdir. Ancak, kısıtların varlığı durumunda toplam maliyet denklemi, 
çok sayıda stok kalemine ait elde bulundurma, sipariş maliyeti ve satın alma maliyetinden oluşur. Bu amaç 
denklemine bütçe ve depo kısıtlarının dahil olmasıyla çözümü güç bir model ortaya çıkar. Model doğrusal 
olmayan bir matematiksel model formuna dönüşür. Bu modelin çözümü için Lagrange gevşetme yöntemi 
kullanılmaktadır. Lagrange çarpanlarından oluşan toplam maliyet denkleminin sipariş miktarına göre birinci 
türevi alınıp sıfıra eşitlendiğinde, her bir stok kaleminden sipariş edilecek miktarı veren formül elde edilir. 
Bu formülde asıl güçlük Lagrange çarpanlarının bulunmasıdır. Amaç: Bütçe ve depo kısıtlarının varlığı du-
rumlarında, çok sayıda stok kalemi için optimum sipariş kararlarının çok kısa zamanda alınmasını sağlayacak 
yöntemi ve bu amaçla geliştirilen bilgisayar çözüm desteğini tanıtmaktır. Kapsam: Bütçe ve depo kısıtlarının 
varlığı durumlarında, çok sayıda stok kalemi için sipariş miktarlarının bulunması, otomotiv endüstrisi için 
yan sanayi olarak çalışan büyük bir firmadan örnek olarak alınan 100 stok kalemi için gösterilmiştir. Firma 
SAP programını kullanarak üretim, sipariş ve stok izlemesini yapmaktadır. Çalışmanın ana konusu, doğrusal 
olmayan amaç denklemi ve doğrusal olmayan kısıtlayıcıların varlığı altında çözümü güç problem yapısındadır. 
Bu doğrusal olmayan matematiksel programlama modeli için özel çözüm desteği veren bilgisayar programı 
EXCEL Visual Basic makro kodlarından yararlanarak geliştirilmiştir. Geliştirilen program sayesinde çok ge-
niş boyutlu problemlerin çözümü saniyeler içinde yapılabilmektedir. Bu bilgisayar programı bir karar destek 
sistemi yapısındadır. Bir başka ifade ile “Eğer-İse” ve duyarlılık analizi senaryolarının çok hızlı bir şekilde 
icrasını mümkün kılmaktadır. Her ne kadar geliştirilen çözüm desteği 100 stok kalemi için gösterilmiş olsa 
da bu çalışmada ortaya konan çözüm desteği, gerçek uygulamalarda söz konusu olabilecek, binlerce stok ka-
lemi için de çözümün çok kısa sürede alınabilmesini olanaklı kılmaktadır. Firmadan gerekli izinler alınmakla 
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birlikte, çalışmadaki asıl amaç yöntemi ve çözüm desteğini tanıtmak olduğundan, firma ismi ve örnek olarak 
alınan stok kalemlerinin adları özellikle gizli tutulmuştur. Sınırlıklar: Zaman periyodunun sürekli bir yapıda 
olduğu ve sipariş kararlarının buna bağlı olarak verildiği, her bir stok kalemi için tedarik süresinin kesin olarak 
bilindiği varsayılmaktadır. Ayrıca stok kalemlerine olan talep zaman içinde durağan olmalı ve kesin olarak 
bilinmelidir.  Yöntem: Doğrusal olmayan amaç denklemi ve doğrusal olmayan bütçe ve depo kısıtlarından 
oluşan matematiksel modelin çözümü için Lagrange gevşetme yöntemi kullanılmıştır. Bütçe ve depo kısıtların 
sağlanabilmesi için stok kalemlerinin maliyetlerinin toplamından oluşan amaç denklemine etkisi olmayan iki 
Lagrange çarpanı tanımlanarak kısıtsız amaç denklemi elde edilmiştir. Bu amaç denkleminin sipariş miktarına 
göre birinci türevi alınarak, her bir stok kaleminden sipariş edilecek miktarı veren formül bulunmuştur. Bu 
formülde asıl sorun Lagrange çarpanlarının bulunmasıdır. Bu çalışmanın literatüre ana katkısı bu kısımdır. 
Binlerce stok kalemi için Lagrange çarpanlarının çok kısa sürede bulanabileceği özel bir yazılım geliştirilmiş-
tir. Bu yazılım ECEL Visual Basic Makro kodları ile geliştirilmiştir. Bu yazılım EXCEL Çözücüsünün deste-
ğini kullanmaktadır. Bulgular: Otomotiv sektöründe çalışan firmanın 100 stok kalemi için oluşturulan bütçe 
ve depo kısıtları senaryoları için Lagrange çarpanları, her stok kaleminden sipariş edilmesi gereken miktarlar 
geliştirilen yazılım ile kolayca elde edilmiştir. Bu sipariş miktarlarının çok kısa sürede belirlenmesinin firma-
nın tedarik zinciri, malzeme yönetimi ve lojistik uygulamalarında etkinlik sağlayabileceği değerlendirilmiş ve 
gözlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada ele alınan Lagrange çarpanlarının bulunmasına dayanan sipariş miktarla-
rının belirlenmesi, literatürde az sayıda stok kalemi için gösterilmiştir. Sadece, bütçe kısıt durumu söz konusu 
olduğunda Lagrange çarpanının direkt olarak belirlenebileceğini belirtmekte yarar vardır. Ancak depo kısıt du-
rumu ve her iki kısıt durumunun birlikte varlığı için Lagrange çarpanlarının bulunmasında, literatürde, sadece 
deneme yanılmaya bağlı arama yöntemi önerilmektedir. Literatürde bu problem için çözümü güç nitelemesi 
yapılmış, çözüm için herhangi bir bilgisayar desteği raporlanmamıştır. Ayrıca, bu tip problemler için ticari 
bir yazılım paketi mevcut değildir. Bu çalışma literatüre bu konuda katkı sağlamaktadır. Binlerce ürün için 
çözümlerin kısa sürede alınabileceği bilgisayar çözüm desteği sağlanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma tedarik 
zinciri yönetimi, malzeme yönetimi ve lojistik uygulamalarında işletmelere büyük avantajlar sağlayabilecek 
katkıyı sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Stok Kontrol, Depo ve Bütçe Kısıtları, Sipariş Miktarı, Lagrange Gevşetme
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PERİODOGRAMLARIN MEVSİMSEL HAVA KİRLİLİĞİ VERİLERİNE UYGULAMALARI

Yasin OKKAOĞLU1, Yılmaz AKDİ2

1-2Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Hava kirliliği, havada bulunması gereken çeşitli maddelerin alt ve üst sınır değerlerinin dışına 
çıkması, bulunmaması gereken maddelerin insan sağlığını, bitkileri, hayvanları ve çevreyi rahatsız edecek 
oranlarda bulunması şeklinde tanımlanabilir. Geçmişten günümüze sürekli artan dünya nüfusu, sanayileşme 
ve karbon içerikli yakıt kullanımına bağlı olarak hava kirliliği de sürekli artmış ve insan sağlığını tehdit eden 
önemli unsurlardan birisi olmuştur. Hava kirliliği ölçüm indekslerinden başlıca olanları PM10, PM2.5, NO, 
NO2, SO2 ve CO’dur. Bu indekslerin en önemlilerinden bir tanesi PM10’dur. PM10 aerodinamik çapı 10 μm 
den küçük olup havada serbest şekilde bulunan partikül maddeleri belirtir. Özellikle insan sağlığını etkileyen-
ler bu boyutta olanlardır (Cavkaytar vd. 2013). PM10, içeriğinde doğal kaynaklı volkanik gazlar, deniz suyu 
buharı, toz fırtınaları ve orman yangınları sebebiyle meydana gelip atmosfere karışan parçacıklar olduğu gibi 
insanların sebep olduğu karbon içerikli yakıtların kullanımı, sigara kullanımı ve çeşitli endüstriyel atıklar se-
bebiyle havaya karışan parçacıkları da bulundurur. Büyük kısmı atmosferde aerosol formunda bulunan PM10 
başta astım olmak üzere birçok akciğer hastalığına ve kardiyovasküler rahatsızlığa sebep olur (Cavkaytar 
vd. 2013). Bu rahatsızlıklar, ölüm oranları ve PM10 düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu yapılan birçok 
çalışmada gösterilmiştir (Ostro vd.1998). Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da Cumhuriyet tarihi boyunca 
hava kirliliği büyük bir sorun olmuştur. Nüfus artışı, buna bağlı olarak trafikteki araç sayısı ve fosil yakıtların 
tüketiminin artışı özellikle 1988’de doğalgazın Ankara’da kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşmasına kadar 
geçen zamanda hava kirliliğine sebep olan en önemli unsurlar olmuşlardır. Doğalgaz kullanımının yaygın-
laşması, kurşunlu benzinin kaldırılması, toplu taşımada doğalgazlı otobüslerin kullanılması ile hava kirliliği 
oranları bir nebze azalsa da Ankara’da hava kirliliğinin özellikle kış aylarında hala büyük bir sorun oldu-
ğu açıktır. Amaç: Bu çalışmada esas amaç Ankara için gelecek dönemlere ait gerçekleşmesi beklenen hava 
kirliliği indekslerinden PM10 maddesinin miktarının öngörülmesidir. Kapsam: Çalışmada kullanılan veriler 
Ankara ilinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 8 istasyondan elde edilen PM10 miktarı değerle-
ridir. Veriler 1993-2017 yıllarına ait olup gözlemler aylık olarak alınarak, bu sekiz istasyondan ölçülen değer-
lerin ortalaması olarak elde edilmiştir. Sınırlılıklar: Ankara ili içerisinde bulunan çeşitli istasyonların bazı 
aylara ait gözlemlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Web Sitesi üzerinden 
ulaşılamamış olup, bu gibi durumlarda ölçüm yapılan diğer istasyonlardan elde edilen verilerin ortalamaları 
alınarak kullanılmıştır.  Yöntem: Veriler birim zaman aralıklarında gözlenen değerler olduğundan çalışmada 
zaman serileri analizi tekniklerinden faydalanılmıştır. Zaman serilerinde istatistiki sonuç çıkarımların (öngörü 
vb.) yapılabilmesi için temel varsayımlardan bir tanesi durağanlıktır. Hava kirliliği verilerinin içerdiği mev-
simsellikten ötürü, durağanlığın testi literatürde sıkça karşılaşılan Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo (1990) 
tarafından önerilen HEGY testi ve Akdi ve Dickey (1998) tarafından geliştirilen periodogramlara dayalı birim 
kök testi ile sınanmıştır. Ayrıca geleceğe dair öngörü yapabilmek amacıyla klasik Box-Jenkins modellerine ek 
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olarak trigonometrik regresyon modeli kullanılmıştır. Bulgular: HEGY testine göre seri durağan çıkmamış 
(öngörülemez) olup, periodogramlara dayalı birim kök testi ile test edildiğinde ise durağan yani öngörülebilir 
sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan öngörüler sonucunda hava kirliliği değerlerinin Avrupa ve Dünya standartlarına 
göre oldukça yüksek değerler aldığı gözlenmektedir. Sonuç: HEGY testi mevsimsel birim kök tespiti için 
sıklıkla kullanılan bir yöntem olmasına rağmen uygulanmasında birçok parametre tahminine ihtiyaç duyul-
maktadır. Periodogramlara dayalı birim kök testinde ise beyaz gürültü serisinin varyansının tahmini haricinde 
parametre tahminine ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca periodogramlara dayalı birim kök testinin ortalamaya ve model 
seçimine bağlı olarak değişmez olması ve test istatistiğinin dağılımının örneklem hacmine bağlı olarak de-
ğişmemesi kullanılmasındaki avantajlardandır. Bu nedenle normalde öngörülebilir olan bir seri, HEGY testi 
kullanıldığında öngörülemez çıkmış periodogramlara dayalı birim kök testi sonucuna göre ise seri durağan 
çıkmıştır. Önerilen trigonometrik regresyon eğrisi ve aylık ortalamaların ise birbirine oldukça yakın olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan öngörüler sonucunda ise hava kirliliğinin Ankara için devam eden bir tehdit 
olduğu açıkça gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Periodogram, Hava Kirliliği, Birim Kök, Öngörü
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ASAL SAYILAR KÜMESİNE FARKLI BİR BAKIŞ, GOLDBACH HİPOTEZİNİN İSPATI

Muzaffer AKSOY

Hava Harp Okulu Öğretim Üyesi(E), Yeşilyurt / İstanbul

Öz: Giriş: Asal sayılar kümesinde, sistematik bir yaklaşımla asal sayı üretmek üzere ardışık bir bağlantı ge-
liştirildi. Bu çabalar asal sayıların rastgele dizilmediğini, düzenli bir kural içinde dizildiğini gösterdi. Bir sınır 
verildiğinde, bu sınırın altında kalan tüm asal sayıların belirlenebileceği gösterildi. Kriptolojide çok önemli 
olan büyük asal sayıların belirlenmesi ve test edilmesi kolaylaştırıldı, daha da büyük asal sayı saptanması 
bilgisayarın gücüne kaldı. Yüz yıllardır ispatlanamayan Goldbach Hipotezi ispatlandı. Amaç: Bu araştırmaya 
büyük asal sayıları inceleme amacıyla başlandı. Verilen bir sayının (UP)  asal olup olmadığı, değilse bileşen-
lerini belirlemeye odaklanıldı. Ardışık asal sayı üreten bağlantı geliştirilirken, çalışma ilerledikçe,  asırlardır 
ispatlanamayan Goldbach Hipotezinin tam da bu ilişkiye dayandığı görüldü, konuya odaklanınca elli yıllık 
çaba gerçekleşti, hipotez ispatlandı. Kapsam: Fermat 2^2^n+1 sayısının, n herhangi bir doğal sayı, olmak 
koşuluyla daima bir asal sayı vereceğini öngörüyordu.1732 de Euler n=5 için 641 in fermat sayısını böldüğünü 
gösterdi. Benzer şekilde Mersenne p>= 2 tam sayısının 2^p-1 formuyla Mersenne asallarını vereceğini öngörü-
yordu. Bunlardan çoğunun asal olmadığı Lucas –Lehmer testiyle gösterildi. GIMPS ( Great Internet Mersenne 
Prime Search) adıyla yüzlerce amatör bilgisayarcının oluşturduğu bir grup birlikte çalışarak büyük asal sayılar 
bulup yayınlamaktadır. Bu araştırma yapılırken 50 inci en büyük Mersenne asalını 2^77.232.917-1 olarak 
ilan etiler.Kriptolojide çok önemli olan büyük asal sayıların belirlenmesinde etkin bir yöntem saptanması  bu 
araştırmanın kapsamındadır. Sınırlıklar: GIMPS in ilan ettiği 50 inci asalın 23.249.425 digitten oluştuğu ve 
aylarca çabaladıkları belirtiliyor. Mevcut bilgisayar güç ve hafızalarının kısıtlılığı güncel bir olgudur. Bunun 
yanında bireysel çabaların yetmediği de anlaşılmaktadır. Yöntem: Bu araştırmada tüm asal sayıların, başlan-
gıçtaki BAŞ=(2.3.5) kümesiyle birlikte;  

D(k,p)=30k+v(p) , v(p)€MUZ=(1.7.11.13.17.19.23.29),  diziniyle temsil edilebileceği gösterildi. Burada k, ve-
rilen bir UP tam sayısının 30 la tam bölümü; v(p) ise, bu bölmede kalanın aşmadığı en büyük MUZ elemanıdır. 
Bu 8 elemanlı MUZ kümesi her k değeri için başlangıç asallarının çarpımıyla belirlenen 30 (=2*3*5) sabiti 
eklenirse periyodik bir döngü oluşturur:

D(1,i)=(31.37.41.43.47.49.53.59)

D(2,i)=(61.67.71.73.77.79.83.89)

D(3,i)=(91.97.101.103.107.109.113.119)

…

D(k,i)= ((30k+1).(30k+7).(30k+11).(30k+13).(30k+17).(30k+19).(30k+23).(30k+29))
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Asal sayı adayları dizinidir, k tam sayısını verilen UP, araştırılan sayı belirler:

30k+v(UP, r)<=UP<30k+v(UP, r+1), UP sayısının dizindeki hangi aralıkta olduğunu ve araştırılacak üst değe-
rini belirler. Burada dikkate değer bir sınırlama vardır: UP sayısının bileşeni varsa küçük olanı muhakkak bu 
sayının karekökünden küçüktür. Öyleyse dizinde küçük bileşen için bir alt sınır tanımlanabilir:

1.4  NALT=30p+v(kk,s)<=UP^(0.5 (=kk))<30p+v(kk,s+1), UP sayısının karekökü olan kk    sayısının dizin-
deki hangi aralıkta olduğunu belirler. Sınırlanacak küçük çarpanın en büyük üst başlangıç değerini verir, azal-
tarak araştırmaya olanak verir. Dikkatlice incelendiğinde asal sayı adayları dizininde iki tür alt küme vardır. 
Birincisi asal sayı olanlar, diğeri bileşenliler. Bu ikincisinin de iki tür alt kümeden oluştuğu iyi bir gözlemle 
anlaşılır. Birincisi, dizindeki elemanların ( 7 den itibaren) ikili kombinasyonlarının çarpımından oluşan bile-
şenliler, öteki de alt sınırlamanın içinde kalan elemanların her birisinin karesinden oluşan bileşenliler. Bunları 
şu bağıntılarla gösterebiliriz:

Toplam asal aday sayısı (1.3) ten: aday=8k+r -1  (her k için MUZ dan 8 eleman var, 1

hariç, kalanın yeri r inci MUZ elemanına eşit veya küçük. 

1.6 Toplam ikili kombinetorel bileşen sayısı: (1,4 ) ten alt sınırda 8p+s-1 eleman var (her p için MUZ dan 8 
elemen var,1 hariç tutuluyor), karekökün 30 la bölümü p,  kalanı s inci MUZ elemanına eşit veya küçük. Bu 
durumda ikili bileşen sayısı alt sınırdan (8p+s-1)C2 hesaplanır. Benzer şekilde büyük bileşen UP/ 7 ile sınır-
landırılır.

1.7 Yukarda belirlenen eleman sayısına göre: kareseller=8p+s-1 adettir.

Bunların ışığında örneğin 100 sayısı altındaki asal sayıları belirlerken (1.1) de: bileşenliler 7*11=77,7*13 = 91 
ve karesel 7*7 =49 sayıları listeden düşüldüğünde 100 den küçük tüm asal sayılar görülebilir. Sonraki listede 
7*17,11*11,11*13,13*13,11*17… bileşenlilerin belirleyici olacağı şimdiden görülür. Bulgular: Asal sayıları 
belirlerken temel alınan MUZ dizininde ardışık elemanlar arasındaki fark (6.4.2.4.2.4.6) olarak görülmektedir. 
Buradan hareketle, aralarında 2 fark olan ikiz asal sayılar sonsuz tanedir denilebilir. Aralarında 4 fark olan ku-
zen asalların da sonsuz tane olduğu anlaşılmaktadır. Asal sayılar arasındaki fark değişiklik gösterse de henüz 
MUZ dizinini tamamen atlayan ( 30 ve daha büyük) bir boşluk saptanamadı. Belirlenen bazı ilginç asal sayılar:

300.000.007 asaldır

300.000.011=211*1421801

300.000.013=2867*104639

300.000.017=23*13.043.479

300.000.019=5599*53581

300.000.023=6091*49253
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300.000.029=7*42.857.147  

300.000.007-300.000.031 arasında asal sayı yok, 24 boşluk var.

3.000.000.000.007=1.382.911*2.169.337

800.000.011 asaldır. Saniyeler içinde saptanan bu sayılar yöntemin isabetli işleyişini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyük Asallar, Mersenne, Kriptoloji, Goldbach Hipotezi, Lehmer Testi
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DUAL QUATERNION MATRICES AND MATLAB APPLICATIONS

Kemal Gökhan NALBANT1, Salim YÜCE2 

1Yıldız Teknik University, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Department of Mathemati-
cal Engineering, Istanbul / Turkey

2Yıldız Teknik University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics, Istanbul / Turkey

Abstract: Introduction: In 1843, the Irish mathematician (Hamilton, 1853) defined quaternions as a new 
number system, a generalization of complex numbers. Hamilton incorporated a new multiplication operation 
into the vector algebra where the partition is also possible by defining quaternions. Thus, the examination of 
movements is facilitated in the three-dimensional space. That is, quaternions are division algebra (Hacısali-
hoğlu, 1983). The other structures with division algebra are real numbers, complex numbers and octanions. 
(Majernik, 2006: 9-13) studied dual quaternions, which are defined as a new type of quaternions. Besides, real 
and binary (hyperbolic) quaternions are studied in his work. Dual quaternions can solve many problems in 
mathematical physics. Dual quaternions are a newly developing work and one of the first studies of this area 
was done by (Yüce and Ercan, 2011: 142-146). In their study, matrix representation of dual quaternions are 
expressed. Moreover, Euler and De-Moivre formulas for complex numbers and quaternions are generalized 
for dual quaternions. The set of dual quaternions are denoted by  and the basic operations on this set are 
examined. The most basic feature of this set is that the dual quaternion multiplication is commutative although 
the real quaternion multiplication is not commutative. Therefore, the left (right) matrix representations are the 
same in dual quaternions. When the literature is examined in a wide scale, no study has been found on dual 
quaternion matrices. In this study, matrices whose elements are dual quaternion are called “Dual Quaternion 
Matrix” and the set of all  matrices with dual quaternion coefficients is denoted by . 
If  , then the set of dual quaternion matrices is denoted by . In the continuation of the work, 
algebraic structures of dual quaternion matrices are investigated. Then, the basic properties of dual quaternion 
matrices (addition, multiplication, conjugation, transpose, conjugate transpose and trace) are examined. Mo-
reover, the theorem that can find the power of the dual quaternion matrix is obtained. In addition, real matrix 
representation of dual quaternion matrices are introduced and their properties are described. Purpose: This 
study was carried out with the purpose of contributing to the literature by defining dual quaternion matrices 
and basic operations on these matrices, finding real matrix representation of these matrices and using Matlab 
applications. Scope: The scope of this work consists of algebraic structures of dual quaternion matrices, basic 
operations on these matrices and real matrix representations of dual quaternion matrices. Limitations: From 
the basic operations on the set of dual quaternion matrices, properties such as addition, multiplication, conju-
gate, transpose, conjugate transpose, trace and power are investigated. Method: Matlab (Matrix Laboratory) 
programming language was used in this study. Real matrix representations of dual quaternion matrices were 
also obtained using the Matlab program. In addition, a method for calculating the power of dual quaternion 
matrices is found, and also Matlab command that can calculate the power of dual quaternion matrices is writ-
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ten. Findings: The left (right) matrix representations of the dual quaternion matrices are the same, because the 
dual quaternions are commutative. The power of the dual quaternion matrix can be calculated in the Matlab 
program using the obtained method. Conclusion: At the end of the work, we showed that the set of dual qua-
ternion matrices  is a  - dimensional module, 4 - dimensional module and  - dimensional vector 
space over the dual quartenion ring , the real matrix ring  and , respectively. Sample applications 
are made in terms of reinforcement of this subject, and the solution of samples are facilitated with the help of 
the Matlab program. It has been seen that very high order powers of dual quaternion matrices can easily be 
obtained with Matlab. The command written in Matlab program which finds the real matrix representations of 
the dual quaternion matrices is more useful because it is difficult to study on the dual quaternion matrices when 
the order of matrices increases. In the future researches, new contributions can be made to the dual quaternion 
matrices using the real matrix representations.

Key Words: Dual Quaternions, Dual Quaternion Matrices, Real Matrix Representation
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EMBEDDING PROBLEM FOR FINANCIAL DATA

Rukiye SAMCI KARADENİZ1, Sergey UTEV2

1Bozok University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics, Yozgat/ Turkey
2University of Leicester, Department of Mathematics, Leicester / UK

Abstract: Introduction: In the financial area, a simple but also realistic way to model the data is very impor-
tant. A Markov chain perturbed by Gaussian noises model for the share prices data is introduced. This paper 
is related to the renowned (and open) embedding problem for Markov chains: not every discrete time Markov 
chain has an underlying continuous time Markov chain, and the necessary and sufficient conditions for this to 
be the case are unknown. Let P be an  estimated transition matrix associated with data. The question 
is whether P can have a representation , where Q matrix is transition rate matrix. This is referred to 
as an embedding problem. In here, the matrix Q is the generator, the real generator, intensity matrix or true 
generator; otherwise, matrix Q is neither a true generator nor an exact generator. Elfving first proposed the 
embedding problem which is also known as Elfving’s problem. He gave certain associated necessary conditi-
ons, in particular observing that the eigenvalues of P must satisfy two conditions: (i) no eigenvalue other than 
unity can have unit modulus (and so P must be aperiodic); (ii) every negative eigenvalue must have an even 
(algebraic) multiplicity (Elfving, 1937:1-17). Previously, the embedding problem was treated as a problem 
of pure mathematics. Then, in the 1990s, the problem, which applies to rating transition matrices, received 
increasing attention in the financial mathematics literature (Israel, Rosenthal, Wei, 1999:245-65). Notice that 
many authors in the financial literature assume that the solution to the embedding problem is positive, that is 
the data comes from the continuous time Markov process, and estimate its generator. Purpose: The main goal 
of this research is to analyse whether the discrete time model permits extension or embedding to the conti-
nuous time model. Scope: In this research, we consider BP day by day closing share prices for four different 
financial year (April to April) 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 and we suggest to model them 
as a random walk on a discrete time Markov Chain perturbed by the Gaussian noise. Also, the share prices of 
twenty different companies for four different financial years are considered to check embedability. This rese-
arch identifies conditions under which a true generator does or does not exist. To be consistent, we apply same 
approach to volatility process as to share price process. Limitations: The share prices of twenty-one different 
companies are considered to check embedability which are chosen arbitrarily. Although extending the dataset 
is made the research more convenient, it is inconvenient in terms of time consumed. Method: The data is 
firstly modelled by log linear regression that is popular in the actuarial literature. After that, Markov chains are 
constructed for residuals. We define the states of the Markov chains and estimate their transition probabilities. 
Then, the data is splitted in two parts and their tensor product is considered. The tensor product splitting data is 
a way to significantly reduce the number of parameters. In addition, from the financial perspective, the tensor 
product structure allows to apply the hedging argument for each component and to encompass the incomplete 
data. However, the side effect of the tensor product modelling is that the construction leads to a missing data. 
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Therefore, this requires us to deal with the missing data. In order to treat the missing values, we apply Expec-
tation-Maximization algorithm as the parameter estimation method and Machine Learning algorithm (C4.5) 
as the imputation method. The intention of this paper was to analyse whether the discrete time model permits 
extension or embedding in the continuous time model. If the model is converted to a continuous time model 
(embeddable), it means that the result (data) is observable each time. This is a plausible and important method 
in the financial sector. If the model is a continuous time model, many existing formulae (such as option pri-
cing) are applicable to the model. We analyse this problem by applying it to our data. Overall, this research is 
an extensive case study of the embedding problem for financial data and its volatility. It gives a real financial 
application that illustrates the importance of the embedding problem. Findings: This study shows that using 
a continuous time model for volatility is more stable than the original share prices. In addition, considering 
a small number of carefully chosen states is more reliable. Conclusion: As a result, in general we could not 
embed the discrete time Markov chain in the continuous time Markov chain. This means that the model we 
considered should be treated as a discrete time model.

Key Words: Embedding Problem, Tensor Product, Missing Data, Machine Learning, Markov Chain, Share 
Price, Volatility

Author’s Note: This study has been reproduced from the Doctoral Thesis of Rukiye Samci Karadeniz titled 
“Modelling Share Prices as a Random Walk on a Markov Chain” published in University of Leicester, De-
partment of Mathematics with the counselling of   Prof. Dr. Sergey Utev.
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KOMBİNASYON VE PERMÜTASYON SAYIMLAMA İÇİN ÖZET FONKSİYON ÖNERİLERİ

Murat Erşen BERBERLER1, Mehmet Oğuz YARDIMCI2, Uğur ELİİYİ3, Zeynep Nihan BERBERLER4

1-3-4Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, İzmir / Türkiye

2Magnus Yazılım, İzmir / Türkiye

Öz:Giriş: Kombinasyon n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin kaç farklı şekilde düzenlenebile-
ceğini bulmak için kullanılan matematiksel bir ifade olup permütasyon ise n elemanlı bir kümenin r elemanlı 
bir alt kümesinin sıra gözetilmek suretiyle kaç farklı şekilde düzenlenebileceğini bulmakta kullanılır. Yalnızca 
düzenlemelerin sayısı ile ilgilenilmeyip aynı zamanda her birinin yazdırılması da istenirse özyinelemeli ve geri 
izlemeli algoritma teknikleriyle bu amaca ulaşılabilir ve hatta istenirse sözlüksel sırada da yazdırılabilir, dola-
yısıyla herhangi bir düzenlemenin sözlüksel sırada kaçıncı olduğu tüm durumlar ele alınarak yani sayımlama 
yoluyla bulunabilir. Amaç: Bu çalışmada kombinasyon için r elemanlı alt kümelerden ve permütasyon için 
de r elemanlı düzenlemelerden özel olarak seçilen herhangi bir tanesinin tüm düzenlemeler içinde sözlüksel 
olarak kaçıncı sırada olduğu sayımlama yapılmaksızın önerilen özet fonksiyonlar yardımıyla hesaplanacaktır. 
Kapsam: n elemanlı kümenin r elemanlı alt kümeleri ve r elemanlı düzenlemelerinin tamamı önerilen özet 
fonksiyonların kapsamı dahilindedir. Burada r değeri 1 ile n arasında herhangi bir tamsayı olabilmektedir. 
Sınırlıklar: Teorik olarak herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte geleneksel yöntemlerin ve bu çalışma-
da önerilen özet fonksiyonların hesaplanması için kodlamada kullanılacak programlama dilinin barındırdığı 
tamsayı veri tipinin büyük sayıları içerecek şekilde seçilmiş olması gerekmektedir. Yöntem: Kombinasyon 
özet fonksiyonu için önerilen yöntemi basitçe anlatabilmek adına n=4 seçildiğinde olası r değerlerine karşılık 
elde edilecek alt kümeler boş küme hariç bir, iki, üç ve dört elemanlılar olmak üzere {{1},{2},{3},{4},{1,2},{1
,3},{1,4},{2,3},{2,4},{3,4},{1,2,3},{1,2,4},{1,3,4},{2,3,4},},{1,2,3,4}} şeklinde olacaktır. Burada r=1 veya r=4 
alındığında özel durumlar oluşacağı ve yapı çok basit olacağı için açıklamaya gerek duyulmamıştır. Oysa r=2 
seçildiğinde sözlüksel sırayla oluşacak {{1,2},{1,3},{1,4},{2,3},{2,4},{3,4}} 6 adet alt kümenin kendi içinde 
birinci terime göre sırasıyla 3, 2 ve 1 eleman içeren 3 gruba ayrıldığı görülmektedir. Benzer şekilde r=3 se-
çildiğinde sözlüksel sırayla oluşacak {{1,2,3},{1,2,4},{1,3,4},{2,3,4}} 4 adet alt kümenin kendi içinde birinci 
terime göre sırasıyla 3 ve 1 eleman içeren 2 gruba ve 3 eleman içeren ilk grupta da ikinci terime göre sırasıyla 
2 ve 1 eleman içeren 2 alt gruba ayrıldığı görülmektedir. Yöntemin esası bu gözlem üzerine kuruludur, şöyle 
ki; öncelikle ilgili elemanın bulunduğu grubun toplam eleman sayısı kadar pozitif katkısı ve elemanın grup 
içinde yer aldığı pozisyon kadar negatif katkısı hesaplanmalıdır. Bu hesaplamalar sözlüksel sırası belirlenecek 
kümenin tüm elemanları için yapıldığında ve kümülatif toplandığında istenen değer elde edilecektir. Örneğin, 
r=2 alınıp beşinci sırada yer alan {2,4} seçildiğinde, bu alt kümenin birinci elemanı olan 2’nin bulunduğu 
gruptaki eleman sayısı 6 olduğundan pozitif katkı olarak alınacak ve 2’nin grup içindeki başlangıç pozisyo-
nuna ulaşmak için de 3 değeri çıkarılacaktır. 2’den önce gelen eleman olan 1’in bulunduğu grupta kaç kez yer 
aldığı yani 3 sayısı ise Pascal Üçgeni’nden bir başka deyişle yine kombinasyon yardımıyla hesaplanmıştır. 
Benzer şekilde alt kümenin ikinci elemanı olan 4’ün bulunduğu gruptaki eleman sayısı 2 olduğundan pozitif 
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katkı olarak alınacak ve 4’ün grup içindeki başlangıç pozisyonuna ulaşmak için de 1 değeri çıkarılacaktır. 
Sonuç olarak edilen sayılar toplandığında ve sonuca 1 sayısı ilave edildiğinde istenen 6-3+2-1+1=5 değeri 
bulunacaktır. Permütasyon özet fonksiyonu için önerilen yöntemi basitçe anlatabilmek adına n=4 alınarak ve 
r=1 seçildiğinde özel durum oluşacağı ve yapı çok basit olacağı için açıklamaya gerek duyulmamıştır. r=3 ve 
r=4 seçildiğinde sözlüksel sırayla oluşacak 24 adet düzenlemenin kendi içinde birinci terime göre 6 eleman 
içeren 4 gruba ve ikinci terime göre de 2 eleman içeren 3 gruba ayrıldığı görülmektedir. Yöntemin esası da bu 
gözlem üzerine kuruludur, şöyle ki; r uzunluklu en son düzenleme referans alınarak her bir grubun kaç eleman 
içereceği kolaylıkla bulunabilir. r=3 olduğunda en sonda yer alan (4,3,2) düzenlemesinin ikinci elemandan 
sonrakilerin çarpımı birinci grubun eleman sayısını vermektedir ve burada 6’dır, son olarak üçüncü elemanı da 
ikinci grubun eleman sayısını vermektedir ve burada 2’dir. Gruplardaki eleman sayıları belirlendikten sonra 
ilgilenilen düzenlemenin yerini kesin olarak tayin etmede kullanılacak negatif katkı vektörünün hesaplanması 
gerekmektedir. Bunun için r uzunluklu düzenlemenin ikinci indisindeki elemanından başlanmak üzere kendin-
den önce gelenlerin kaç tanesinden büyük olduğuna bakılır ve bu değer ilgili indise negatif katkı olarak yazılır, 
eğer ilgili indisteki değer kendinden önce gelenlerin hepsinden küçük ise katkısı sıfır olarak yazılır. Örneğin 
(2,3,4) düzenlemesini ele alırsak ikinci indiste bulunan 3 sayısı kendisinden önce gelen 2’den büyük olduğu 
için negatif katkısı -1 olacaktır, sonrasında ele alınan 4 sayısı kendinden önce gelen 2 ve 3 sayılarından büyük 
olduğu için negatif katkısı -2 olacaktır. Önerilen özet fonksiyon (2,3,4) düzenlemesi örneği üzerinden anlatı-
lacak olursa öncelikle bu düzenlemeye ait negatif katkı vektörünün [0,-1,-2] olduğu görülecektir. İlk adımda 
(2,3,4) düzenlemesi ile negatif katkı vektörü toplanır ve [2,2,2] vektörü elde edilir. İkinci adımda elde edilen 
sonuç vektöründe her bir indise ait değerden 1 sayısı çıkarılır ve böylece [1,1,1] vektörü elde edilir. Üçüncü 
adımda [1,1,1] vektörü gruplardaki eleman sayıları vektörü [6,2,1] ile skaler olarak çarpılır, 6*1+2*1+1*1=9. 
Dördüncü ve son adımda ise elde edilen sonuca 1 sayısı eklenir, 9+1=10 ve istenen sonuç elde edilir. Sonuç: 
Önerilen özet fonksiyon önerileri, özyinelemeli ve geri izlemeli yaklaşımları kullanılarak C programlama di-
linde kodlanmış olup 64 bit Windows 7 işletim sistemi bulunan i5 3.3 GHz işlemciye ve 8 GB belleğe sahip 
bir bilgisayar üzerinde hesaplama denemeleri yapılmıştır. Denemelerde kullanılan tüm kodlar http://kisi.deu.
edu.tr/zeynep.berberler/ksibofo/ ve http://kisi.deu.edu.tr/murat.berberler/psibofo/ adreslerinde  yer almaktadır. 
Hesaplama denemelerinde süre üst limiti 600 sn olarak belirlenmiştir; özyinelemeli yöntem kullanılan kom-
binasyon için n=49 ve geri izlemeli yöntem kullanan permütasyon için de n=19 seçilmiş olup kombinasyonda 
r=12’den sonra, permütasyonda da r=10’den sonra sonuç alınamamıştır. Oysa önerilen her iki özet fonksiyon 
ile hesaplama zamanı 0 sn olarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:Kombinasyon, Permütasyon, Sözlüksel sıra, Sayımlama, Özet Fonksiyon
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E-TİCARET: ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ KULLANILAN AKADEMİK 
ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Cem GÜRLER1, Emrah ÖNDER2

1-2İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Bilişim teknolojilerinin hızla gelişimi ve internetin yaşamın her alanına girmesiyle birlikte insan 
hayatında pek çok farklı değişim meydana gelmiştir. İnsan hayatının yanı sıra firmaların yapıları da bu değişi-
me ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Bu gelişmeler ışığında, son yıllarda hayatımızda iyiden iyiye yer eden, 
artık eski sayılabilecek, yeni bir kavram girmiştir: E-ticaret. E-Ticaret kısaca ticaret işlemlerinin elektronik 
ortamda yapılmasıdır. Bir başka ifadeyle e-ticaret alıcı ve satıcının sanal ortamda buluşması, alışveriş yapması 
olarak tanımlanabilir. Dünya’da ve ülkemizde e-ticaret hacmi giderek artarken, e-ticaret yapan işletmelerin 
sayısı da bu gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Amaç: Mevcut çalışma E-Ticaret konusunda Çok Kriterli 
Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri ile analizi gerçekleştirilmiş olan akademik çalışmaların genel olarak ince-
lenmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Çalışmanın kapsamını Google Scholar ve ScienceDirect veri tabanla-
rından 2005-2018 yılları arasında “electronic commerce, e-commerce, elektronik ticaret, e-ticaret” ve ÇKKV 
yöntemlerinin isimleri anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonuçları arasında yer alan 29 makale veya bildiri 
oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Çalışma, Google Scholar ve ScienceDirect veri tabanlarından 2005-2018 yılları 
arasında “electronic commerce, e-commerce, elektronik ticaret, e-ticaret”  ve ÇKKV yöntemlerinin isimleri 
anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonuçları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Literatür taraması ile ulaşılan 
makaleler derlenerek “Ms. Excel Özet Tablolar” ile analiz edilmiştir. Bulgular: İncelenen 29 çalışmanın 21’i 
makale, 8’i ise bildiri olarak yayınlanmıştır. Kullanılan yöntemlere bakıldığında, Analitik Hiyerarşi Prosesi 
(AHP) 19, TOPSIS 5, DEMATEL 2, Analitik Ağ Prosesi, C-Means ve MACBETH ise 1 makalede, ilk yöntem 
olarak kullanılmış olduğu belirlenmiştir. İkinci yöntem olarak ise en sık TOPSIS (8 farklı makalede) yöntemi-
nin kullanıldığı, ayrıca üçüncü bir yöntem kullanan 2 makalenin de VIKOR yönteminden yararlandıkları tespit 
edilmiştir. Erişilebilen 29 makalenin 21’i fuzzy (bulanık) ÇKKV yöntemi kullanmış, 8 makale ise kullanma-
mıştır. E-Ticaret ve ÇKKV yöntemlerini bir arada kullanarak literatüre katkıda bulunan çalışmaların ülkeleri 
incelendiğinde Türkiye’den 10 çalışma bulunduğu (%34,4) ve Türkiye’yi sırasıyla Çin (7 makale), Tayvan 
(3 makale), Kore Cumhuriyeti (2 makale), Kanada, Tunus, Hindistan, ABD, İran, Malezya ve Romanya (1 
makale) takip ettiği tespit edilmiştir. Yayınların %48,27’si iki yazarlı, %27,58’i 3 yazarlı, %10,34’ü tek ve 
4 yazarlı, %3,44’ü ise 5 yazarlıdır. Yayınlarda %31,03’lük oranla, en sık incelenen konunun web sitelerinin 
kalitelerinin değerlendirmesi olduğu belirlenmiştir. Bu konuyu takip eden konular ise sırasıyla; web sitele-
rinin performanslarının değerlendirilmesi (%13,79), web site seçimi (%13,79), sıralama (%10,34), müşteri 
memnuniyetinin değerlendirilmesi (%6,89), kriter seçimi (%3,44), satın alma niyetinin belirlenmesi (%3,44), 
güvenlik (%3,44), web sitelerinin rekabetçi avantajlarının değerlendirilmesi (%3,44), başarı faktörlerinin de-
ğerlendirilmesi (%3,44), strateji belirleme ve geliştirme (%3,44), ve servis kalitesinin değerlendirilmesidir 
(%3,44). Bu sonuçların yanı sıra yapılan incelemeler neticesinde, makalelerde bulunan kriterlerden en önemli 
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kriter, 6 farklı makalede bulunan güvenlik kriterdir. Güvenlik kriterini, 3 farklı makalede bulunan işlevsellik 
ve bilgi zenginliği kriterleri takip etmektedir. En önemli ikinci kriter olarak ise 2 farklı makalede yer alan 
fiyat, güvenirlik, müşteri hizmetleri ve ürün garantisi kriterleri belirlenmiştir. İncelenen 29 makalede üçüncü 
en önemli kriterler ise sırasıyla işlevsellik (4 farklı makale), doğruluk (3 farklı makale) ve gizlilik (2 farklı 
makale) kriterleridir. Sonuç: Sonuç olarak incelenen 29 yayında en fazla kullanılan yöntem AHP ve yayınlarda 
en çok araştırılan konunun web sitelerinin değerlendirilmesi olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında 29 yayının 
10’u Türkiye’deki çalışmaları içermektedir ve %48’i iki yazarlıdır. Ayrıca en önemli 3 kriterin sırasıyla güven-
lik, fiyat ve işlevsellik olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Çok Kriterli Karar Verme, Literatür Taraması
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CIVETS ÜLKELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Cem GÜRLER1, Emrah ÖNDER2, Ali HEPŞEN3, Nihat TAŞ4

1-2-4İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

3İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Ekonomik performans değerlendirme problemi birçok ölçüt ve alt kriterden oluşmaktadır. Bu ne-
denle, bir çeşit çok kriterli karar verme problemidir. Bir ülkenin geleceğe yönelik ekonomik kararlarının ve 
planlarının yapılmasını sağlamak için performans parametrelerini izlemesi önemlidir. CIVETS, Kolombiya, 
Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika’yı kapsayan ekonomik bir grup olarak ifade edilebilir. 
Çeşitlilik arz eden dinamik bir ekonomi ile genç ve büyüyen bir nüfus gibi ortak özelliklere sahip olan bu ül-
kelerin gelecek 10 yıllık dönemde izlenmesi gereken ülkeler sınıfında olacağını belirtmek mümkündür. Amaç: 
İlgili çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin 3ncü petrol ithalatçısı olan Kolombiya’nın; Asya-Pasifik böl-
gesindeki en düşük birim işgücü maliyetini olduğu ve eğitimli insan gücü havuzuna sahip Endonezya’nın; 
Asya’nın potansiyel olarak kârlı yeni üretim merkezi olarak, özellikle yabancı firmalar ve yatırımcıların he-
defindeki Vietnam’ın; Akdeniz’de hızla büyüyen limanları, Süveyş kanalıyla Avrupa’yı ve Afrika’yı birbirine 
bağlayan ve potansiyel olarak önemli ticaret merkezlerinden biri olarak görülen Mısır’ın; son on beş yılda re-
formlarla ekonomisini daha ileriye taşıyan, hâlihazırda Avrupa Birliği ile güçlü ticaret ve yatırım ilişkilerinden 
yararlanan Türkiye’nin; Afrika’nın en gelişmiş ülkesi olan ve bölgenin zengin doğal kaynaklarına sahip olan 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin gayri safi yurtiçi hâsıla, toplam yatırımlar, brüt ulusal tasarruflar, enflasyon 
oranı, ihracat ve ithalat hacmi, işsizlik oranı, genel devlet brüt borcu, genel hükümet geliri, genel hükümet 
gideri, cari denge gibi makroekonomik göstergeleri kullanılarak CIVETS kapsamındaki ülkeler sıralanmıştır. 
Kapsam: Bu çalışmada 2010-2017 döneminde CIVETS ülkelerinin ekonomik performans modeli değerlen-
dirilmektir. Sınırlılıklalar: Kullanılan 11 makroekonomik gösterge Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) resmi 
web sitesinde yayımlanan 44 değişken arasından seçilmiştir. Göreli olarak önemli değişkenlerdir. Bu akademik 
çalışma sürecinde en son yayımlanan Nisan 2017 verileri kullanılmıştır.  Yöntem: İlgili sıralama çalışmasında 
kriterlerin ağırlıkları olarak referans kaynak (Önder E., Taş N., Hepşen A., “Economic Performance Evaluati-
on Of Fragile 5 Countries After The Great Recession Of 2008-2009 Using Analytic Network Process And Top-
sis Methods”, Journal of Applied Finance and Banking (JAFB), vol.5, no.1, pp.1-17, 2015) olarak gösterilen 
makalede bulunan AHP ağırlıkları kullanılmıştır (sadece uzman yargıları sonucu oluşan ağırlık değerleri) ve 
VIKOR yöntemi ile ülkeler ekonomik performanslarına göre sıralanmıştır. AHP yöntemi Thomas Saaty tara-
fından geliştirilmiştir ve uzmanların sübjektif yargılarını nicel forma dönüştürmek için kullanılan çok kriterli 
karar verme yöntemidir. VIKOR ise özellikle birbirleri ile çelişen kriterler bulunduğu durumda, karar vericiye 
uzlaşık çözüm sunulması için geliştirilmiş çok kriterli karar verme yöntemidir. AHP’nin çıktısı olan ağırlık 
değerleri VIKOR yönteminin girdilerinden biri olarak kullanılmıştır. VIKOR yöntemiyle ise hem AHP yönte-
miyle elde edilen kriter ağırlıkları hem de makroekonomik göstergelerin değerleri kullanılarak ilgili ülkelerin 
makroekonomik performans sıraları bulunmuştur. Bulgular: Çalışmada 11 kriter ve 6 ülke analiz edilmiştir. 
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VIKOR yönteminden elde edilen sonuçlara göre, 2010 yılında, analiz edilen makroekonomik verilere göre, 
performansı en iyi olan ülkenin Vietnam olurken hemen arkasından Türkiye gelmektedir. Vietnam 2010 yılın-
da gösterdiği performanstan sonra takip eden yıllarda kötü performans göstermiştir. Bunun nedeni olarak ise 
ülkenin 2011 yılında enflasyon oranlarında meydana gelen yükseliş ve Güney Çin Denizinde Çin ile yaşamış 
olduğu sorunlar gösterilebilir. 2011 ve 2012 yıllarında en iyi performansı gösteren ülke Türkiye olmuş ve bu 
yıllar arasında Türkiye’yi takip eden ülkeler sırasıyla Kolombiya ve Endonezya olduğu bulunmuştur. 2013 
yılında Endonezya en iyi göstergelere sahipken 2014-2017 yılları arasında Türkiye en iyi performansı gösteren 
ülke olmuştur.2010 yılında başlayan Arap Baharı ve devamında 2011 yılında ülkenin cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek’in devrilmesinin ardından 2013 yılında tekrar askeri bir darbe yaşayan Mısır 2010-2017 yılları ara-
sında en kötü performansa sahip olan ülke konumundadır. Sonuç: Mevcut çalışmada, gayri safi yurtiçi hâsıla, 
toplam yatırımlar, brüt ulusal tasarruflar, enflasyon oranı, ihracat ve ithalat hacmi, işsizlik oranı, genel devlet 
brüt borcu, genel hükümet geliri, genel hükümet gideri, cari denge makroekonomik göstergelerinden hareketle 
2010-2017 yılları arasında en kötü performansa sahip ülkenin Mısır, en iyi performansı gösteren, en istikrarlı 
olan ülkenin ise Türkiye olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: CIVETS Ülkeleri, AHP, VIKOR, Makroekonomik Performans
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ARALIKTA SÜREKSİZLİK FONKSİYONUNA SAHİP DİFÜZYON DENKLEMİNİN ÇÖZÜMLERİ 
İÇİN İNTEGRAL GÖSTERİLİM

Abdullah ERGÜN
1
, Rauf AMİROV

2
  

1 Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Sivas / Türkiye
2 Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Sivas / Türkiye

Öz: Giriş: Spektral teori diferansiyel operatörler için önemli kavramlardan biridir. Bazı uygulamalı bilimlerde 
fizikte, matematikte ve matematiksel fizikte karşımıza çıkmaktadır. Diferansiyel operatörün öz fonksiyonla-
rının ve spektrumunun aranması, verilen bir fonksiyonun bu operatörün öz fonksiyonlarına göre ayrışımının 
incelenmesine düz spektral problem adı verilir. Verilen belirli dizilere göre spektral karakteristikleri bu diziler 
olan operatörün inşasına ise ters problem adı verilir. Mühendislikteki birçok problem ters problemlere indir-
genmektedir. Örneğin; Elektronik mühendisliğinde Sürekli faz modülasyonunun yeni çözümlemeleriyle güç, 
bant genişliği ve hesapsal etkili, sabit zarflı sayısal haberleşme sistemlerinin tasarımı; jeofizikte mühendisli-
ğinde yer altı madenlerinin yer altındaki elementlerin dağılım karakteristiklerine göre belirlenmesi problemle-
rinin her biri birer ters problemdir.

Literatürde;

( ) ( )d dyp x q x y y
dx dx

λ − + = 
     (1′  )

ikinci mertebeden diferansiyel denklemine Sturm-Liouville denklemi, bu denklem veya bu denklem ve farklı 
birtakım sınır koşulları tarafından üretilen operatörlere Sturm-Liouville operatörleri, bu operatörler için konu-
lan spektral problemlere ise Sturm-Liouville problemi adı verilmektedir. Diferansiyel operatörler regüler ve 
singüler olmak üzere tanımlanmış ve bu operatörlerin spektral teorisi yapılandırılmıştır. Tanım bölgesi sonlu 
ve katsayıları sürekli fonksiyonlar olan diferansiyel operatörlere regüler diferansiyel operatör, tanım bölgesi 
sonsuz veya katsayılardan bazıları veya tamamı sürekli olmayan veya her iki durumda sağlanacak şekildeki 
diferansiyel operatörlere singüler diferansiyel operatör denir. Diferansiyel denklemler için ters problemler 
teorisinin başlangıcı sayılan ilk çalışma Ambartsumyan’a aittir. 1929 yılında Ambartsumyan tarafından Sturm-
Liouville operatörleri için ters problemlerle ilgili aşağıdaki teorem ispatlanmıştır:

Teorem  (Ambartsumyan, 1929).  ( )q x
 , [ ]0,π  aralığın da gerçel değerli sürekli fonksiyon olmak üzere 

0 1, ,..., ,...nλ λ λ  ‘ler

( ){ }
( ) ( )

0, 0

0 0

y q x y x

y y

λ π

π

 ′′ + − = < <

′ ′= =     ( 2′  )
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probleminin öz değerleri olsun. Eğer ( )2; 0,1,...n n nλ = = ise ( ) 0q x ≡ dır.

İkinci mertebeden singüler operatörlerin spektral teorisine yeni bir yaklaşımı 1946 yılında Titchmarsh vermiş-
tir. Doğru ekseninde tanımlı azalan (artan) potansiyelli

( )
2

2

dL q x
dx

= − +
      (3′  )

Sturm-Liouville operatörleri için özdeğelerin dağılımı formülü Titchmarsh tarafından bulunmuştur. Ters prob-
lemlerin çözümünde önemli bir araç ise dönüşüm operatörleri olmuştur. Bu kavramı J. Delsarte (1938), J. 
Lions (1957) ve B. M. Levitan (1964) yaptıkları çeşitli çalışmalarda kullanmışlardır. II. mertebeden lineer di-
feransiyel operatörler için ters problemler teorisinde bir sonraki en önemli aşamalardan birisi V.A.Marchenko 
tarafından kaydedilmiştir. 1950 yılında V.A.Marchenko ters problemlerin çözümünde Sturm-Liouville opera-
törünün spektral fonksiyonundan yararlanmıştır.

G. Sh. Guseinov (1984) çalışmasında ( ) ( ) ( ) ( )1
2 20, , 0,p x W q x Lπ π∈ ∈  olmak üzere

( ) ( ) 22y p x q x y yλ λ′′− + + =       ( 4′  )

regüler diferansiyel denklemini ele almıştır. Guseinov bu çalışmasında verilen başlangıç koşullarını sağlayan 
çözümler için integral gösteriliminin varlığını ispatlamış ve integral gösterilimindeki çekirdek fonksiyonun 
sağladığı bir takım özellikler elde etmiştir. XIX. yüzyılın sonlarında ikinci mertebeden diferansiyel operatörler 
için sonlu aralıkta regüler sınır şartları sağlanacak şekilde adi diferansiyel operatörlerin özdeğerlerinin dağı-
lımı G. D. Birkoff tarafından incelenmiştir. Ayrık spektruma sahip ve uzayın tamamında tanımlı operatörlerin 
özdeğerlerinin dağılımı, özellikle kuantum mekaniğinde çok önem taşımaktadır. Birinci mertebeden iki denk-
lemin regüler sistemleri daha sonraki yıllarda ele alınmıştır. Singüler operatörler için spektral teori ilk olarak 
Weyl tarafından incelenmiştir. Weyl fonksiyonu ilk olarak H. Weyl (1910) tarafından literatüre katılmıştır. 
Weyl’in adıyla anılan M  fonksiyonu öncelikle singüler problemler için Sturm-Liouville teorisinde standart 
bir araç olmuştur. Daha sonra regüler problemlerde detaylıca çalışılmıştır.

L problemini aşağıdaki şekilde tanımlayalım;

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2: 2 , 0, 1
:

0 0,V 0 2

l y y p x q x y x y x
L

U y y y y

λ λ δ π

π

 ′′= − + + = ∈   = 
′= = = =    

buradaλ  spektral parametre, [ ]π,0)( 2Lxq ∈ , [ ]π,0)( 1
2Wxp ∈  , ( )1 2, 0,a a π∈ , 1 2a a<  ve
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x a
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β π

∈


= ∈
 ∈  to be 0 , 1α α> ≠ , 0 , 1β β> ≠  reel sayılardır.

Bu çalışmada, (1) süreksizlik fonksiyonlu difüzyon operatörü ele alınmıştır. (2) ‘deki başlangıç koşullarını 
sağlayan çözümler için ters problemlerin oluşturulmasında çok yararlı olan integral gösterilimler bulunmuştur. 
Bu integral gösterimler, süreksizlik fonksiyonuna sahip difüzyon operatörü için ters problemi oluşturmakta 
kullanılabilir. Amaç: Bu çalışmanın yapılma amacı süreksizlik katsayısına sahip difüzyon operatörlerinin düz 
ve ters problemlerinin kurulumunda kullanılan çözümlerin integral gösterilimlerini elde etmektir. Kapsam: 
Yapılan bu araştırma difüzyon operatörleri üzerinde yapılan pek çok çalışma irdelenerek henüz uygulanma-
mış yeni tanımlı bir süreksizlik fonksiyonu üzerinde çözümlerin integral gösterilimi incelenmiştir. Çalışma 
yaklaşık 5,5 aylık sürede tamamlanmıştır. Sınırlılıklar: ikinci mertebeden diferansiyel operatörler özellikle 
Sturm-Liouville denkleminde çok farklı problemler incelenmektedir. Bunların özel bir hali olan difüzyon ope-
ratörünün yine özel bir hali olan süreksizlik fonksiyonuna sahip olan kısmı alınmıştır. Yöntem: Çözümler için 
integral denklemler elde edilirken sabitlerin değişimi yöntemi, integral gösterilimler elde edilirken ise ardışık 
yaklaşımlar yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma, SMYO-016 projesi kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projesi Fonu tarafından desteklenmektedir. Bulgular: Özellikle daha önce yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; bu çalışmada elde edilen integral gösterilimlerdeki çekirdek fonksiyonların sağladığı eşitsiz-
liklerin farklı olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada verilen başlangıç koşullarını sağlayan süreksiz katsa-
yılı difüzyon operatörünün spektral verileri ve ters probleminde önemli bir yere sahip olan integral gösterilim 
elde edilmiştir. Dolayısıyla bu problem için ters problem kurmanın önü açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Difüzyon Denklemi, İntegral Denklem, Sturm-Liouville Denklemi 
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LEFT COVARIANT DIFFERENTIAL CALCULI ON 

Salih CELIK

Yildiz Technical University, Department of Mathematics, Istanbul / Turkey

Abstract: Introduction: Quantum groups (Drinfeld, 1986) have a rich mathematical structure (Klimyk and 
Schmüdgen, 1997; Majid, 1995) and possess concrete examples of non-commutative differential geometry 
(Connes, 1991) by introducing a consistent differential calculus on non-commutative spaces. The initiator 
works on covariant differential calculi on the quantum groups are due to Woronowicz (Woronowicz, 1987; 
Woronowicz, 1989). In that approach the quantum group is considered as the basic noncommutative space and 
the differential calculus on the group is obtained from the properties of the group. These works are very influ-
ential for the study of noncommutative differential calculi (see, for example, Giaquinto and Zhang, 1995; Hec-
kenberger and Schmüdgen, 1998). Besides quantum vector spaces and quantum groups, covariant differential 
calculi have been investigated on quantum 2-spheres (Podles, 1987), (Schirrmacher, Wess and Zumino, 1991). 
A theory of such calculi on the general quantum (super) spaces is still in progress. A quantum space is a space 
that quantum group acts with linear transformations and whose coordinates belong to a non-commutative as-
sociative algebra (Manin, 1988). By construing the exterior  space of the quantum space as differentials of the 
coordinates, covariant differential calculus on the quantum space was developed in 1991 (Wess and Zumino, 
1991). The natural extension of their scheme to -graded space or superspace (Manin, 1989) was introduced 
by Soni, 1990. The quantum (1+2)-superspace, denoted by , is an example of a noncommutative 
(n+m)-superspace. The elements of the (1+2)-superspace  are supervectors generated by an even and 
two odd components. One defines the superspace by dividing the superspace  of 3x1 vec-
tors into two parts as  where the element of    is of the form  and grade 0 and 
the element of  is the form  and grade 1. The components of a supervector  in 

 

satisfy 
the following q-commutation relations (Manin, 1989)

where q is a non zero complex number. One-parameter bicovariant differential calculus on the function al-
gebra on  is studied by Celik, 2016. In our study, we construct two parameter differential calculi on 
the function algebra on  as well. These calculi are discussed from the covariance point of view, after 
introducing the corresponding two parameter quantum supergroup . Purpose: It is to construct 
two-parameter left-covariant differential calculi on the function algebra on  with respect to super-
Hopf algebra . Method: It is well known that in classical differential calculus, the functions 
commute with the differentials. From algebraic point of view, the space of 1-forms is a free bimodule over the 
algebra of smooth functions generated by the first order differentials and the commutativity shows how its left 
and right structures are related to each other. Let the -bimodule Γ  be generated as a free right 

-module by the differentials . In general the coordinates will not commute with their 
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differentials. Therefore, we assume that the possible commutation relations of the generators with their first 
order differentials are of the form 

                                          (1)

    

where the coefficients  etc. are possibly depend on p and/or q. That is, the left -module 
structure on should completely be defined by (1). To obtain nine cross-commutation relations between the 
elements of the set and the elements of the set , let us interpret the generators 
as the deformation of an algebra of differentials. In total, we have 41 indeterminate coefficients which are 
successively by the rest of the conditions. Findings:  We can eliminate about half of those coefficients after 
applying the differential d to cross-commutation relations and comparing them with the relations of exterior 
plane. Next, we use compatibility with the left coaction of . This leaves one (free) parameter 

. This parameter  is fixed by checking associativity of the cubics, for instance,  should be 
equal to . We find that this parameter  should be either equal to p or to . Conclusion:  We 
see that, there exist two left covariant -graded first order differential calculi  and  over the algebra 

- with respect to the super-Hopf algebra  such that the set  is a 
free right -module basis of . The bimodule structures for these two calculi are described by the 
relations

where  denotes the grading of u.  

Key Words: Quantum Superspaces, Quantum Supegroup, Super-Hopf Algebra, Differential Calculus 
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THE DENSITIES OF THE SETS OF (NON) COLLINEAR POINTS AND INTERSECTING LINES 
IN THE EUCLIDEAN PLANE

Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK1, Salim YÜCE2

1-2 Yıldız Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics Istanbul / Turkey

Abstract: Introduction: Between the years 1935 and 1939, Wilhelm Blaschke made a series of presentations 
entitled ‘Integral Geometry’ at the Mathematics Seminar at the University of Hamburg. Then, W. Blaschke 
(1949) published his this work in book entitled “Vorlesungen über Integralgeometrie”. Indubitably, his studies 
have been accepted as the main references on integral geometry. The density for sets of points and also the 
density for sets of lines are defined and the geometric meanings of the integrals of these differential forms are 
given in that book. After his contributions, numerous studies have been examined on integral geometry in Euc-
lidean and non-Euclidean spaces from past to the present. In order to apply the idea of probability to geometric 
objects, it is necessary to define a measure for a set of elements (such as points, lines, geodesics ..). Let x and 
y denote rectangular cartesian coordinates in the Euclidean plane. In integral geometry and in the theory of 
geometrical probability, the measure of a set of points X(x,y) in the Euclidean plane is defined by the integral, 
over the set, of the differential form  which is called the density for points and the measure of a 
set of lines  in the Euclidean plane is defined by the integral, over the set, of the 
differential form  which is called the density for lines, [1]. The density of sets 
of lines is independent of the point selection in the Euclidean plane, [1]. Luis A. Santaló (2004) referred both 
classical and modern Euclidean (non-Euclidean) integral geometry. Let X(x1,y1), Y(x2,y2) be two sets of points 
and  be a set of lines passing through these points in the Euclidean plane. The density of a pair of points 
is defined by the equation  As a kind of dual problem of the density of a pair of 
points, the density of a pair of intersecting lines can be expressed, [2]. Purpose: The purpose of this study is 
to give essential properties of the densities of sets of collinear points, non collinear points and intersecting li-
nes. Scope: We explain the connection among the densities of the sets of collinear points, among the densities 
of the sets of non collinear points, and among the densities of the sets of intersecting lines in the Euclidean 
plane. Limitations: The study is limited to Euclidean plane. Moreover, the points are not moving point along 
the coordinate axes and along the lines  Method: As a beginning, we shortly present formulas of the 
density of a set of points, the density of a set of lines, the density for a pair of points, the density for a pair of 
intersecting lines in the Euclidean plane, respectively. And then, we study on collinear points, non collinear po-
ints and intersecting lines in the Euclidean plane. Findings: By means of these density formulas, we get some 
density properties of the set of collinear, non collinear points and lines in the Euclidean plane. Conclusion: In 
this study, we give the relationship among the densities of sets of collinear points, among the densities of sets 
of non collinear points and among the densities of sets of intersecting lines in the Euclidean plane.

Key Words: Line, Point, Density
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A METHOD FOR THE INVOLUTE-EVOLUTE OFFSETS OF RULED SURFACES 

Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK1, Salim YÜCE2

1-2 Yıldız Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics Istanbul / Turkey

Abstract: Introduction: Differential geometry of the surface is a fundamental subject of the geometry. A ru-
led surface is a special type of surface and can always be easily parameterized. These surfaces can be described 
by moving a straight line along a chosen curve. Therefore, the equation of the ruled surface can be written as 

 where  is a curve which is called the base curve or the directrix of the ruled 
surface and the curve e is also called the (spherical) indicatrix vector of the ruled surface. These surfaces are 
very useful in many areas of sciences for instance Computer-Aided Manufacturing (CAM), Computer-Aided 
Geometric Design (CAGD), geometric modeling and kinematics. In many industrial applications such as wel-
ding, cutting, painting, screwing, the movement of the tool (the robot end effector motion) is determined by a 
ruled surface. From past to present, the geometers have defined some different offsets of curves (surfaces) for 
example the involute-evolute, Bertrand, Mannheim and Smarandache. Offsets of curves (surfaces) generally 
more complicated than their progenitor curve (surfaces). The involute-evolute offsets of a curve were disco-
vered by Christian Huygens in 1673. An evolute offsets of a given curve is some curves that always remains 
perpendicular to the tangent line to the progenitor curve. In this case, the progenitor curve is called an involute. 
These curves also have many applications in gear industry and business. Moreover, the frame fields constitute 
an important subject while examining the differential properties of curves and surfaces. Properties of ruled sur-
faces and their offset surfaces according to frame fields have been examined in Euclidean and non-Euclidean 
spaces. The ruled surfaces with Darboux frame and the theory of Bertrand offsets of the ruled surfaces with 
Darboux frame are defined by G. Y. Şentürk and S. Yüce (2015, 2017). Purpose: The purpose of this study 
is to define the involute-evolute offsets of ruled surfaces according to the Darboux Frame and to give their 
characteristic properties as a striction curve, distribution parameter and orthogonal trajectory. Scope: We can 
define the involute-evolute offsets of any ruled surfaces. Limitations: The study is limited to Euclidean 3-spa-
ce and using the Darboux frame. Method: Using the Darboux frame of progenitor ruled surface’s base curve, 
we can give characteristic properties of the involute-evolute offset ruled surfaces. Findings: Let with 
Darboux frame {T,g,n} and  with Darboux frame  be two ruled surfaces in the Euclidean 3-spa-
ce.  is said to be an involute offset of  or  is said to be an evolute offset of , if there 
exists a one-to-one correspondence between their points such that T of  and  of  are linearly de-
pendent. Conclusion: In this study, using Darboux frame {T,g,n} of ruled surface  the involute-evolute 
offsets ruled surfaces  with Darboux frame   of  are defined. Characteristic properties of 

 as a striction curve, distribution parameter and orthogonal trajectory are investigated using the Darboux 
frame. The distribution parameters of ruled surfaces  and  are given. By using Darboux frame 
of the surfaces we have given the relations between the instantaneous Pfaffian vectors of motions H / H’ and 

where H={T,g,n} be the moving space along the base curve of ,  be the moving 
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space along the base curve of , H’ and  be fixed Euclidean spaces. We illustrate the involute-evolute 
offsets of ruled surfaces using the Darboux frame by giving some examples.

Key Words: Darboux Frame, Involute, Evolute, Offset, Ruled Surface
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İKİLİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ GÖRSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMASI

Ahmet KOCATÜRK1, Bülent ALTUNKAYNAK2

1-2Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara / Türkiye

(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: Büyük hacimli veri matrislerinde satır ve sütunların aynı anda kümelenmesi son yıllarda yaygın 
olarak çalışılmaktadır. Özellikle gen açıklama verilerinde gen örüntülerini bu şekilde ortaya çıkarmak hastalık 
teşhislerinde önem kazanmaktadır. Farklı gen açıklama verilerinin varlığı ve bu verilerin büyük hacimli veriler 
olması analiz işlemini oldukça zorlaştırmaktadır. Literatürde bu amaç için geliştirilmiş farklı ikili küme algo-
ritmaları mevcuttur. Bunlardan bazıları Cheng ve Church (2000) tarafından önerilen CC algoritması, Prelic ve 
diğerleri (2006) tarafından önerilen Bimax algoritması, Lazzeroni ve Owen (2002) tarafından önerilen Plaid 
algoritması, Murali ve Kasif (2003) tarafından önerilen Quest ve Xmotif algoritmaları ve Kluger ve diğerleri 
(2003) tarafından önerilen Spectral algoritması örnek olarak verilebilir. Ancak ikili kümeleme algoritmalarının 
performanslarını karşılaştırmaya yönelik çalışmalar sınırlıdır. Amaç: Literatürde yaygın olarak kullanılan CC, 
Bimax, Plaid, Spectral, Quest ve Xmotif ikili kümeleme algoritmalarının adımlarını göstermek ve bu algo-
ritmaların yapay veri kümeleri üzerinde farklı senaryolarda üretilen ikili kümeleri ısı grafikleri kullanılarak 
görsel açıdan karşılaştırmasını yapmaktır. Kapsam: Bu araştırmada, ortalaması 0 ve varyansı 1 olan normal 
dağılımdan rastgele üretilen 1000´1000 boyutlu yapay veri kümesinden iki farklı senaryoya göre ikili küme-
ler elde edilmiştir. İlk senaryoda, üretilen ikili kümelerde örtüşmenin olmadığı durum, ikinci senaryoda ise 
üretilen ikili kümelerde örtüşmenin olduğu durum ele alınmıştır. Her iki senaryoda da veri matrisi içerisinde 
farklı boyutlarda üç ikili küme oluşturulmuştur. Oluşturulan ikili kümeler 500´500 boyutlu, 300´300 boyutlu 
ve 200´200 boyutlu veri matrisleridir. CC, Bimax, Plaid, Spectral, Quest ve Xmotif ikili kümeleme algoritma-
ları ile elde edilen ısı grafikleri ile sonuçlar görsel açıdan yorumlanmıştır. Sınırlıklar: Çalışmadan elde edilen 
sonuçlar ikili kümelerde örtüşme durumunun olduğu ve olmadığı durumları içermektedir. Karşılaştırmalar 
sadece görsel açıdan yapılmıştır. Ayrıca üretilen veri kümesi normal dağılımdan elde edilerek sınırlandırıl-
mıştır. Yöntem: Çalışmada kullanılacak yapay veri matrisi R Project v3.4.4 programıyla elde edilmiştir. Veri 
kümesi elde edilirken farklı parametrelere sahip normal dağılımlar kullanılarak 1000´1000 boyutlu bir başlan-
gıç matrisini oluşturulmuştur. Oluşturulan başlangıç matrisi içerisine senaryolara uygun olacak şekilde farklı 
boyutlarda ikili küme yapıları yerleştirilmiştir. İkili kümeler veri kümesi içerisine yerleştirildikten sonra bir 
program parçasıyla satırlar kendi içlerinde ve sütunlar da kendi içlerinde rastgele yer değiştirerek ikili küme-
lerin kolayca belirlenemeyeceği karmaşık bir veri matrisi elde edilmiştir. Veri kümesinde hem satır hem de 
sütun kümelerinin eş zamanlı kümelenmesi için yaygın olarak kullanılan CC, Bimax, Plaid, Spectral, Quest 
ve Xmotif ikili kümeleme algoritmalarından elde edilen ikili kümeler ile başlangıç matrisindeki ikili kümeler 
görsel olarak karşılaştırılmıştır. Bulgular: 1000´1000 boyutlu yapay veri kümesi için yapılan analizler sonu-
cunda ikili kümeler arasında örtüşmenin olduğu ve olmadığı senaryolarda CC, Bimax, Plaid, Quest ve Xmotif 
algoritmaları ile ikili kümeler elde edilmiştir. Her iki senaryo için de Spectral algoritmasından ikili küme elde 
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edilememiştir. İkili kümeler arasında örtüşmenin olmadığı birinci senaryoda CC, Bimax, Plaid ve Quest algo-
ritmalarından üç ikili küme, Xmotif algoritmasından ise iki ikili küme elde edilmiştir. Ancak algoritmaların 
elde ettiği ikili kümeler başlangıç matrisinde oluşturulan ikili küme boyutlarından farklılık göstermiştir. İkili 
kümeler arasında örtüşmenin olduğu ikinci senaryoda, CC, Bimax ve Quest algoritmalarından üç ikili küme, 
Plaid ve Xmotif algoritmalarından ise iki ikili küme elde edilmiştir. Başlangıç matrisinde oluşturulan ikili 
kümeler arasındaki örtüşmenin olduğu durum sadece Bimax algoritmasından elde edilen ikili kümeler arasın-
da gerçekleşmiştir. Sonuç: Senaryo 1 için CC algoritması 400´500, 236´300 ve 141´200 boyutunda, Bimax 
algoritması 300´300, 200´200 ve 500´500 boyutunda, Plaid algoritması 285´500, 137´300 ve 88´200 boyu-
tunda, Quest algoritması 272´300, 168´63 ve 56´196 boyutunda ve Xmotif algoritması 300´300 ve 500´500 
boyutunda ikili küme matrisleri elde etmiştir. Gerçek duruma en yakın sonuçlar CC ve Bimax algoritmaları ile 
elde edilirken en uzak sonuçlar Quest ve Spectral algoritmalarında elde edilmiştir. Senaryo 2 için CC algorit-
ması 405´400, 130´200 ve 127´199 boyutunda, Bimax algoritması 300´300, 500´500 ve 100´100 boyutunda, 
Plaid algoritması 192´500 ve 92´200 boyutunda, Quest algoritması 150´200, 150´150 ve 50´100 boyutunda ve 
Xmotif algoritması 500´500 ve 100´400 boyutunda ikili küme matrisleri elde etmiştir. Gerçek duruma en yakın 
sonuç Bimax algoritması ile elde edilirken en uzak sonuç Spectral algoritmasından elde edilmiştir. Genel ola-
rak bu çalışmadaki senaryolar için, CC ve Bimax algoritmalarının daha iyi Spectral ve Quest algoritmalarının 
daha kötü sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: İkili Küme, Algoritma, Isı Grafiği

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniver-
sitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Ahmet KOCATÜRK’ün 
“İKİLİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ GÖRSEL VE SAYISAL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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GEN AÇIKLAMA VERİLERİ İÇİN İKİLİ KÜMELEME ALGORİTMALARI

Ahmet KOCATÜRK1, Bülent ALTUNKAYNAK2

1-2Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Son yıllarda gen açıklama (gene expression) verilerinin ikili kümeleme (biclustering) yaklaşı-
mıyla analiz edilmesi yaygınlaşmıştır. Bunun nedeni farklı koşulların (conditions) alt kümeleriyle ilişkili gen 
kümelerini tespit etme çabasıdır. Bu sayede ortak açıklama genleri (co-expressed/co-regulated) tanımlana-
bilmektedir. Ancak farklı gen açıklama verilerinin varlığı ve bu verilerin büyük hacimli veriler olması analiz 
işlemini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu nedenle literatürde ikili kümeleme için birçok farklı sezgisel algoritma 
önerilmiştir. Bunlardan bazıları CC, Bimax, Plaid, Spectral, Quest ve Xmotif algoritmaları olarak verilebilir. 
Bu algoritmaların adımları birçok çalışmada açıkça verilmemiştir ve ayrıca algoritmaların karşılaştırılmasına 
ilişkin çalışmalar da sınırlı sayıdadır. Amaç: Uygulama açısından karmaşık bir yapıya sahip olan CC, Bimax, 
Plaid, Spectral, Quest ve Xmotif ikili kümeleme algoritmalarının adımlarını açık bir şekilde göstermek ve 
bu algoritmaların gerçek veri kümeleri üzerinde uygulamalarını göstererek performanslarını karşılaştırmaktır. 
Kapsam: Bu araştırmada üç farklı gerçek veri seti kullanılmıştır. Bu veri setleri; gen ve koşullardan oluşan 
2884´17 boyutlu maya verisi, insandaki lenf hücrelerinin gen açıklamasını içeren 4096´96 boyutlu lenf verisi 
ve farelerin protein etkisini içeren 1080´77 boyutlu fare verisidir. Gerçek veri setlerinden ikili küme elde etmek 
için uygulanan CC, Bimax, Plaid, Spectral, Quest ve Xmotif ikili kümeleme algoritmaları Chia ve Karuturi 
ikili küme skoruna (CKSB) göre karşılaştırılmıştır. Sınırlıklar: Bu araştırmada elde edilen sonuçlar maya, 
lenf ve fare verilerine dayalı olarak elde edilmiştir. Başka veri yapılarını içermemektedir. Ayrıca elde edilen 
sonuçların gen verileri açısından kuramsal (biyolojik) olarak uygunluğunun da uzman görüşleri doğrultusunda 
karşılaştırılması ve tartışılması gerekir. Yöntem: Çalışmada gen açıklama veri matrisinde hem satır hem de 
sütun kümelerinin eş zamanlı kümelenmesi için yaygın olarak kullanılan CC, Bimax, Plaid, Spectral, Quest 
ve Xmotif ikili kümeleme algoritmaları karşılaştırılmıştır. Algoritmaların adımları verilerek R Project v3.4.4 
programıyla uygulamaları yapılmıştır. İkili kümeleme algoritmalarının karşılaştırılması için CKSB skorları he-
saplanmış ve ısı grafikleri elde edilmiştir. Bulgular: Maya ve lenf verisi için yapılan analizler sonucunda CC, 
Bimax, Plaid ve Xmotif algoritmaları ikili kümeleri tespit etmede başarılı olmuştur. Ancak Quest ve Spectral 
algoritmalarından herhangi bir ikili küme elde edilememiştir. Fare verisinde ise CC, Bimax, Spectral, Quest ve 
Xmotif algoritmalarından ikili kümeler elde edilmiş ancak Plaid algoritmasından ikili küme elde edilememiş-
tir. Maya verisi için CC, Bimax, Plaid ve Xmotif algoritmalarının elde ettikleri ikili kümeler CKSB skorlarına 
göre anlamlı çıkmıştır. Lenf verisi için sadece Bimax algoritmasıyla elde edilen ikili küme CKSB skoruna 
göre anlamlı çıkmıştır. Fare verisinde ise Bimax ve Xmotif algoritmalarıyla elde edilen ikili kümeler CKSB 
skorlarına göre anlamlı çıkmıştır. Sonuç: Gerçek veri setlerinden maya, lenf ve fare verileri kullanılarak ikili 
kümeleme algoritmalarının performanslarının karşılaştırılmasında CKSB skoru kullanılmıştır. Gerçek veri se-
tinden maya verisi için CC, Bimax, Plaid ve Xmotif algoritmalarından elde edilen ikili kümelerden CKSB sko-
runa göre en iyi performansı gösteren Bimax algoritmasıdır. Lenf verisi için ikili kümeleme algoritmalarından 
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sadece Bimax algoritmasıyla elde edilen ikili küme anlamlı olduğu için en iyi performansı göstermiştir. Maya 
ve lenf verisi için en kötü performansı ikili küme elde edemeyen Quest ve Spectral algoritmasıdır. Fare veri-
sinde Bimax ve Xmotif algoritmalarıyla elde edilen ikili kümelerden CKSB skoruna göre daha iyi performansı 
gösteren Bimax algoritmasıdır. Genel olarak üç farklı veri setinde altı farklı ikili kümeleme algoritmalarından 
Bimax algoritması ile elde edilen ikili kümelerin diğer algoritmalarla elde edilen ikili kümelerden CKSB sko-
runa göre daha iyi performans göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: İkili Küme, Gen Açıklama Verisi, Chia ve Karuturi İkili Küme Skoru

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniver-
sitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Ahmet KOCATÜRK’ün 
“İKİLİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ GÖRSEL VE SAYISAL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI” 
Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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AĞ ZEDELENEBİLİRLİK ÖLÇÜMLERİNİN KARMAŞIKLIK ANALİZİ

Zeynep Nihan BERBERLER

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, İzmir / Türkiye

Öz: Giriş: Karmaşık ağlar, doğada ve toplumda bulunan çeşitli sistemleri modellemek için kullanılır. Sosyal 
ağlar, iletişim ağları, internet, biyolojik ağlar, yapay sinir ağları, kimyasal ağlar karmaşık ağlar için birer ör-
nektir. Karmaşık ağların çalışılması, bilgisayar bilimleri, fizik, matematik, biyoloji, sosyal bilimler, enformatik 
ve diğer teorik ve uygulamalı bilimleri içeren çok disiplinli araştırmanın önemli bir alanıdır. Merkezler ve bu 
merkezleri birbirine bağlayan hatlardan oluşan bir ağın dayanıklılığı ağ tasarımcıları için oldukça önemlidir. 
Zedelenebilirlik ölçümleri ağ dayanıklılığının belirlenmesi için oldukça önemlidir. Bir ağın zedelenebilirliği, 
ağa temel teşkil eden grafın genel sağlamlığının bir ölçümüdür. Ağların dayanıklılığının ölçülmesi için çok 
sayıda farklı zedelenebilirlik ölçümü tanımlanmıştır. Connectivity (bağlantılılık sayısı), bilinen en eski zede-
lenebilirlik ölçümü olup hem tepe hem de ayrıt versiyonu mevcuttur. Bir grafın bağlantılılık sayısı polinom 
zamanda hesaplanabilen bir değerdir. Bu parametre ağın bozulması için minimum maliyeti verir ancak bozul-
madan sonra geriye kalan yapının durumunu dikkate almaması bu parametreyle ilgili önemli bir dezavantajdır. 
Bu dezavantaj dikkate alınarak sonrasında integrity, toughness, tenacity, scattering sayısı, rupture derecesi gibi 
çeşitli zedelenebilirlik ölçümleri tanımlanmıştır. Bu ölçümlerin de tepe ve ayrıt versiyonları mevcuttur. Con-
nectivity (bağlantılılık sayısı) parametresinin aksine, bu ölçümler hem ağdaki bozulmanın maliyetini hem de 
ağda meydana gelen hasarın boyutunu analiz eder. Tüm bu parametreler, ağa temel teşkil eden grafın bağlantı-
sız kalması durumunda ölçüme uygundur. Algoritmik hesaplama açısından ele alındığında, genel grafların bu 
parametreler kullanılarak zedelenebilirlik değerlerinin belirlenmesi NP-tam sınıftandır. Dolayısıyla, bu durum 
tüm bu ölçümlerin karmaşık ağlar için kullanılmasının etkin olmadığının bir göstergesidir. Aynı tepe sayısına 
fakat farklı ayrıt sayısına sahip olan veya benzer şekilde aynı ayrıt sayısına fakat farklı tepe sayısına sahip olan 
farklı grafların bilinen bu ölçümlerle zedelenebilirlik değerleri ölçülmüş ve bazı graflarda aynı değerlerin elde 
edildiği görülmüştür. Dolayısıyla, iki farklı grafın zedelenebilirliğinin ölçülerek hangisinin daha dayanıklı bir 
ağ topolojisi olduğunu belirlemek için mevcut ölçümlerden daha hassas bir ölçüme ihtiyaç duyulmuş ve graf-
larda uzaklık kavramı temel alınarak residual closeness parametresi tanımlanmıştır. Residual closeness, graf-
taki her bir tepeyi veya her bir ayrıtı diğerlerinden bağımsız olarak ele alarak geriye kalan yapının bağlantısız 
olma şartı olmaksızın ölçüm yapan bir parametredir. Residual closeness, tüm graflar için polinom zamanda he-
saplanabilen bir parametredir. Dolayısıyla, bu parametre karmaşık ağlar için etkin bir kullanım sağlar. Residual 
closeness parametresinin hem tepe hem de ayrıt versiyonunun hesaplanması için Floyd-Warshall algoritması 
kullanılarak tasarlanmış polinom zamanlı algoritmalar mevcuttur. Amaç: Residual closeness parametresinin 
ağırlıksız, yönlendirilmemiş, bukle ve katlı ayrıt içermeyen basit graflar için tanımlanan bir ölçüm olduğu göz 
önüne alınarak, bu parametrenin hem tepe hem de ayrıt versiyonu için iki yeni polinom zamanlı algoritma 
tasarlanmıştır. Kapsam: Algoritmalar, tüm basit graflar üzerinde sonuç verecek şekilde tasarlanmıştır. Sınır-
lıklar: Üzerinde çalışılan graf sınıfı, ağırlıksız, yönlendirilmemiş, bukle ve katlı ayrıt içermeyen basit graflara 
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aittir. Yöntem: Bu algoritmaların tasarımı için karmaşıklık mertebeleri Floyd-Warshall algoritmasından daha 
düşük olan graf üzerinde dolaşma algoritmalarından yararlanılmıştır. Bulgular: Tasarlanan yeni algoritmaların 
zaman karmaşıklıklarının O asimptotik notasyonu cinsinden mevcut algoritmaların karmaşıklıklarından daha 
az olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Graf üzerinde dolaşma yöntemlerinden yararlanılarak, literatürde mevcut 
olan polinom zamanlı algoritmalardan daha etkin olarak çalışan yeni algoritma tasarımları gerçekleştirilmiştir. 
Residual closeness parametresinin tasarlanan yeni algoritmalarla ölçümünün, bu parametrenin karmaşık ağ-
ların zedelenebilirliğinin belirlenmesinde, hem ağlar arasında ayırt edicilik özelliği hem de polinom zamanlı 
düşük karmaşıklık mertebesi ile oldukça etkin bir kullanım sağladığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karmaşık ağlar, Zedelenebilirlik, Algoritma tasarımı, Graf algoritmaları
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GROWTH CURVE MODELDE BAZI ROBUST TAHMİN EDİCİLER VE İLLER BAZINDA 
DOĞURGANLIK ORANLARINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA 

O. Ufuk EKİZ

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Teknikokullar, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Doğurganlık oranı herhangi bir ülke ya da bölgede, bir yıl içinde gerçekleşen doğumların, doğur-
ma yaşındaki kadın sayısına oranı şeklinde tanımlanmakta ve nüfus artışının en önemli göstergelerinden biri 
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin illerindeki çeşitli yaş gruplarında yıllara bağlı doğurganlık 
oranlarının kısa vadeli kestirimlerinin robust tahmin edicilere dayalı olarak Growth Curve Model (GCM) üze-
rinden gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. GCM genelleştirilmiş çok değişkenli bir varyans analizi modelidir. 
Özellikle ekonomi, biyoloji, medikal araştırmalar ve eğitim gibi alanlarda kısa zaman aralığındaki büyümele-
rin araştırılması için kullanılmaktadır. GCM, p n p m m r r n p nY X B Z ε× × × × ×= +   şeklinde tanımlanmaktadır. Burada 
X  ve Z  tasarım matrisleri olarak isimlendirilmektedir. Bu tasarım matrislerinin rankları da sırasıyla m p<  
ve r n<   dır. B  bilinmeyen regresyon katsayıları matrisidir. ε  hata matrisinin kolonları, ortalaması sıfır 
varyans kovaryans matrisi 0Σ >  olan çok değişkenli normal dağılıma sahip bağımsız rasgele değişkenlerdir. 
Yani, ( ), , ,p n nY N XBZ IΣ:  dağılımına sahiptir. Ayrıca, p , n  tane birimin her birinde gözlemlerin alındığı 
zamanların adedini ifade etmektedir. ( 1)m −  zamana bağlı polinomun derecesini, ve r  ‘de deneme grupları-
nın sayısını göstermektedir (Potthoff and Roy,1964: 313-326). Modeldeki B ve Σ  parametrelerinin maximum 
likelihood (ML) tahmin edicileri  Pan and Fang’ın    (2002:77-87) çalışmasında yer almaktadır.  Diğer istatis-
tiksel analizlerde olduğu gibi aykırı gözlemlerin varlığı bu modele ilişkin çıkarsamalarda da olumsuz etkilere 
neden olmaktadır. Son yıllarda bu olumsuzlukların giderilmesinde robust tahmin edicilerin kullanılması litera-
türde önemli yer tutmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada GCM ‘de M Tahmin Ediciler (Pendergast & Broffitt, 
1985: 1919-1939) incelenmiş ve Least Median Square (LMS) ile Least Trimmed Square (LTS) (Rousseeuw 
and Leroy ,1987:75-154)  yöntemleri GCM ‘ye uyarlanmıştır. Son olarak bu tahmin edicilere dayalı Mahalo-
nobis uzaklıklar üzerinden aykırı gözlemler belirlenmiştir ve doğurganlık oranlarına ilişkin kısa vadeli kesti-
rimler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar robust tahmin edicilerin çıkarsamalar ve kestirimler üzerinde 
ne kadar farklılık meydana getirebileceğini görmek açısından önemlidir. Amaç: Bu çalışmada amaç, bilinen 
M tahmin edicilere ek olarak LMS ve LTS robust tahmin edicilerin GCM ‘e uyarlanması ve Türkiye’de-
ki illerde çeşitli yaş gruplarında yıllara bağlı doğurganlık oranlarının modellenmesi, model parametrelerinin 
tahmini ve kestirimler üzerinde olası aykırı gözlemlerin etkilerinin en aza indirilmesidir. Yöntem: Türkiye 
‘nin 81 ilinde, çeşitli yaş gruplarındaki kadınlar ve bu yaş gruplarında gerçekleştirilen sağlıklı doğum sayıları 
2009-2015 yıllarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu ‘nun (TÜİK) internet sitesinden alınmış ve do-
ğurganlık oranına dönüştürülmüştür. Doğurganlık oranı bağımlı değişken olmak üzere, verilerin grafiklerinin 
incelenmesi sonucu üçüncü dereceden polinomial bir GCM ‘in oluşturulması uygun görülmüştür. Oluşturulan 
modelin ML, M, LMS ve LTS tahminlerinin elde edilmesi ve 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2025 yılları-
na ilişkin doğurganlık oranlarının kestirimlerin yapılabilmesi için bir program yazılmıştır. B̂  ve Σ̂  sırasıyla 
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B  ve Σ  parametrelerinin yukarıdaki yöntemlerden birine göre elde edilmiş tahmini değerleri olmak üzere, 
( ) ( )2 1ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ( , ) 'i i i i ie B y XBZ y XBZ−Σ = − Σ −  değeri 

2
( ),1p αχ −  kritik değerinden büyük çıkarsa i .inci gözlem ay-

kırı olarak nitelendirilmiştir. Bulgular: Değişik yaş gruplarında aykırı olarak nitelenen illerin sosyo-ekonomik 
nedenlerden dolayı diğer illerden oldukça farklı olduğu görülmektedir. ML üzerinden elde edilen sonuçlar 
LMS ve LTS tahmin ediciler üzerinden elde edilenlerle karşılaştırıldığında ortaya bazı farklılıkların çıktığı 
görülmüştür. Bu farklılıklar ML tahmin edicilerin, aykırı gözlemlerden ve dolayısıyla masking ve swamping 
problemlerinden etkilenmesinden kaynaklanıyor olabilir. M tahmin edici üzerinden elde edilen sonuçlar ise 
kullanılan ağırlık fonksiyonunun türüne göre oldukça farklılık göstermektedir. LMS ise bu tahmin ediciler 
içerisinde kırılma noktası en yüksek olandır. Sonuç: Türkiye’de, illerdeki çeşitli yaş gruplarında yıllara bağlı 
doğurganlık oranlarına ilişkin kestirimler hangi tahmin edicinin kullanıldığına bağlı olarak değişiklik göster-
mektedir. Bu, aykırı gözlemlerin tahmin ediciler üzerinde ne kadar etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca 
tespit edilen aykırı gözlemlere bakıldığında bir ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyiyle doğurganlık oranı-
nın ne kadar bağlantılı olduğu görülmektedir. Yine robust tahmin edicilere dayalı elde edilen kestirimlerden, 
Türkiye’nin özellikle göreceli olarak diğerlerine göre sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş olan illerindeki doğur-
ganlık oranların düşüş göstereceği anlaşılmaktadır. Bu nüfus artışının devamı açısından, küçük yaş grupları 
için iyi, diğer yaş grupları içinse düşündürücü bir gelişme olarak kendini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Growth Curve Model, Outlier, Robust
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BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGISAL YÖNELİMİ

Umut SOLMAZ1 ,  Alparslan Hamdi KUZUCUOĞLU2

1İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye

2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, bilgiye ihtiyaç duyan her türlü kullanıcının bilgi ve belgeye en 
hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak yönetim süreçlerini planlamak ve geliştirmek üzere mesleki yetkinli-
ğe, yöneticilik becerilerine ve iletişim kabiliyetine sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan üniversitenin ilgili 
fakültelerinde yer alan bölümlerdendir. Bu bölüm içerisinde öğrenim gören öğrencilerin ise bilgi ve belge 
yönetiminin iki ayağına ilişkin öğrenim gördüğü görülmektedir. Bunlar ise teori (kuram) ve uygulama olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Teori kısmı bireylerin daha çok bölümün temelini öğrenmesine yönelik eğitimlerin 
yer aldığı bölümken; uygulama kısmında bilişim ve dokümantasyon işlemlerinin nasıl ve ne şekillerde yapıl-
dığına ilişkin uygulamalar öğretilmektedir. Öğrencilerde almış oldukları eğitimlere istinaden bir algı temeli 
oturmaktadır. Bu algı yöneliminin tespiti çalışmaları ise öğrencilerin daha kapsamlı ve bölümüne hâkim birey-
ler olmasına ön ayak olacak uygulamaları da beraberinde getirecektir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, bilgi ve 
belge yönetimi (BBY) öğrencilerinin öğrenim süreçlerinin, öğrencilerin BBY alanına ilişkin algılarına nasıl 
etki ettiğinin tespitini yapmak gayesi gütmektedir. Sınırlılıklar: Bu araştırma, bilgi ve belge yönetiminin yük-
seköğretim kurumlarında işleyişini ölçmeyi amaçlamakla birlikte, zamansal olarak belirli bir tarihe yönelik 
olması, anket yapılan  öğrencilerin bir üniversite ile sınırlı kalması gibi sınırlılıklar içermektedir. Yöntem: 
Bu araştırmada, 10 soruluk maddeleri içeren, öğrencilerin hangi alana yöneldiği; eğitimini değerlendirdiği; ne 
alanda çalışmak istediği gibi içerikleri olan sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların tamamı basit rastlantısal 
yönteme göre seçilmiştir. Araştırmaya toplam (n=49) kişi katılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, “İsta-
tistiki Veri Analizi Programı” olan SPSS 24 programı ile analiz edilmiş olup, geçerlilik ve güvenirlilik analizi 
yapılmıştır. Cronbach Alpha katsayısı 0,512 olarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler Frekans 
Tabloları, Çapraz Tablolar, Ki Kare Analizleri ile analiz edilmiş olup; bu tablolar belirli bir düzen içinde sıra-
lanmıştır. Bulgular: Yapılan araştırma sonucunda; katılımcıların kütüphaneyi orta sıklıktan (haftada bir) kul-
landığı; kaynakları ise katılımcıların yarısından fazlası basılı ve dijital kaynak olarak kullandığı görülmektedir. 
Katılımcıların kariyerlerinde ağırlıklı olarak kütüphane ve bilgi teknolojileri alanında çalışmak istediği görül-
mektedir. Ayrıca katılımcılar kendilerini bilgi ve belge yönetimi alanında teori ve uygulamada hemen hemen 
eşit düzeyde yeterli görmektedir. Katılımcıların genel olarak bilgi ve belge yönetimi bölümünü kazanmadan 
önce bölüm hakkında bir bilgilerinin olmadığı fakat bölümü kazanıp eğitimini almaya başladıktan sonra bölüm 
hakkında bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Katılımcıların büyük oranla aldıkları eğitimle beraber bölüm 
hakkında farkındalıklarının arttığını düşündüğü sonucuna ulaşılmıştır.  Sonuçlar: Bu çalışma sonucunda, öğ-
rencilerin eğitim hayatları boyunca aldığı eğitimlerin kendilerine olumlu etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Katılımcıların aldıkları eğitimlere oranla kendilerini teori açısından orta-yüksek (5 li likert ölçeğinde 4 seviye-
sine tekabül etmektedir) arası bir yeterlilikte görmesine karşın; uygulama açısından orta düzeyde (3) bir yeter-



60

SÖZEL VE  
POSTER BİLDİRİLER 

lilikte görmektedirler. Bu düzeyler, öğrencilerin mesleki derslerinde artış göstermesiyle birlikte doğru orantılı 
olarak daha da yükselecektir. Bilgi ve belge yönetimi alanında verilen eğitimlerin bireylerin gelişimlerini ve 
farkındalıklarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve Belge Yönetimi, Algısal Değişim, Mesleki Eğilim, İlgi Alanı
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İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİNİN KANONİK 
KORELASYON VE ROBUST KANONİK KORELASYON ANALİZLERİ İLE İNCELENMESİ

Barış ERGÜL1, Arzu ALTIN YAVUZ2

1-2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 

Eskişehir / Türkiye

Öz: Giriş: İnsani Gelişme Endeksi (İGE), ülkeler arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacı ile oluşturul-
muş ve ülkeleri gelişmişlik sıraları ile sıralayan bir endekstir. İnsani gelişme olgusunun 1990 yılında, gelişme 
literatürüne yeni bir kavram olarak girdiği görülmektedir. Bu yıldan sonraki yıllarda, Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Teşkilatı, ülkelerin kalkınma düzeylerini ölçmek için Human Development Index adıyla adlandırılan, 
Beşeri Kalkınma Raporlarını yayınlanmaya başlamıştır. İGE’nin hesaplanmasında son yıllarda, yaşam stan-
dardı, eğitim standardı ve gelir standardı olmak üzere üç endeks bileşeni kullanılmaktadır. Endeks, belirtilen 
üç ayrı boyutu ifade eden endekslerin bir endekse indirgenmesiyle oluşmaktadır (Ünal, 2008).  Her ne ka-
dar çoğu akademik araştırmalarda ve uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan İGE, sosyal gelişimi ölçmekte 
yetersiz kalabilmektedir.  Sosyal Gelişmişlik Endeksi (SGE), Temel İnsani İhtiyaçlar, Refahın Temelleri ve 
Fırsatlar adı altında üç alt endekse bağlı olarak hesaplanmaktadır. Temel İnsani İhtiyaçlar, bir ülkedeki insan-
ların varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan beslenme, barınma, suya erişim ve güvenlik gibi en temel 
ihtiyaçların ne kadar karşılandığını ölçer. Refahın Temelleri, bireylerin ve toplumların refahlarını arttırmala-
rını sağlayan temel eğitim, bilgiye ve iletişim kanallarına erişim, sağlıklı yaşam ve çevresel sürdürülebilirlik 
faktörlerini inceler. Fırsatlar, bireylerin kendi potansiyellerini tam olarak değerlendirmelerini sağlayan birey-
sel ve kolektif haklar, ayrımcılıkla mücadele ve yükseköğretime erişim faktörlerini değerlendirir (Sökmen, 
2014). Amaç: İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ile Sosyal Gelişmişlik Endeksi (SGE) alt boyutları değişken 
olarak alınmış ve ilgili alt boyutlar yardımı ile iki endeks değerlerine setler arası kanonik korelasyon ve robust 
kanonik korelasyon analizleri uygulanmıştır. Söz konusu iki analizin performansları karşılaştırılmıştır. Yön-
tem: Kanonik korelasyon analizi, her birinde en az iki değişken bulunan iki değişken seti arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amacıyla kullanılır. Kanonik korelasyon analizinde, iki veri seti arasındaki ilişki tek bir analiz ile 
ortaya konulur. Kanonik korelasyon analizinde, eğer bağımlı ve bağımsız değişkenler var ise, setlerden bir 
tanesi bağımlı, diğeri bağımsız değişken seti olarak alınır. Kanonik korelasyon analizinde iki değişken setinin 
bağımlı ve bağımsız değişken seti gibi bir ayrıma tabi tutulması zorunlu değildir. Kanonik korelasyon analizi, 
öncelikle iki değişken seti arasındaki ilişkiyi maksimum yapacak doğrusal bileşenler elde etmeye yönelik bir 
analizdir. Değişkenlerin doğrusal bileşenlerinden elde edilen bu yeni değişkenler kanonik değişken olarak 
adlandırılmaktadır (İlhan v.d., 2013). Kanonik Korelasyon Analizinin uygulanabilmesi için bazı varsayımları 
taşıması gerekmektedir. Bu varsayımlar; veri seti/matrisi, çok değişkenli normal dağılım göstermesi, değiş-
kenlerin varyans ve kovaryanslarının homojen olması ve değişkenlerin ortalamaları ve varyansları arasında 
korelasyon veya ilişki bulunmamasıdır. Örneklem verileri kullanıldığı zaman, örneklem ortalamaları ve ko-
varyansları robust olarak adlandırılmazlar ve aykırı değerler, kanonik korelasyon analizini işlemez hale getirir. 
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Bunun için ortalama ve kovaryansın robust kestiricilerini kullanmak gerekir. Karnel (1991), çok değişkenli 
konum-ölçek parametrelerini M kestiricisini kullanarak veya Croux ve Dehon (2002), Minimum Kovaryans 
Determinant kestiricilerini kullanarak Robust Kanonik Korelasyon Analizini kullanmaya başlamıştır. Bulgu-
lar: İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ile Sosyal Gelişmişlik Endeksi (SGE) alt boyutları değişken olarak alınmış 
ve ilgili alt boyutlar yardımı ile iki endeks değerlerine setler arası kanonik korelasyon uygulanmıştır. Sonraki 
aşamada veri setinde aykırı değer olduğundan şüphe edilmiş ve aykırı değer teşhisi yapılmıştır. Aynı zamanda 
veri setinin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediği kontrol edilmiştir. Veri setinin normal dağılım-
dan gelmediği tespit edilmiştir. Sonraki aşamada, Robust Kanonik Korelasyon analizi uygulanmıştır. Son aşa-
mada ise, iki tekniğin performansları karşılaştırılmıştır. Sonuç: Veri setinin/matrisinin çok değişkenli normal 
dağılım olmaması durumunda robust kanonik korelasyon analizi tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler : İnsani Gelişmişlik, Sosyal Gelişmişlik, Kanonik, Korelasyon, Robust
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ÇARPIK HATA DAĞILIMLI REGRESYONDA TAHMİN YÖNTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Barış ERGÜL1, Arzu ALTIN YAVUZ2

1-2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 

Eskişehir / Türkiye

Öz: Giriş: Çarpık dağılım ailesi, matematiksel işlem kolaylığı, normal dağılımı içermesi ve veri modellemesi 
için daha esnek yapıya sahip olması gibi sebeplerden dolayı son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Çarpık da-
ğılım ailesi, genel yapıları itibari ile birikimli dağılım fonksiyonları ile dağılıma ait olasılık fonksiyonlarının 
çarpımı olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada çarpık dağılım ailesi kullanılmasının sebebi, normal dağılı-
ma iyi bir alternatif olmasıdır. Çarpık dağılım ailesi, çarpıklıkları yanı sıra kalın kuyruklu olması sebebiyle 
de dağılımda bulunan aykırı değerleri modellemektedir.  Yöntem: Regresyon analizi, değişkenler arasındaki 
fonksiyonel ilişkiyi belirlemede en çok kullanılan tekniklerden biridir. Bu analiz, değişkenler arasındaki iliş-
kiyi belirleyerek parametre kestirimini sağlayan istatistiksel bir tekniktir  (David, 1981). Regresyon analizinde 
yaygın kullanıma sahip En Küçük Kareler (EKK) tekniği ile parametre tahminlerinin yapılabilmesi için temel 
bazı varsayımlar vardır. Bu varsayımlar genel olarak hata terimleri ile ilgilidir. Hata terimi iε  bağımsız ve 
özdeş, ortalaması sıfır, varyansı 

2σ  olan normal dağılıma sahiptir. Bu varsayımların bozulması durumunda tu-
tarlı olmayan ve yanlı tahminlere yol açılabilir (Mosteller ve Tukey, 1977). Ancak günümüzde elde edilen ve-
rilerin normal dağılıma sahip olmaması durumu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hata teriminin dağılımı normal 
olmadığında, klasik tekniklere alternatif olarak robust regresyon teknikleri kullanılmaktadır. Robust regresyon 
teknikleri, verinin büyük kısmından önemli derecede farklılık gösteren ve aykırı değer adı verilen değere karşı 
dirençli regresyon teknikleridir. Özellikle normallik varsayımına karşı duyarsız yaklaşımlar  “robust  (sağ-
lam)” olarak adlandırılmaktadır (Öztürk, 2003). Gözlem değerlerinin normallik varsayımını bozan en önemli 
etken büyük hata terimi olarak nitelendirilen aykırı değerlerdir. Aykırı değerler, istatistiksel tekniğe ve kurulan 
regresyon modeline zarar verirler. Robust regresyon teknikleri, aykırı değerlere diğer gözlem değerlerinden 
farklı ağırlıklar vererek, iteratif olarak çözüm vermektedir. Hata terimlerinin normal dağılıma sahip olmaması 
durumunda EKK tekniği ile elde edilen sonuçlar genelleme amacıyla kullanılamaz. Bu durumda literatürde 
yaygın olarak kullanılan regresyon analizinde farklı tahmin yöntemlerinin ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hata terimi dağılımı Çarpık dağılım ailesinden olduğu durumda En Küçük Ka-
reler (EKK) tekniği ile farklı robust regresyon tekniklerinin parametre kestirimlerinin performanslarını karşı-
laştırmaktır. Hata terimi dağılımı Çarpık dağılım ailesinden olduğu zaman EKK tekniği ile kestirimi yapılan 
parametreler etkinliğini ve optimal olma özelliklerini kaybeder. Mean Square Error (Hata Kareler Ortalaması-
MSE), iki tahmin edicinin yanlılık ve varyans özelliklerine dayalı bir karşılaştırma kriteridir. Bu nedenle yanlı 
ve yansız tahmin edicilerin performanslarını karşılaştırmada sıklıkla kullanılmaktadır. Hata terimi dağılımı, 
Çarpık dağılım ailesinden olduğu zaman parametre tahmin edicileri yansızlık özelliklerini kaybedecektir. Kla-
sik olarak kullanılan EKK tahmin edicilerinin etkinliği, robust tahmin edicilerin performansı ile MSE kriteri 
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bakımından karşılaştırılmıştır.  Bulgular: Bu çalışmasında, iterasyon sayısı N=100000/n, örneklem hacmi 
n=10,20,30,50 ve hata terimi için Çarpık dağılım ailesinin iki üyesi ve bu dağılımların çeşitli parametre de-
ğerleri için basit doğrusal regresyon modeli için parametre tahmin edicileri karşılaştırılması yapılmıştır. Basit 
doğrusal regresyon modelinde sabit terim 0 ve eğim parametresi 1 olarak alınmıştır. Parametre tahmini için 
EKK, robust regresyon teknikleri kullanılmıştır. Tahmin ediciler için dağılımın çeşitli parametre değerleri göz 
önüne alınarak MSE değerleri hesaplanmıştır. Dağılımların çarpıklık derecelerine göre farklı robust tahmin 
ediciler EKK tahmin edicisinden çok daha etkin olarak bulunmuştur. Sonuç: Hata terimi dağılımı Çarpık dağı-
lım ailesinden geldiği durumlarda, Robust Regresyon tekniklerinin MSE değerlerinin EKK tekniği için MSE 
değerlerinden daha küçük olduğu görülmüştür. Bu neden ile hata terimi dağılımı, Çarpık dağılım ailesinden ise 
Robust Regresyon teknikleri tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Regresyon, En Küçük Kareler, Robust Regresyon Teknikleri, Çarpık Dağılım, MSE



65

SÖZEL VE  
POSTER BİLDİRİLER 

MODİFİYE SİMETRİZE YÜZDE DEĞİŞİM İÇİN YENİ BİR TEST İSTATİSTİĞİ:  
SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Handan ANKARALI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul- Türkiye

Öz: Giriş: Modifiye edilmiş simetrize yüzde değişim (MSPC) ölçüsü, biyolojik değişimi doğru tanımlamak 
açısından, fark değişimine göre daha olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak farklara ait test istatistiğinin özellik-
lerinin iyi tanımlanmış ve sağlam teorik temellere oturtulmuş olması nedeniyle pratikte farklar test edilmek-
tedir. Bu çalışmanın ilk basamağında, MSPC’ ye ait hipotezlerin testinde, 4 farklı istatistiğin örnekleme dağı-
lımı incelendi ve sonuçta 4 istatistiğin de t-dağılımı göstermediği görüldü. Amaç: Bu çalışmada, bir önceki 
aşamada simetrik ve normal dağılım gösterdiği belirlenen iki test istatistiğinin, çeşitli koşullarda, örnekleme 
dağılımlarına ait %95 ihtimalli güven aralığındaki kuyruk değerlerini belirlemek ve bu değerlere göre söz 
konusu testlerin gerçekleşen birinci tip hataları ve güçlerini incelemek, uygun test için önerilerde bulunmak 
amaçlandı. Özgün Değeri: a) MSPC’ ye dayalı hipotezlerin testinde uygun tablo değerleri sunulmuş olacak, 
b) yeni testin kullanım koşulları tanımlanacak, c) farklara ilişkin hipotez testinde kullanılan bağımlı gruplarda 
t-testi ile karşılaştırması yapılacaktır. Kapsam ve Sınırlılıklar: İkiden fazla tekrarlı ölçüm içeren denemeler 
için benzeri çalışmaların yapılması önerilmektedir. Yöntem: Bu çalışmanın birinci basamağında, MSPC öl-
çüsü dikkate alınarak kurulan sıfır hipotezinin testi için 40000 denemenin her birisinde ve 6 farklı örneklem 
genişliği ile 3 farklı korelasyon yapısında, Median değerleri interquartile range değerine (IQR) ve TrMean 
değerleri IQR’ye bölünerek hesaplanan istatistiklerin örnekleme dağılımları simetrik ve normal dağılım bulun-
muş idi. Bu dağılımların %95 ihtimalli güven aralığındaki alt ve üst sınır değerleri, tablo halinde sunuldu ve bu 
sonuçlar uygun test arayışı aşamasında, 40000 simulasyon sonucunda eğitim verisinden elde edildi. Bu çalış-
mada ise belirlenen tablo değerleri kullanılarak yine aynı koşullar için 40000 ayrı deneme yapıldı ve üretilen 
verilere göre gerçekleştirilen test sonuçları, daha önce bulunan tablo değerleri ile test edildi. Öncelikle birinci 
tip hatalar hesaplandı, daha sonra popülasyonlar arasında 0.5SD, 1SD, 2SD ve 2.5SD (SD: standart sapma) 
farklılık olacak şekilde veri üretildi ve söz konusu iki testin gücü belirlendi. Simulasyonlarda ve grafiklerin 
elde edilmesinde Microsoft Power Station Developer Studio ve IMSL Library desteği ile FORTRAN prog-
ramlama dili ve Minitab (ver. 16.0) programı kullanıldı. Bulgular: Eğitim verisinden elde edilen örnekleme 
dağılımları ve bu dağılımların %95 ihtimalli alt ve üst sınır değerleri, tablo halinde sunuldu. Bu değerlere göre 
sıfır hipotezi geçerli iken üretilen 40000 örneklemde, her iki test istatistiğinin bu hipotezi ret etme olasılıkları 
birinci tip hata olarak hesaplandı. Ayrıca sıfır hipotezinin yanlış olduğu 4 farklı etki büyüklüğü için testlerin 
güç değerleri hesaplandı. Belirlenen tablo değerleri yardımıyla, Median/IQR istatistiğinin 18 farklı koşul için 
hesaplanan birinci tip hata yapma olasılıklarının çoğunluğu %5’ e çok yakın değer aldı, en küçük %4.82 ve en 
büyük %5.65 olarak belirlendi. TrMean/IQR istatistiğinin sonuçları da benzer bulundu, değerlerin çoğu %5’ e 
çok yakın bulundu, en küçük %4.63 ve en büyük %5.63 olarak hesaplandı. Bu koşullarda simülasyonla üreti-
len bilgilerin geçerliliğini test etmek için aynı koşullarda farklar alınarak t-testi yapıldı ve bu teste ait birinci 
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tip hata yapma olasılıkları ve güç değerleri hesaplandı. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde ise t testinin birinci 
tip hata olasılığı %5 civarında çıktı ve en küçük değer %4.81, en büyük değer %5.34 bulundu. Bu sonuçlar, 3 
test istatistiğinin de birinci tip hatalarının birbirine çok yakın olduğunu ve başlangıçta belirlenen %5 seviyesini 
koruduğunu gösterdi. Testlerin güç değerleri incelendiğinde örneklem genişliği 10 civarında ve etki büyüklüğü 
küçük ise 3 testinde gücü düşük bulundu ve etki büyüklüğü arttıkça bu değerin yükseldiği gözlendi. Bunun 
dışında kalan örneklem genişliklerinde ve etki büyüklüğü 0.5 standart sapma iken t-testinin yeterince güçlü 
sonuçlar verdiği, etki büyüklüğünün 1 standart sapma ve üzerine çıktığı durumlarda da gücünün %100 veya 
çok yakın değerler aldığı belirlendi. Ancak bu çalışmada önerilen Median/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin 
0.5 SD etki büyüklüğünde çok büyük örneklemlerde gücünün yüksek olduğu, 1SD etki büyüklüğünde yeterli 
güce n>60 iken ulaştığı, 1.5SD etki büyüklüğünde n>30 iken gücünün istenen seviyelere çıktığı ve son olarak 
2SD etki büyüklüğünde tüm testlerin %100 gücü yakaladığı belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda, MSPC 
kullanılarak önerilen iki yeni testin, bilinen t-testi gibi dayanıklı (robust) testler olduğu ancak özellikle 1SD 
veya daha fazla sapma gösteren farklılıkların değerlendirilmesinde de güçlü (poweful) sonuçlar vereceği söy-
lenebilir. Sonuç: MSPC, uygulama öncesi ve sonrası değişimi ifade etmekte farklara göre daha kolay anlaşılan 
ve yorumlanabilen, ayrıca bireylerin başlangıç değerlerindeki farklılığa göre düzeltme yaptığı için değişimi 
daha doğru ifade eden bir ölçüdür. Bu çalışmada, örnekleme dağılımı normal dağılım gösteren 2 test istatisti-
ğinin kullanım koşulları ve test için uygun tablo değerleri verildi. Söz konusu koşullar sağlandığında, farklara 
eşleştirilmiş gruplarda t-testi yapmak yerine, MSPC için Median / IQR istatistiğini kullanmak daha çok avan-
taj sağlayacaktır. Çünkü bu iki test istatistiğinin dağılım özellikleri çok benzer bulunmuştur. Bunun dışındaki 
koşullarda ise Median / IQR istatistiği dayanıklı bir test olmasına karşın farklılığı ortaya koymakta başarısı 
t-testine göre düşüktür. Ancak bu koşullarda ise sadece tanımlayıcı bir değer olarak çalışmalarda yer alabilir.

Anahtar Kelimeler: Pre-Post Denemeleri, Yüzde Değişim, Simetrize Yüzde Değişim, Trimmed Ortalama, 
Birinci Tip Hata Yapma Olasılığı, Testin Gücü
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YÜZDE DEĞİŞİMLER İÇİN DÖRT FARKLI TEST İSTATİSTİĞİNİN AMPİRİK DAĞILIM 
ÖZELLİKLERİ: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Handan ANKARALI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Deneysel araştırmalarda eşleştirilmiş gruplar sıkça kullanılmaktadır. En basit formu, uygulama 
öncesi (pre) ve sonrası (post) iki ölçüm içeren deney düzenleri olup, uygulama etkisi, yapılan iki ölçüm ara-
sındaki farklar alınarak değerlendirilir. Ancak farklar, her koşulda uygulama etkisini, biyolojik anlamına en 
uygun bir şekilde ifade edememektedir. Çünkü başlangıç değeri büyük olan bir bireyde gözlenen farklılık ile 
başlangıç değeri küçük olan bir bireyde gözlenen farklılık aynı olduğu zaman, bu farklılık biyolojik olarak 
aynı anlama gelmemektedir. Mesela yüzdeki akne sayısını azaltmak amacıyla etkisi incelenen ilacın, bir kişide 
akne sayısını 10’ dan 0’ a düşürdüğü, bir başka kişide ise 20’ den 10’ a düşürdüğünü gözlemlesin. Fark alındığı 
taktirde, ilacın her iki kişi de de aynı etkiyi yaptığı söylenir. Ancak araştırıcı bu değişimin gerçek biyolojik 
değişimi ifade etmediğini, birinci kişide klinik açıdan daha anlamlı bir değişim söz konusu olduğunu açıklar. 
Literatürde bu ve benzeri durumlar için, kişilerin başlangıç değerlerindeki farklılığın değişim üzerine etkisini 
daha iyi giderebilmek amacıyla çeşitli değişim ölçüleri önerilmiştir. Farkların yerine kullanılabileceği önerilen 
bu ölçütlerin hiçbiri hakkında derin bir araştırma ve fikir birliği bulunmamaktadır. Ayrıca hangi test istatis-
tiği ile test edileceği bilinmemektedir. Birçok araştırmada, yüzde değişim ve oran gibi değişim ölçülerinin, 
asimetrik dağılım gösterdiği açıklanmış, bu nedenle simetrize edilmiş yüzde değişimlerin kullanılabileceği 
vurgulanmıştır. Bu ölçünün ifade ettiği sonucu yorumlama zorluğu nedeniyle, üzerinde çok sınırlı sayıda araş-
tırma yapılmış, dağılım özellikleri tanımlanmamıştır. Bu gerekçeyle yine simetrik dağılım özelliğine sahip ve 
yorumlanabilen, ancak sadece birkaç çalışmada adı geçen, üzerinde her hangi bir inceleme yapılmamış olan 
modifiye edilmiş simetrize yüzde değişim veya yüzde fark (MSPC) bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur. 
Amaç: Bu çalışmada, modifiye edilmiş simetrize yüzde değişim değerlerinin, 4 farklı istatistik ile test edildi-
ğinde, bu istatistiklerin örnekleme dağılımlarını ve özelliklerini tanımlamak ve uygun test istatistiği konusunda 
açıklamalarda bulunmak amaçlandı. Özgün Değeri: Çalışma neticesinde;  MSPC ölçütünün veri setindeki 
önemi ve anlamı açık bir şekilde tanımlanacak ve MSPC üzerine kurulmuş hipotezleri test etmede kullanılabi-
lecek, çeşitli test istatistiklerinin örnekleme dağılımları çıkarılmış olacaktır. Kapsam ve Sınırlılıklar: İkiden 
fazla tekrarlı ölçüm içeren denemeler için benzeri çalışmaların yapılması önerilmektedir. Yöntem: MSPC 
ölçütü ((Post-Pre)/(Pre+Post)/2)) formülü ile hesaplandıktan sonra, bu ölçüt dikkate alınarak kurulacak 
sıfır hipotezinin testinde kullanılabilecek 4 farklı istatistiğin, örnekleme dağılımları, yazılan bir simülasyon 
programı ile incelendi.  Dağılım özelliklerinin örneklem genişliği ve pre-post ölçümler arasındaki korelasyon 
yapısı ile ilişkisini incelemek için simülasyon çalışmasında, 6 farklı örneklem genişliği ve 3 farklı korelasyon 
derecesi dikkate alındı. Her bir koşul 40000 kez tekrar edildi ve hesaplanan test değerlerinin histogramları 
çizildi. Her bir örneklemde aritmetik ortalama (Mean), standart hatasına (SEmean) bölünerek birinci test is-
tatistiği; trimmed ortalama (TrMean), aritmetik ortalamaya ait standart hataya bölünerek ikinci test istatistiği; 
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median, interquartile range değerine (IQR) bölünerek üçüncü test istatistiği ve TrMean, IQR’ye bölünerek 
dördüncü test istatistiği hesaplandı. Bu değerlerin histogramları çizildi ve toplam %5 yanılma düzeyinde söz 
konusu dağılımların alt ve üst kuyruk değerleri ile simetriklik yapısı incelendi, ayrıca dağılımların eğiklik ve 
çarpıklık katsayıları hesaplandı. Simulasyonlarda ve grafiklerin elde edilmesinde Microsoft Power Station 
Developer Studio ve IMSL Library desteği ile FORTRAN programlama dili ve Minitab (ver. 16.0) programı 
kullanıldı. Bulgular: Pre-post ölçümler arasındaki değişim, MSPC ile ifade edildikten sonra, bu değişimin 
anlamlı olmadığına dair kurulan sıfır hipotezi, Mean/SEmean istatistiği ile test edildiğinde, hesaplanan test 
değerlerinin örnekleme dağılımına ait %2.5 yanılma olasılığındaki alt ve üst sınır değerleri, çalışmada dikkate 
alınan en küçük örneklem genişliği için (n=10) ±1.887 olarak hesaplandı. Bu değerleri n=10000 iken ±1.710 
olarak belirlendi. Bu dağılım simetrik yapıda ancak iki tepe değerli bulundu. TrMean/SEmean istatistiğinin 
dağılımı simetrik ve tek tepe değerli bulundu. Bu dağılımın %2.5 yanılma olasılığındaki değerleri, n=10 ko-
şulunda ±1.622 ve n=10000 koşulunda ±0.081 olarak hesaplandı. Birinci istatistik ile karşılaştırıldığında sınır 
değerlerin daha dar aralıkta değiştiği, bir başka ifadeyle bu teste ait örnekleme dağılımının varyansının daha 
küçük olduğu görüldü.  Median/IQR ve TrMean/IQR istatistiklerinin dağılım şekli de tam simetrik ve tek tepe 
değerli bulundu. Örneklem genişliği arttıkça dağılımın varyansının küçüldüğü ve diğer iki istatistiğe göre daha 
dar aralıkta değerler aldığı belirlendi. Örnekleme dağılımının %95 ihtimalli alt ve üst sınır değerler; Median/
IQR istatistiği için n=10 koşulunda ±0.430 ve n=10000 koşulunda ±0.015 ve TrMean/IQR istatistiği için n=10 
koşulunda ±0.470 ve n=10000 koşulunda ±0.029 bulundu. Bütün bu sonuçlar, incelenen 4 istatistiğin örnekle-
me dağılımının, t-dağılımı olmadığını gösterdi. İncelenen tüm koşullarda 4 dağılımında skewness değeri sıfıra 
çok yakın bulundu. Mean/SEmean istatistiğinin kurtosis değeri örneklem genişliğine bağlı olarak -0.5 ile -1 
arasında değer aldı ve platykurtic bir dağılım sergiledi. TrMean/SEmean istatistiğinin kurtosis değeri örneklem 
genişliği arttıkça daha büyük ve 2 ile 6.5 arasında değişen pozitif değerler aldığı görüldü. Ancak Median/IQR 
ve TrMean/IQR istatistiklerinin kurtosis değerleri sıfıra çok yakın bulundu. Ayrıca bu iki istatistiğin normal 
dağılıma uyumu incelendiğinde her ikisinin de normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşıldı. Sonuç: Çalış-
mada kullanılan 4 istatistiğin örnekleme dağılımı simetrik bulundu. Ancak birinci istatistiğin iki tepe değerli 
ve platykurtic bir dağılım olması, ikinci istatistiğin ise leptokurtic bir dağılım olması nedenleriyle, modifiye 
edilmiş simetrize yüzde değişim değerlerini test etmek için uygun bulunmadı.  Buna karşın 3 ve 4 nolu testlerin 
örnekleme dağılımlarının normal dağılıma uyduğu fakat t-dağılımı göstermediği için t-testi ile test edileme-
yeceği sonucuna ulaşıldı. Son iki istatistiğin örnekleme dağılımları yardımıyla birinci tip hatayı sınır değerde 
koruyacak ve güçlü sonuçlar verecek yeni tablo değerleri üretilebileceği sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Pre-Post Denemeleri, Eşleştirilmiş Gruplar, Tek Örneklem t-Testi, Yüzde Değişim, Si-
metrize Yüzde Değişim, Trimmed Ortalama



69

SÖZEL VE  
POSTER BİLDİRİLER 

APPROXIMATING THE COVERAGE OF RANDOMLY DEPLOYED BISTATIC SENSORS 

Mumtaz KARATAS1, Emily Craparo2, Ertan YAKICI3

1National Defense University, Turkish Naval Academy, Industrial Engineering Department,  
Istanbul / Turkey

2Naval Postgraduate School, Department of Operations Research, Monterey, CA, USA
3National Defense University, Turkish Naval Academy, Industrial Engineering Department,  

Istanbul / Turkey

Abstract: Introduction: An underwater surveillance system composed of a single source and receiver couple 
is called a bistatic sonar. The sensing zone of a bistatic sonar is typically modeled as the interior of a Cassini 
oval. A Cassini oval is a type of quartic plane curve which can be defined as the set of points in the two-
dimensional plane such that the product of the distances to two fixed points is constant. The Cassini oval is 
symmetrical about the x-axis and the y-axis. Depending on the distance between its foci, it can take the shape 
of (1) a single convex that looks like an ellipse, (2) a non-convex oval with a dent on top and bottom, (3) Lem-
niscate of Bernoulli, or (4) two mirror imaged disjoint ovals. No closed form expressions exist to compute the 
exact area of a Cassini oval, but it can be computed by numerical integration or Willis (2005)’s approximation. 
In this study, we consider a randomly deployed source and receiver and seek to develop equations to appro-
ximate the expected area coverage of a bistatic sonar deployed in a rectangular sea zone. For this purpose we 
adopt simple analytic geometry and use Monte Carlo simulations to verify our results. Purpose: The purpose 
of this research is to derive equations which can be used to approximate the area covered by a randomly deplo-
yed bistatic sonar. Such approximations are especially useful for planners in decision making problems which 
require back of the envelope type analysis. Scope: The scope of this study includes a bistatic sonar which is 
composed of a single source and receiver. It considers deployment tactics that are conducted uniform randomly 
to rectangular sea area. Although our motivation comes primarily from underwater detection systems, some as-
pects of our approach are generalizable to radar or similar geolocation systems. The research has lasted appro-
ximately two months. Limitations: The scope of this study does not incorporate practical issues such as depth, 
drift, mobile sensors, mobile targets, reverberation, etc. Method: To achieve our objectives, we first mapped 
the coverage problem to a two dimensional geometry problem. In particular, since the area of a Cassini shaped 
bistatic sensing zone depends on the distance between the two sensors, we approximated this measure by map-
ping it to the distance between two random points in a rectangle. Next, using this approximation, we developed 
a formula to approximate the area of the randomly deployed bistatic sonar sensing zone. The analytic results 
are verified with Monte Carlo simulations. Findings: The simulation results showed that the approximations 
developed using analytic geometry are reliable and can be used by decision-makers and planners to measure 
the expected performance of a search operation using bistatic sonars. The results also revealed that, as the size 
of the area that the sensors are deployed increases, the expected coverage also decreases. Conclusion: The 
results obtained both through our analytic derivations and Monte Carlo simulations showed that the expected 
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area coverage of bistatic sonars can be computed by analytic techniques. The results gained in this study can 
be used by planners in order to approximate and measure the effectiveness of their sensors in searching areas 
as well as utilizing them for a better performance.  

Key Words:  Bistatic sonar, Area Coverage, Simulation 



71

SÖZEL VE  
POSTER BİLDİRİLER 

USING SIMULATION TO EVALUATE THE PERFORMANCE OF FACILITY LOCATION 
MODELS IN THE PRESENCE OF BACKUP COVERAGE

Mumtaz KARATAS1, Hakan TOZAN2, Tuğçen HATİPOĞLU3

1National Defense University, Turkish Naval Academy, Industrial Engineering Department,  
Istanbul / Turkey

2Medipol University, School of Engineering and Natural Sciences, Istanbul / Turkey
3Kocaeli University, Industrial Engineering Department, Kocaeli / Turkey

Abstract: Introduction: Location problems seek to determine the best locations for facilities with respect to 
various objective functions and constraints. In most real-world problems with congested demand structure, a 
demand node has to wait for service if its assigned facility is busy with serving other demands. Such situati-
ons are generally observed in emergency services such as medical, ambulance, or police operations, in which 
minutes, or even seconds are important to provide a successful service to demands. Therefore, to increase the 
quality of service, decision-makers aim to provide multiple-coverage for each demand, i.e. ensure a backup 
supply, in congested networks. In this research, we use simulation to study the performance of location models 
when the concept of backup supply is implemented when designing the location schemes. In particular, we 
consider the three well-known location models, viz. p-median problem, maximal coverage location problem, 
and p-center problem, and analyze the pros & cons of each model with respect to multiple assessment criteria 
under backup coverage requirement. The p-median problem aims to minimize the total (weighted) distance or 
travel time between demands and their nearest facilities. The maximal coverage location problem, on the other 
hand, seeks to maximize the total (weighted) number of demand nodes covered. In this formulation it is assu-
med that a demand is covered only if it lies within a specific range of a facility. Finally, the p-center problem 
attempts to minimize the maximum distance (or travel time) between demands and their nearest facilities. Pur-
pose: The purpose of this research is to analyze the impact of backup service requirement on the performance 
of the three well-known location models when different performance metrics are considered. Scope: The 
scope of this study includes the p-median problem, maximal coverage location problem, and p-center prob-
lem, and all simulation runs are performed using randomly generated demand and location data. The research 
has lasted approximately four months. Limitations: This research only considers deterministic demand and 
resource data and does not incorporate any type of uncertainty. Method: To achieve our objectives, we first 
modified the location models such that they can incorporate the backup coverage concept. Next, we performed 
extensive Monte Carlo simulation runs using randomly generated demand and location data and assessed the 
performance of each model with respect to different criteria. In simulations runs we generated problem settings 
with varying facility coverage ranges and backup requirement levels. Each problem setting is solved for 100 
random replications. Instances are generated and solved in the General Algebraic Modeling System (GAMS©) 
environment using CPLEX 12.2.0.2 solver. Findings: The simulation results provided us with the quantitative 
performances of each location model with respect to multiple assessment criteria. The results revealed that, 
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on the overall, the p-median approach is superior to other two approaches in terms of most of the performance 
metrics. As expected, it is outperformed by the maximal coverage location problem approach when the objec-
tives include the minimization of the maximum distance to primary and/or backup facilities is desired. We also 
observed that the maximal coverage location problem approach is best for maximizing the amount of demand 
nodes covered by both primary and backup coverage or by at least the primary coverage when the coverage 
range is short. Conclusion: The results obtained through the extensive Monte Carlo simulation runs provided 
us with a quantitative assessment of the performances of the three well-known location models with respect 
to multiple metrics. Our analysis revealed that the most appropriate type and structure of a location model 
varies significantly depending on the objective of the decision maker as well as the requirement on the backup 
coverage level. Hence, in cases where multiple metrics are important for planners, the results obtained in this 
study can be a powerful guide in deciding to implement a location model and backup coverage level which can 
increase the efficiency and the service quality of a location design.

Key Words:  Location Planning, Backup Coverage, Simulation, p-Median Problem, Maximal Coverage Loca-
tion Problem; p-Center Problem
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SOLVING A DISCRETE BARRIER LOCATION PROBLEM: MATHEMATICAL MODELLING 
AND METAHEURISTIC APPROACHES 
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Abstract: Introduction: Sensor or facility location problems can be categorized with respect to the problem 
structure as: area coverage, point coverage, and barrier coverage problems. In area coverage problems the ob-
jective is to cover an area of interest with available sensors. In point coverage problems, the objective is to pro-
tect or attain surveillance on a number of critical points in the area. In such applications other parts of the area 
can be left uncovered and they mostly require less sensors than required in area coverage scenarios.  In barrier 
coverage problems, on the other hand, the decision-maker’s objective is to protect a belt-shaped region or a 
line segment which represents a barrier separating two regions. In this study we consider the barrier problem 
and assuming discrete candidate sensor locations we develop an analytical method and a greedy heuristic to 
locate a given number of sensor. We further assume that multiple types of targets and sensors exist. Purpose: 
The purpose of this research is to analyze the performances of mathematical modelling, greedy heuristic, and 
genetic algorithm approaches in solving discrete barrier problems in the presence of multiple sensor and target 
types. Scope: The scope of this study includes the discrete barrier problem where the barrier is modelled as 
a single line segment between two regions. The research has lasted approximately two months. Limitations: 
The scope of this study includes line type barriers with discrete settings. Also we do not consider intelligent 
target types. Method: To achieve our objectives, we first modeled the location problem using an Integer Non-
Linear Programming (INLP) model. Next we implemented a greedy heuristic approach for the same problem. 
Finally we designed a Genetic Algorithm (GA) metaheuristic and compared the performances of the three 
approaches in terms of computation time and solution quality. We’ve also compared the results of our models 
with the lower and upper bounds computed by random and uniform sensor location schemes. For this purpose 
we’ve developed several test cases by changing the number of sensors available and number of candidate sen-
sor locations. Each problem setting is solved for 30 random replications. Instances are generated and solved 
in the General Algebraic Modeling System (GAMS©) environment using CPLEX 12.2.0.2 solver. Findings: 
The simulation results provided us with the quantitative performances of solution approach with respect to the 
computation times and solution qualities. The results revealed that, on the overall, the GA performs poorest 
in terms of computation time and the INLP outperforms other approaches. In terms of solution quality, on the 
other hand, the superior approach varies depending on the number of candidate locations used in the problem. 
In general, the INLP performs slightly better in large problem instances whereas the Greedy heuristic is better 
for small instances. Interestingly, the GA can only outperform the Greedy heuristic in large problem instances. 
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Conclusion: The results obtained through our numerical experiments provided us with a quantitative assess-
ment of the performances of the three solution approaches with respect to computing time and solution quali-
ties. Our analysis revealed that the most appropriate solution approach varies depending on the problem size. 

Key Words:  Sensor Networks, Barrier Coverage, Simulation, Genetic Algorithm, Greedy Heuristic
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FARKLI BİLİMSEL PROGRAMLARDA EĞİTİM YAPAN VE MEZUN OLMUŞ YÜKSEKLİSANS 
İLE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ANALİTİK YÖNTEMLER ALANINDA KARŞILAŞTIKLARI 

SORUNLAR: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

Murat KORKMAZ1, Ayhan AYTAÇ2, Mustafa TALAS3, Ümran SEVİL4, Vasfiye BAYRAM DEGER5,  
Selvinaz SACAN6, Sevilay YILDIZ7 

1Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye
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Öz: Farklı disiplin ve alanlarda yüksek lisans ile doktora yapan öğrencilerin araştırma teknikleri başta olmak 
üzere farklı konularda sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan analitik ve 
istatistik bilgisayar programları her ne kadar kullanıcıların ihtiyaçlarına katkı sağlasa da uyum ile kullanıcı arı-
sındaki ilişki üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Analitik ve istatistik bilgisayar programlarına 
yönelik bilgi eksikliği de ayrıca yapılan araştırmaların nitelikleri üzerinde oldukça fazla etkili olmaktadır.  Bu 
etkiler genellikle eksik yorum, bilinçli olarak yapılamayan analiz ve uygulamaların birbiriyle olan bütünleşik 
değerlerini olumsuzlaştırmaktadır. Her ne kadar araştırma teknikleri konusunda ilgili yüksek lisans ve doktora 
programlarında eğitim veriliyor olsa da bu eğitimin yeterli olduğu tartışılan bir durumdur. Aynı şekilde ilgili 
programlara devam eden öğrencilerin başta tez çalışmaları olmak üzere bilimsel araştırma çalışmalarında da 
sorunlar yaşayarak dış destek almak zorunda kaldıkları da bilinen farklı bir gerçektir. Amaç: Bu çalışmanın 
amacı yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve bu programlardan mezun olmuş kişilerin program süresin-
ce yaşadığı analitik ve istatistik analiz konularındaki yaşadığı sorunların belirlenmesine yöneliktir. Yöntem: 
Araştırma da ölçekli bir anket kullanılmıştır. Bu anket araştırmaya katılan katılımcıların başta sosyo-demog-
rafik özelliklerini belirlenmesi ve araştırma konusuna ilişkin katılımcıların görüş ve önerilerinin belirlenme-
sine yönelik hazırlanmış 5’li likert ölçekten oluşan sorulardan oluşmaktadır. Anket iki bölüm şeklindedir. 
İlk bölümde farklı demografik sorular ikinci bölümde ise araştırmaya ilişkin ölçekli sorular bulunmaktadır. 
Kullanılan ölçme aleti daha önce herhangi bir araştırmada kullanılmadığı için anketin geçerlilik ve güvenirli-
liğinin sağlanması amacıyla bir ön test yapılmıştır. Ön test kesitsel tarama yöntemi ile yapılmıştır. Katılımcılar 
olasılıklı örnekleme yönetimi ve basit tesadüfi örnekleme yöntemleri doğrultusunda seçilmiş ve araştırmaya 
dâhil edilmiştir. Bu ön teste toplam (N=129) birey katılım sağlamıştır. Bu katılımcılardan elde edilen veriler 
SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında  Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 
0.718 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerin altında olduğundan kat sayının düşmesine neden olan 
3 ölçekli soru analiz dışında bırakılmıştır. Yapılan yeni analiz sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 
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0.769 değeri elde edilmiştir. Bu değer ise beklenen değerin üzerindedir. Geçerlilik ve güvenirliliği sağlanan 
ölçme aleti anketin uygulanması başta sosyal medya olmak üzere iki araştırma firmasının da desteği alınarak 
asıl araştırmaya geçilmiştir. Araştırma süreci 13 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde toplam 3674 anket formu 
internet ve yüz yüze görüşme yöntemi ile ilgili katılımcılara dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerin toplam 2631 
adeti geri dönmüştür. Bu anketlerin 1852 âdeti analize uygun bulunmuştur. Araştırmaya katılan hiçbir bireyin 
kendini resmi olarak tanıtacak bilgi talebinde bulunulmamış ve araştırmaya dâhil edilmemiştir. Katılımcıla-
rın tamamı kendi inisiyatif ve tercihleri ile araştırmaya dahil olmuştur. Araştırma süresince kullanılan anket 
formunun hazırlanmasında ve uygulanmasında alanında uzman istatistik, ekonometri ve eğitim bilimcilerden 
destek sağlanmıştır. Araştırmanın Kısıtları: Araştırma sadece yüksek lisans ve doktora eğitimine sahip ya 
da bu programlarda halen eğitim alan bireylerle kısıtlanmıştır. Ayrıca bu programlardan mezun olmuş ve aktif 
olarak akademik hayatın içerisinde bulunan akademisyenlerde bulunmaktadır. Verilerin Analizi: Bu araştır-
madan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ve SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Yapılan 
Koreasyon, Birim kök, Granger nedensellik ve Regresyon analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. 
Bulgular ve Sonuç: Katılımcıların tamamına yakını yüksek lisans ve doktora eğitimi sürecinde analitik ve 
analiz yöntemleri konusunda sorun yaşadığını, özellikle sosyal bilimler alanından mezun olmuş ve geçmişte 
herhangi bir istatistik eğitimi almamış bireylerin verilerin analizi ile araştırma sonuçlarının elde edilmesi ko-
nusunda dış desteğe yoğun ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Yine katılımcıların büyük çoğunluğu yüksek lisans 
ve doktora eğitimleri süreci içerisinde verilen araştırma teknikleri konusundaki eğitimin yetersiz ve hatta do-
yurucu bilgiye sahip olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Program boyunca ve bilimsel araştırmalar konu-
sundaki süreç içerisinde analitik ve istatistik konularda yetersiz kalındığı, bu nedenlere bağlı olarak yapılan 
çalışmaların özellikle analitik ve analiz sonuçlarının istenilen kalite ile beklenen sonuçları içermediği yönde 
görüş bildirmişlerdir. İstatistik, ekonometri, matematik ve analitik eğitim yöntemleri konusunda temel eğitime 
sahip katılımcılar ise alınan eğitimin klasik sistem ile verildiği, yeterli düzey ve içerik de bir eğitim stratejisi 
uygulanmadığı, özellikle analitik analiz yöntemlerine ilişkin bilgisayar programları ile teknoloji bağlantılı kul-
lanılan programlar konusunda da eğitim kalitesinin eksikliği beyan edilmiştir. Genel olarak katılımcıların ta-
mamına yakını yüksek eğitim programı sürecinde istenilen ve olması gereken analitik yöntemleri ile araştırma 
teknikleri konusundaki sunulan eğitim kalitesinin eksikliği ve yetersizliği konusunda görüş birliği içindedir. 

Anahtar Kelimeler: Analitik Yöntemler, Öğrenci, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Ölçek
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TORSION OF THE TANGENTIAL INTERSECTION CURVE OF TWO SURFACES BY USING 
RODRIGUES’ ROTATION FORMULA

Bahar UYAR DÜLDÜL

Yildiz Technical University, Education Faculty, Department of Mathematics and Science Education,  
İstanbul / Türkiye

Abstract: Introduction: It is known that if a space curve is given by its parametric equation, its geometric 
properties such as Frenet vectors and curvatures can be easily obtained. However, the computations of above 
curvatures of a surface curve become harder when the space curve is given by the intersection of two surfaces. 
In most cases, finding the parametric equation of the intersection curve of two surfaces is a difficult problem. 
That’s why this is an interesting topic not only in differential geometry but also in Computer Aided Geometric 
Design. Since surfaces can be given by its implicit or parametric equations, the intersection of two surfaces 
can be of three types: implicit-implicit, implicit-parametric, parametric-parametric. Besides, when the normal 
vectors of the intersecting surfaces are linearly independent (linearly dependent) at an intersection point, the 
intersection is called transversal (tangential) intersection. The transversal intersection problem have been stu-
died in various studies due to easy computation of the tangent vector of the intersection curve. On the other 
hand, we have less literature for the tangential intersection of two surfaces, since the computations become 
harder even for finding the tangential direction. Recently, a new method has been presented for the tangential 
intersection problem of two surfaces. In this recent study, by benefiting from the Rodrigues’ rotation formula 
and the new defined operator, the authors obtain the curvature, tangent vector, principal normal vector and bi-
normal vector of two intersecting surfaces. The computation of the torsion of the intersection curve was absent 
in this study. Purpose: Considering the Rodrigues’ rotation formula and the new defined operator, the purpose 
of this research is to compute the torsion of the tangential intersection curve of two surfaces in Euclidean 
3-space. Scope: The scope of this research is restricted to the intersection problem of two parametric surfaces. 
Limitations: Since the intersection may be transversal or tangential at an intersection point, the intersection 
is limited to tangential intersection. Since all Frenet apparatus except the torsion of the intersection curve are 
obtained by using Rodrigues’ rotation formula, this research is also limited to computation of the torsion of the 
tangential intersection curve. Method: The method used in this research is based on the Rodrigues’ rotation 
formula and an operator D which has been defined by a vector product in 3-space. When we have a nonzero 
vector x in 3-space, D(x) is defined as a new vector by vector product of any vector y with x in which the vector 
y is chosen arbitrary such that it is linearly independent with x. This operator applied to intersection problem 
by using the common unit normal vector of two tangentially intersecting parametric surfaces. Applying D to 
the common normal vector yields a tangent vector which lies in the common tangent planes of the surfaces. 
This tangent vector is rotated about the normal direction of the surfaces at the tangential intersection point by 
using the Rodrigues’ rotation formula. This rotation enables us to obtain the tangent vector of the intersection 
curve. Findings: We consider two parametric surfaces. We use the Darboux vector of the intersection curve to 



78

SÖZEL VE  
POSTER BİLDİRİLER 

compute the torsion. To do this, we rotate the principal normal vector of the intersection curve about the axis 
defined by the unit Darboux vector. After this rotation, the principal normal vector coincides with the direction 
of the third order derivative vector of the intersection curve. We then obtain the torsion of the intersection cur-
ve. Conclusion: It has been concluded that the torsion of the tangential intersection curve can also be obtained 
by using the Rodrigues’ rotation formula for the tangential intersection problem of two surfaces.

Key Words : Intersection Curve, Tangential Intersection, Rodrigues’ Rotation Formula
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