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Değerli Bilim İnsanları,
28 Mart 2019 tarihinde İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek Hilton Otel
– Zeytinburnu’da gerçekleşen; Trakya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile
Bakanlığı tarafından destelenen 2. Uluslararası İstatistik Matematik ve Analitik Yöntemler Kongresi’nde bir
kez daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Öncelikle 65 sözel ve 08 poster bildiri sunumu ile kongremize katılım sağlayan değerli bilim insanlarının
bir araya gelerek sahip oldukları bilimsel birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu nadide ortamın
yaratılmasında emeği geçen tüm katılımcılarımızı içtenlikle tebrik ederiz. Kongremizin düzenlenmesinde
önemli katkılar sağlayan IBAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümran Sevil başta olmak üzere
Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK’a, Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr.
Handan ANKARALI ve Prof. Dr. Nurcan METİN’e, Kongre Düzenleme, Yürütme, Bilim Kurulu üyelerimize
ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan Güven Plus Grup Danışmanlık
A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Başta İstatistik, Matematik, Ekonometri ve Analitik Yöntemler olmak üzere farklı sayısal alanlardan çalışmalara
yer verdiğimiz kongremizde, çeşitli disiplinler ve alanlardan bilim insanlarının katkılarıyla literatüre
kazandırılmış çok sayıda multidisipliner çalışmanın yer aldığı kongre kitabımızı, sizlerle paylaşmanın gururu
içerisindeyiz. Bir sonrakini 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 3. Uluslararası İstatistik Matematik
ve Analitik Yöntemler Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, esenlik, mutluluk, huzur,
barış ve başarılarla dolu güzel günler dileriz.
Saygılarımızla.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
KONGRE BAŞKANI
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Distinguished Scientists,
We are glad to be with you again in the 2nd International Congress on Statistics, Mathematics and Analytical
Methods organized by the İstanbul Association of Science and Academicians and held on 28 March 2019
in Hilton Hotel Zeytinburnu with the support of Trakya University, Yalova University, İstanbul University,
Sakarya University, Ministry of Health, Ministry of Science and Technology, Ministry of Labor and Social
Services and Ministry of Family.
We would like to extend our gratitude to the IBAD Chairwoman Prof. Dr. Ümran Sevil, Head of the Congress
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK, Co-heads of the Congress Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Handan ANKARALI
and Prof. Dr. Nurcan METİN, to the members of Executive and Organizing Committee who have worked hard
on creation of this environment that enabled esteemed scientists to come together and share their scientific and
cultural knowledge and experiences with 65 verbal presentations and 08 poster presentations in our congress
and to Güven Plus Group Counselling Inc. that have provided both technical and operational contribution and
support.
For our congress mainly covering the topics of Statistics, Mathematics, Econometrics and Analytical Methods,
we are proud to share our congress book with you covering many multidisciplinary studies that exist in the
literature with the contribution of scientists from various disciplines and fields. Hope to be with you again in
the 3rd International Congress on Statistics, Mathematics and Analytical Methods to be held in 2020 and wish
you days full of health, welfare, joy and peace.
Regards.
Prof. Dr. Ahmet Fahir ÖZOK
HEAD OF THE CONGRESS

28 MART 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
www.matematikveistatistikkongresi.org

XVIII

2. ULUSLARARASI İSTATİSTİK
MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ
2 INTERNATIONAL CONGRESS ON
STATISTICS MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS
ND

KOMİTE VE KURULLAR
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
KONGRE EŞ BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Prof. Dr. Nurcan METİN
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Prof. Dr. Çetin YAMAN
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Doç. Dr. Kaya YILDIZ
Doç. Dr. Yener ATASEVEN
Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi. Metin ÖNER
Dr. Öğr. Üyesi. Seda BAĞDATLI
Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep Nihan BERBERLER

YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Bülent EKER
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN
SEKRETERYA
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS
Dr. Öğr. Üyesi. Emre DÜNDER
İsmail YAŞARTÜRK
Merve ÖZYILDIRIM
Perihan ABAY
Yusuf ÇUHADAR

28 MART 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
www.matematikveistatistikkongresi.org

XIX

2. ULUSLARARASI İSTATİSTİK
MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ
2 INTERNATIONAL CONGRESS ON
STATISTICS MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS
ND

BİLİMSEL KURUL
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 ANKARALI - İstanbul Medeniyet 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

28 MART 2019

Prof. Dr. Sourav CHATTERJEE - Stanford University
Prof. Dr. Simon ARCHER – University Of Survey

Doç. Dr. Ali DELİCEOĞLU - Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. AbdulcabbarHİLTON
SÖNMEZ -OTEL
Erciyes Üniversitesi
ZEYTİNBURNU

- İSTANBUL

www.matematikveistatistikkongresi.org

XX

2. ULUSLARARASI İSTATİSTİK
MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ
2 INTERNATIONAL CONGRESS ON
STATISTICS MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS
ND

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
Doç. Dr. Hakan TÜRKAY - Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Hüdaverdi BİRCAN - Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Akif ARVAS – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Muammer KULA- Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Murat ERŞEN BERBERLER - Dokuz Eylül 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
Av. İbrahim DURSUN
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. Mehmet AYDIN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
Av. Rozerin Seda KİP
Av. Yasemin ÖZ
DİL HAKEMLERİ
Doç. Dr. Gülsemin HAZER - Sakarya Üniversitesi «Türkçe»
Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi «İngilizce»
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi «İngilizce»
Dr. Sinem HERGÜNER - Gazi Üniversitesi «İngilizce»

28 MART 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
www.matematikveistatistikkongresi.org

XXI

2. ULUSLARARASI İSTATİSTİK
MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ
2 INTERNATIONAL CONGRESS ON
STATISTICS MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS
ND

BİLİMSEL PROGRAM
KONGRE PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM
AÇILIŞ/OPENING
28 MART /MARCH 2019
KAYIT/REGISTRATION : 10:30 -16:00
10:15 – 10:30
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem
Açılış Konuşması / Opening Speech
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Konferans Başkanı (Chair of Conference)
DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
10:30 – 12:00
OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
OTURUM
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr.Haluk ZÜLFİKAR
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
12:00 – 13:00

28 MART 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
www.matematikveistatistikkongresi.org

XXII

2. ULUSLARARASI İSTATİSTİK
MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ
2 INTERNATIONAL CONGRESS ON
STATISTICS MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS
ND

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION
:1
Tarih ve Saat/Dateand Time
: 28.03.2019 – 13:00 – 16:00
Salon A/Saloon A    
Oturum Başkanı(Head of Session) : Prof. Dr. Ayhan ESİ - Öğr. Gör. Ayten ESİ
Afşin Kürşat GAZANFER,
Tülin COŞKUN

DÜZGÜN DÖRT YÜZLÜ ÜZERİNDE ÜÇ DEĞIŞKENLI
BERNSTEIN-CHLODOWSKY OPERATÖRÜYLE AĞIRLIKLI
YAKLAŞIM

Afşin Kürşat GAZANFER,
Özlem DEMİRTAŞ, Tugay
ZARARCI, Melda İMREN

ÜÇGENSEL BÖLGEDE İKİ DEĞIŞKENLI BERNSTEINCHLODOWSKY OPERATÖRÜYLE AĞIRLIKLI YAKLAŞIM
ÜZERINE

Ahmet DURAN, H.Ünsal
ÖZER, Mehmet TUNÇEL

YÜKSEK BOYUTLU KRONECKER ÇARPIMI İÇİN PARALEL
PROGRAMLAMA UYGULAMASI

Arda ŞENTÜRK, Aslı Ceren
YÜKSEK, Meryem ÇILDIR

DÜZGÜN YILDIZGENLERDEKİ ALTIN ORAN

Arzu AKGÜL, Arzu KOÇAL

AL OBOUDI DİFERANSİYEL OPERATÖRÜ YARDIMIYLA
TANIMLANAN ANALİTİK YALINKAT FONKSİYONLARIN YENİ
BİR ALT SINIFI İÇİN KATSAYI TAHMİNLERİ

Aslıhan Zeynep ARIKAN,
Hülya ŞAHİNTÜRK

DOĞRUSAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİ VE FRESNEL VERİLERİ İLE
UYGULAMASI

Ayhan ESİ

PÜR MATEMATİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE

Ayten ESİ

ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNİN EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

Ayten ESİ

ADIYAMAN İLİNDE ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNİN EĞİTİM
DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

Gökhan BOSTANOĞLU,
Jale BALIBEYOĞLU

ELEKTRİK DAĞITIM ŞIRKETLERININ ELEKTRIK KESINTI
SÜRELERI VE KAYIP-KAÇAK MIKTARI BAKIMINDAN
PERFORMANSLARININ İNCELENMESI

Hacer KAPUSUZ,
Nesrin GÜLER

İKİ GENEL LİNEER DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KARMA MODEL
ALTINDA ÖN TAHMİN EDİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Hande KÜÇÜKÖNDER

GRİ TAHMİN YÖNTEMİ VE TARIM VERİLERİ ÜZERİNDE BİR
UYGULAMASI
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Yılmaz DURĞUN, Ayşe
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WHEN Τ-CLOSED SUBMODULE İS CLOSED

Yılmaz DURĞUN, Ayşe
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SUBMODULES

Özen ÖZER

FUNDAMENTAL UNITS AND CONTINUED FRACTION
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İŞSİZLİK VE EKONOMİK GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ
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BÜYÜKKAYA
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DÜZGÜN YILDIZGENLERDEKİ ALTIN ORAN
Arda ŞENTÜRK1, Aslı Ceren YÜKSEK2, Meryem ÇILDIR3
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, Proje 4 Öğrencisi, Balıkesir / Türkiye

1

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, Proje 4 Öğrencisi, Balıkesir / Türkiye

2

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, İlköğretim Matematik Öğretmeni, Balıkesir / Türkiye

3

3
Öz: Tüm kenarları ve açıları eş olanProf.
çokgenlere
düzgünFahri
çokgen
denir tanımından hareketle; k 1, n
Dr. Ahmet
ÖZOK
ve k, n Z olmak üzere bir daire Oturum
üzerinde Başkanı
eşit aralıklı
n noktaBaşkanı
alıp herhangi bir noktadan itibaren her k.
– Kongre
noktasını doğru parçalarıyla bağlamak suretiyle oluşturulan şekle de düzgün yıldızgen denir. Her k. noktasının
bağlı olduğu n köşeli düzgün yıldızgen {n/k} sembolü ile ifade edilmektedir. Düzgün bir beşgen içine çizilen
düzgün yıldızgende altın oran doğal olarak ortaya çıkar. Üç boyutlu düzgün katı cisimlerden dodekahedron
(12 yüzlü) ve ikozahedron (20 yüzlü) için de aynı altın oran belirir. Öklid adı geçen bu polihedronları
(çokyüzlüleri) bir doğru parçasını kendi deyişiyle aşırı ve ortalama oranda bölerek oluşturmuştur. Öklid’in çok
yüzlülerin doğru parçalarını oranladığında elde ettiği
sonucu yaklaşık olarak altın oranı verir.
Bu bilgilerden yola çıkarak bu projede düzgün beşgene ilave olarak diğer düzgün çokgenlerin içinde oluşan
düzgün yıldızgenlerdeki doğru parçaları arasında altın oran bulunması amaçlanmıştır. Düzgün yıldızgenler
GeoGebra 5.0 programı yardımıyla çizilmiş ve incelenmiştir. Köşe sayısı sadece beş veya beşin katı olan
düzgün yıldızgenlerde oluşan doğru parçaları arasında altın oran bulunmuştur. Köşe sayısı beş veya beşin
katı olmayan düzgün yıldızgenlerde oluşan doğru parçaları arasında altın oran bulunamamıştır, ancak farklı
düzenlemelerle bu düzgün yıldızgenlerde altın oranın elde edilmesine yönelik çalışmalar da yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Düzgün Yıldızgen, Altın Oran, GeoGebra 5.0.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

1.1. Düzgün Yıldızgen Tanımı:
k ≥ 1, n ≥ 3 ve k, n ∈ Z olmak üzere bir daire üzerinde eşit aralıklı n nokta alıp herhangi bir noktadan itibaren
her k. noktasını bağlamak suretiyle oluşturulan şekle düzgün yıldızgen denir. Her k. noktasının bağlı olduğu n
köşeli düzgün yıldızgen {n/k} sembolü ile ifade edilecektir (Coxeter, 2012).
Düzgün bir beşgen içine çizilen yıldızgende altın oran doğal olarak ortaya çıkar. Üç boyutlu düzgün katı
cisimlerden dodekahedron (12 yüzlü) ve ikozahedron (20 yüzlü) için de aynı oran belirir. Öklid adı geçen bu
polihedronları (çokyüzlüleri) bir doğru parçasını kendi deyişiyle aşırı ve ortalama oranda bölerek oluşturmuştur.
sonucu yaklaşık olarak altın oranı verir. Altın oran genellikle Grek alfabesinden Φ
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(Fi) ile gösterilir [2]. İlgili alan yazın (geçmiş yıllarda yapılmış olan projeler ve yüksek lisans/doktora tezleri)
incelendiğinde düzgün yıldızgenlerin barındırdığı altın oran üzerine çok fazla çalışma yapılmamış olduğu
tespit edilmiştir. Bu çalışmayla düzgün yıldızgenlerde oluşan doğru parçaları arasındaki altın orana ulaşmaya
çalışılmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Şekil 1. Düzgün Beşgende Oluşan Düzgün Yıldızgenin Üzerinde Ortaya Çıkan Doğru Parçaları
AMAÇ
Yapılan bu çalışma, geometri konu başlığı altında yürütülmüştür. Kenar sayısı beş veya beşin katı olan düzgün
çokgenlerin içine çizilen düzgün yıldızgenlerde oluşan doğru parçaları arasında altın oran elde edilmesi
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
hedeflenmiştir.
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
KAPSAM

Kongre Eş Başkanı

Düzgün çokgenlerden oluşan düzgün yıldızgenlerin sadece köşe sayısı beş ve beşin katı olanları kullanılmıştır
ve yapılan bu çalışma düzgün yüz on beşgenin içinde oluşan düzgün yıldızgenle sınırlandırılmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada GeoGebra 5.0 uygulaması kullanılarak düzgün yıldızgenler çizilmiş ve bu yıldızgenlerin doğru
parçalarında altın oran bulunmaya çalışılmıştır. Köşe sayısı sadece beş veya beşin katı olan yıldızgenler
kullanılmıştır, çünkü kenar sayısı beş veya beşin katı olmayan düzgün yıldızgenlerde ilgili doğru parçalarında
altın oran elde edilememiştir. İlk olarak beş köşeli düzgün yıldızgende altın oran aranmıştır. Bu yıldızgende
doğru parçalarının kesişim noktaları bulunmuş, ardından bu noktaların arasındaki uzunlukların orantısına
bakıldığında altın oran elde edilmiştir. Daha sonra aynı oran köşe sayısı beşin katı olan diğer yıldızgenlerde
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de aranmıştır. Ortak bir kural elde edilene kadar aynı işlem tekrarlanmış, en son yüz on beş köşeli yıldızgende
oluşan doğru parçaları arasında aynı şekilde altın oran elde edilmiştir. Böylece {5/2} kuralına uyan tüm
yıldızgenlerde bu yöntemle altın oran elde edilebileceği görülmüştür.
Düzgün yıldızgenler GeoGebra 5.0 programında çizilirken bu düzgün çokgenin kaçıncı noktalarının birbiriyle
birleştirilerek düzgün yıldızgenin meydana geldiğini açıklamak için {n/k} sembolü kullanılmıştır. Burada n,
bir dairenin üzerinde eşit aralıklı kaç nokta alındığını; k ise bir düzgün çokgenin herhangi bir noktasından
itibaren her kaçıncı noktasını bağlamak üzere düzgün yıldızgenin elde edildiğini göstermektedir.
BULGULAR

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Altın oran elde edilen düzgün yıldızgenler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Altın Oran Elde Edilen Düzgün Yıldızgenler ve Kodları
Düzgün Yıldızgen

Kodlar

Düzgün Yıldızgen

Kodlar

Düzgün Yıldızgen

Kodlar

{5/2}

5/2

{50/20}

5/2

{95/38}

5/2

{10/4}

5/2

{55/22}

5/2

{100/40}

5/2

{15/6}

5/2

{60/24}

5/2

{105/42}

5/2

{20/8}

5/2

{65/26}

5/2

{110/44}

5/2

{25/10}

5/2

{70/28}

5/2

{115/69}

5/2

{30/12}

5/2

{75/30}

5/2

{35/14}

5/2

{80/32}

5/2

{40/16}

5/2

{85/34}

5/2

⋮

⋮

{45/18}
Prof.
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Davetli Konuşmacı

{90/36}
5/2
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Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
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GeoGebra 5.0 uygulaması kullanılarak çizilen düzgün beşgenin içinde oluşan beş köşeli düzgün yıldızgende

oluşan doğru parçaları arasındaki oran Şekil 2’de

olarak elde edilmiştir.
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Şekil 2. Düzgün Beşgen İçinde Oluşan Düzgün {5/2} Yıldızgeninin Ekran Görüntüsü
GeoGebra 5.0 uygulaması kullanılarak çizilen düzgün altmışgenin içinde oluşan beş köşeli düzgün yıldızgende
oluşan doğru parçaları arasındaki oran Şekil 3’te
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı
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Şekil 3. Düzgün Altmışgenin İçinde Oluşan Düzgün {5/2} Yıldızgeninin Ekran Görüntüsü
GeoGebra 5.0 uygulaması kullanılarak çizilen düzgün yüz on beşgenin içinde oluşan beş köşeli düzgün
yıldızgende oluşan doğru parçaları arasındaki oran Şekil 4’te

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

olarak elde edilmiştir.

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
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Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Şekil 4. Düzgün Yüz On Beşgen İçinde Oluşan Düzgün {5/2} Yıldızgeninin Ekran Görüntüsü
SONUÇ
Elde edilen bulgulara göre, kenar sayısı beş veya beşin katı olan düzgün yıldızgenlerin doğru parçaları arasında
altın oran olduğu tespit edilmiştir. Kenar sayısı beş veya beşin katı olmayan düzgün çokgenler aynı şekilde
incelendiğinde
içlerine ESİ
çizilen düzgün
yıldızgenlerin
doğru
parçaları arasında
altınDr.
oran
elde edilememiştir.
Prof. Dr. Ayhan
Prof.
Dr. Handan
ANKARALI
Doç.
Haluk
ZÜLFİKAR
Davetli
Konuşmacı
Konuşmacı
Böylece
düzgün
yıldızgenlerde oluşan doğruDavetli
parçalarıKonuşmacı
arasındaki altın orana ulaşmaDavetli
hedefi kısmen
sağlanmışKongre
Eş
Başkanı
tır. Yapılacak olan farklı çalışmalarda kenar sayısı beş veya beşin katı olmayan düzgün yıldızgenlerin doğru
parçaları arasında altın oranı verebilecek düzenlemeler çalışılabilir. Düzgün yıldızgenlerin bu özelliği mimaride estetiksel açıdan kullanılabilir. Ayrıca tekstil sektöründe, sanat eserlerinde, video oyunu tasarımlarında, vb.
alanlarda kullanılabilir.
KAYNAKÇA
Coxeter, H.S., (2012). Regular Polytopes. New York: Dover Publication.

İNTERNET KAYNAĞI
http://en.calameo.com/read/003359034cdaca7f0d9a7 (E.T. 18.01.2018)
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İŞSİZLİK VE EKONOMİK GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Murat KORKMAZ1, Ali Serdar YÜCEL2, Ayhan AYTAÇ3
1
2
3

Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye

Öz: Bu çalışma, ekonomik gelişme veProf.
işsizlik
arasındaki
veÖZOK
ayrıca literatür incelemesi yoluyla ilişkili beDr.
Ahmet ilişki
Fahri
lirleyici faktörleri tartışmaktadır. Geleneksel
ilişkiyi Başkanı
aktifleştirme, tasarruf havuzu ve yaratıcı yıOturum yaklaşım
Başkanı –buKongre
kım yoluyla sunmaktadır. Günümüzde giderek artan sayıda araştırmacı, asgari ve etkin ücretler gibi kurumsal
faktörler veya iş pazarının esnekliğine daha fazla önem atfetmektedir. Hem teorik hem de ampirik araştırmalar,
dünyanın farklı bölgelerine ve ülke gruplarına ait ekonomik gelişme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklayan
konseptler arasındaki tutarsızlığı ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Ekonomik Gelişme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Ekonomik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik ile mücadele günümüzde önemli bir yer işgal etmektedir. Başta politika olmak üzere özel sektör yöneticileri işsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik yeni atılımlar
ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların geneline baktığımızda işsizliğin ekonomi ile paralellik
gösterdiğini görmekteyiz. Giderek artan işsizlik için üretilen çözüm önerilerin işsizlik artışına engel teşkil
etmediği de açık bir gerçektir. İşsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunların
Prof.baktığımızda
Dr. Ayhan çalışmayan
ESİ
Dr. Handan
ANKARALI
Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
geneline
veProf.
kazanamayan
bireylerin
sosyal hayat Doç.
içerisindeki
demografik
yaşam
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
standartlarında önemli sorunları yaşadığını göstermektedir.
Kongre Eş Başkanı

Genel olarak yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında ise işsizliğe neden olan faktörler arasında sosyo-ekonomik yapının sorunlu olmasına bağlandığını görmekteyiz. Bu konuda yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları da sonucu doğrulamaktadır (Göktaş, 2005: 63-67).
Konuyu literatür açısından değerlendirdiğimizde ise, büyüme teorileri farklı ülkelerde ya da belirlenen ülkelerde
yaşanan ekonomik büyüme ile paralellik gösterdiği, bu teorilere bağlı olarak yapılan uzun soluklu çalışma sonuçlarına göre ekonomi ve ekonomi politiklarının iyileştirilmemesi durumunda ekonomik sorunlara bağlı olarak
işsizlik ve istihdam sorunun giderilemeyeceği gerçeğine ulaşmamızdır (Fischer ve Dornbusch, 1998: 269-270).
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, ekonomik gelişme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Literatür taramasıyla belirleyici faktörler ayrıca tartışılacaktır. Geliştirilen yapısal model yoluyla iş yaratma potansiyeli, kapitalizasyon,
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tasarruflar ve yaratıcılık faktörleri ara değişken olarak kullanılacak ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri
belirlenecektir.
KAPSAM
Bu çalışma Türkiye İstatistik kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İŞKUR kurumlarından elde edilen istatistikler ile hazırlanmıştır.
Analizde, açık iş, işe yerleştirme, kayıtlı iş gücü, kayıtlı işsiz verileri ile büyüme, istihdam, enflasyon ve cari
denge rakamlarından oluşan 2013 – 2018 yılları arasındaki dönemi kapsayan verileri baz almaktadır. Özellikle,
GSYH ve dış ticaret rakamlarındaki büyüme oranları ülkenin ticari ve ekonomik gelişimine yönelik önemli
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
bir portre çıkaracaktır. İşsizlik verileri
istihdam
edilen veya
edilmesi
muhtemel kişilere yönelik durumu ortaya
Oturum
Başkanı
– Kongre
Başkanı
koyacaktır.
Bu amaca yönelik olarak 2013 – 2018 yılları arasındaki çeyrek dönemlere ait veriler kullanılacaktır.
YÖNTEM
Analiz için veriler, İŞKUR, TUİK, TCMB ve TC Strateji Başkanlığı web sitelerinden elde edilmektedir. Bu
sitelerin devlete ait olması nedeniyle verilerin özgün ve güvenilir olduğu söylenebilir. Verilere ayrıca güvenilirlik analizi uygulanacaktır.
Önerisi sunulan çalışmada, açık iş, işe yerleştirme oranları ile kayıtlı iş gücü ve işsiz sayıları, GSYH büyüme
oranları, dış ticaret büyüme oranları, ve cari denge verileri yapısal modelde ara değişkenler olarak analize dahil
edilecektir. Bağımlı değişkenin, ekonomik gelişim, diğer değişkenlerinde bağımsız değişkenler olarak analize
dahil edilmesi düşünülmektedir.
Analizde korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişki, birim kök analizi ile verilerin zamansal olarak
tutarlılığı ve regresyon analizi ile birbirleri arasındaki ilişkinin büyüklüğü belirlenecektir.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
SONUÇ
Kongre Eş Başkanı

Bu çalışma, eonomik gelişme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi tartışmayı amaçlamaktadır. Büyüme ve işsizlik
arasında negatif etki bulunmuştur. Literatür taramasında kısıtlı sayıda araştırmanın asgari ücret ile büyüme
arasında ilişki kurduğu görülmüştür. Mevcut çalışmamız asgari ücret ile büyüme arasında negatif etki olduğunu belirlemiştir. Dahası, yasal işsizlik koruması ile büyüme arasında negatif ilişki bulunmuştur. Bu konu
ile alakalı kısıtlı çalışma olmasından dolayı, işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi açıklayan tüm faktörler
belirlenememiştir. Bu ilişkiyi belirleyen faktörler sonraki araştırmaların konusu olarak kalacaktır. Gelecek
araştırmalar ayrıca ekonominin sürekli değişen koşullarını, bölgesel ve küresel pazarlar açısından değerlendirmek durumundadır. İş pazarını etkileyen diğer önemli bir faktör ise kurumsal faktörlerin varlığıdır. İstihdamın
kısıtlı mobilitesi, özellikle Avrupa pazarında ekonomi büyürken işsizliğe neden olmaktadır. Bu durumun çözülmesi için sistematik bir değişim şarttır.
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KAYNAKÇA
Fischer, S., ve Dornbusch, R., (1998). Makroiktisat. Akademi Yayınları, Ankara, ss. 269-270.
Göktaş, Y.Ö., (2005). “Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi’’
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EĞİTİM SEVİYESİ VE EKONOMİK GELİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Murat KORKMAZ1, Ali Serdar YÜCEL2, Ayhan AYTAÇ3
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Öz: Makroekonomik politika yapıcılar
için Dr.
uzunAhmet
dönem Fahri
süren ekonomik
Prof.
ÖZOK gelişim temel ve en önemli amaçtır.
Birçok çalışma, gayrı safi milli hasıla
ile ilgili
bir model
oluşturmak
için teoriler öne sürmektedirler. Bu çaOturum
Başkanı
– Kongre
Başkanı
lışmalar arasında, Cobb Douglass’ın fiziksel kapital ve iş gücünü girdi olarak kullandığı üretim fonksiyonu
en önemlisiydi. Ancak, sonradan gelen çalışmalar insan kapitalinin üretim fonksiyonunun anlamlı bir bileşeni
olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, insan kapitali için üç adet “Proxy” kullanmaktadır. Böylece, yüksek
“Proxy”nin Türk ekonomisinin büyümesine ilişkin daha iyi marjinal etkiye sahip olup olmadığı belirlenecektir.
Dinamik panel verisine ait sonuçlar, üçüncü derece eğitim (yükseköğrenim), ikinci ve temel eğitim seviyelerine göre ekonomik büyüme üzerinde daha yüksek etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Gayrı Safi Milli Hasıla, İnsan Kapitali, Panel Koentegrasyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüz Türkiyesinde eğitimli işsizlerin sayısı giderek artış göstermekte ve artan işsizliğe bağlı olarak eğitim
ile işsizlik arasında bir korelasyon yapmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Eğitim seviyesinin arttmasıyla
birlikte eğitimli olan bireye duyulan ihtiyaç ekonomik anlamda azalmaktadır. Yani bu durum karşısında ters
Prof.olduğunu
Dr. Ayhan
ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
bir ilişki
düşünebiliriz.
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Kongre
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Türkiye gerçeğinde üniversite ve üniversite üzeri
mezun
olan bireylerin birçoğunun kendi mezun olduğu alan
değil istihdam imkanı sağladığı alanda çalıştığını görmekteyiz.

Eğitim seviyesi ile ekonomik gelişme arasında da bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum işsizlik ve
gelişmişliğin giderilmesine katkı sağlamamakla birlikte farklı sorun ve olumsuzlukların da ortaya çıkmasına
neden oluşturmaktadır.
Bir başka gerçek ise eğitimli bireylerin iş dünyasından beklentilerinin farklı, demografik beklenti ve çalışma
koşullarına göre beklenen ya da istenen ücret düzeyinin yüksekliği, ülke ekonomiki ile uygulanan ekonomik
politikalarında eğitim ile işsizlik arasına bir ilişkinin olduğunu, eğitim seviyesi arttıkça ekonomik duyarlılık
ilkesi ile kavramının birbirini desteklediğini söylemeden geçemeyiz.
Her ne kadar eğitim seviyesi artışına bağlı olarak ülke ya da ülkelerin gelişmişlik düzeyi artış göstersede işsizlik ve istihdam arasında oluşan sorunları görmeden geçemeyiz.
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Eğitim seviyesi ile ekonomik gelişmişlik arasında bir ilişki olduğu yapılan bazı çalışmalarla kanıtlanmıştır.
“Eğitim seviyesi yükseldikçe işgücünün verimliliğinin artması; ülkelerin rekabet gücünü olumlu etkilemekte
ve dışa açılmalarını kolaylaştırmaktadır” (Çalışkan ve diğ., 2013: 29-48).
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, temel olarak regresyon yöntemi ile insan kapitali olan eğitimli çalışanların istihdamı ile
ekonomik gelişim arasındaki ilişkiyi anlamaktır. Ekonomik gelişim, GSYH, Dış Ticaret ve Cari dengedeki büyüme, eğitim seviyesi ise ikincil ve üçüncül düzeyde bulunan istihdam edilebilir bireylerin oranı ve büyüklüğü
ile ölçülecektir.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum
Başkanıve–ülkeler
Kongre
Başkanı
Eğitimli bireyler ekonomilerin itici gücü olduğundan
arası
ticari rekabette büyük avantaj sağladığından ekonomik veriler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
KAPSAM
Bu çalışma Türkiye İstatistik kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından elde edilen, okullaşma oranı, büyüme, istihdam, enflasyon ve cari
denge rakamlarından oluşan 2013 – 2018 yılları arasındaki dönemi kapsayan verileri baz almaktadır. Özellikle,
GSYH ve dış ticaret rakamlarındaki büyüme oranları ülkenin ticari ve ekonomik gelişimine yönelik önemli bir
portre çıkaracaktır. Eğitim ile ilgili verilerde istihdam edilen veya edilmesi muhtemel kişilere yönelik durumu
ortaya koyarken, diğer ülkelere göre rekabetçilik seviyesini belirleyecektir.
Bu amaca yönelik olarak 2013 – 2018 yılları arasındaki çeyrek dönemlere ait veriler kullanılacaktır.
YÖNTEM
Analiz için veriler, TUİK, TCMB ve TC Strateji Başkanlığı web sitelerinden elde edilmektedir. Bu sitelerin
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Kongre Eş Başkanı

Önerisi sunulan çalışmada, ikincil ve üçüncül eğitim, GSYH büyüme oranları, dış ticaret büyüme oranları,
istihdam seviyesi, enflasyon ve cari denge verileri Proxy değişkenler olarak analize dahil edilecektir. Bağımlı
değişkenin, ekonomik gelişim, diğer değişkenlerinde bağımsız değişkenler olarak analize dahil edilmesi düşünülmektedir.
Analizde korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişki, birim kök analizi ile verilerin zamansal olarak
tutarlılığı ve regresyon analizi ile birbirleri arasındaki ilişkinin büyüklüğü belirlenecektir.
SONUÇ
Analiz sonuçları eğitimin ekonomik gelişim üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Hükümet,
eğitim sektörüne daha yoğun yatırım yaparak, eğitim koşullarını iyileştirerek, okullarda öğretmenlere daha iyi
teknolojik olanaklar ve eğitimler sağlayarak, eğitimin maliyetini düşürüp tüm halk için erişilebilir yaparak ve
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kabul süreçlerinde adaleti sağlayarak daha iyi sonuçlar elde edebilir. GSYH’nın itici gücü olmasından dolayı,
eğitime giderek daha yüksek yatırımın yapılması önerilmektedir. Çalışma sonuçları ayrıca, birincil eğitimin
genişletilmesinin ekonomi için yalnızca yük doğurduğu ve birincil eğitim gören bireylerin daha iyi işler için
yeterli olmadığı görülmüştür. Gelişme için ikincil ve üçüncül eğitime olan erişimin artırılması açık bir sonuç
olarak ortaya konulmuştur. Bu eğitim seviyelerinin ayrıca üretkenlik üzerinde de pozitif etkisi bulunmaktadır.
KAYNAKÇA
Çalışkan, Ş., Karabacak, M., Meçik, O., (2013). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi, (Kantitatif
Bir Yaklaşım), Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 29-48.
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MALLOW’UN

KRİTERİNE DAYALI DEĞİŞKEN SEÇİMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE
BELİRLENMESİ
Ekin YENER¹, Vedide Rezan USLU²
¹-2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun / Türkiye

Öz: Çoklu regresyon analizinin uygulama aşamasında araştırmacının aday bağımsız değişkenler için geniş
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
bir havuzu vardır ve bunlardan yalnızca birkaçı gerçekten önemlidir. Model için uygun bağımsız değişken alt
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
kümesinin bulunması değişken seçim problemi olarak adlandırılmaktadır. Çoklu regresyonda amaç, bağımlı
değişkendeki toplam değişimi açıklayan en iyi açıklayıcı değişkenleri seçmek ve bu seçim esnasındada
modelin boyutunu olabildiğince küçük tutmaktır. Değişken seçimi amacıyla kullanılan değişik yöntemler
geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi olan Cp istatistiği, çoklu regresyonda farklı parametre sayılarına sahip
aday modelleri karşılaştırırken en uygun modelin seçimi için geliştirilmiştir. Veri çok sayıda açıklayıcı değişken
içerdiği durumlarda tüm olası regresyonları yapmak çok zaman alıcı olduğundan Genetik algoritma ile Cp
kriteri kullanarak en iyi modeli seçmek istedik. Cp istatistiği modelin hata kareler ortalamasına dayalı, Mallow tarafından önerilen bir kriterdir. Arama uzayının çok geniş olduğu durumlarda en iyi sonuca ulaşmak için
geliştirilen algoritmalardan biri olan genetik algoritma, doğadaki canlıların geçirdiği süreci örnek alır. Genetik
algoritma doğada en güçlü gene sahip bireyin hayatta kalıp kötü gene sahip bireyin yaşayamayacağı ilkesine
dayanarak sürekli yenilenen çözümler üretir. Bu sayede istenilen en iyi çözüme ulaşılmış olur. Genetik algoritma yazılıp Cp kriteri amaç fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Çözüme çeşitlilik katmak için algoritmaya ait
parametre oranları değiştirilerek program tekrarlanmıştır. Her modele ait düzeltilmiş
değeri hesaplanmıştır.
Seçilen modelin anlamlılığı test edilmiştir.Cp istatistiğinin beklenen değeri modeldeki parametre sayısına
eşittir.
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Anahtar Kelimeler: Mallow’s Cp istatistiği, Genetik Algoritma, Değişken Seçimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Regresyon analizi, aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunan bir ya da birden fazla değişkenin arasındaki ilişkiyi
belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Regresyon analizi temel olarak, gözlenen bir olayın hangi sebeplerin etkisi altında olduğunun tahminlenmesi için kullanılır. Regresyon analizinde Y bağımlı değişkenine
bir açıklayıcı değişkenin etkisi araştırılabilirken, aynı anda birden fazla açıklayıcı değişkeninde etkileri
araştırılabilir. Çoklu regresyon analizi, birden fazla sayıda bağımsız açıklayıcı değişkenin Y bağımlı değişkeni
üzerindeki etkisini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Çoklu regresyon analizinin uygulama aşamasında
araştırmacının aday bağımsız değişkenler için geniş bir havuzu vardır ve bunlardan yalnızca birkaçı gerçekten
önemlidir. Model için uygun bağımsız değişken alt kümesinin bulunması değişken seçim problemi olarak
43

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

adlandırılmaktadır. Değişken seçimi, açıklayıcı değişkenlerin en iyi alt kümesini seçmek için tasarlanmıştır.
Çoklu regresyonda amaç, bağımlı değişkendeki toplam değişimi açıklayan en iyi açıklayıcı değişkenleri seçmek
ve bu seçim esnasındada modelin boyutunu olabildiğince küçük tutmaktır. Gereksiz açıklayıcı değişkenlerin
modelde muhafaza edilmesi bizi ilgilendiren diğer miktar ya da niceliklerin tahmininin yorumunda hatalara
yol açacaktır. Modelden çıkarılan değişkenlerin bazısı önemsiz olmasa bile modelden değişkenleri atarak kalan değişkenlerin parametre tahminlerinin doğruluğu iyileştirilebilir. Mevcut açıklayıcı değişkenlerin sadece
bir kümesini içeren bir regresyon modelinin seçilmesi, birbiriyle çatışan iki amacı içerir.
i.
ii.

Açıklayıcı değişkenlerdeki bilgi içeriğinin bağımlı değişkenin tahmin edilen değerini etkileyebilmesi
Prof.
Dr.olası
Ahmet
Fahrideğişken
ÖZOK içeren model arzu edilir.
için mümkün olduğu kadar çok
sayıda
açıklayıcı
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
Açıklayıcı değişken sayısı artarken Y tahmininin varyansı artacağı ve/veya bağımsız değişkenler
arasındaki kuvvetli doğrusal ilişkiler olabileceği için mümkün olduğu kadar az değişken içeren model
tercih edilir.

Bu iki birbiriyle çelişen amaç doğrultusunda seçimi gerçekleştirme işi “en iyi regresyon denklemini” seçmek
olarak adlandırılmaktadır. (Montgomery vd, 2013)
AMAÇ
Değişken seçimi amacıyla kullanılan değişik yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi olan Cp
istatistiği, çoklu regresyonda farklı parametre sayılarına sahip aday modelleri karşılaştırırken en uygun modelin seçimi için geliştirilmiştir. Mallow tarafından önerilen Cp istatistiği, modelin hata kareler ortalamasına
dayalı bir kriterdir. Açıklayıcı değişken sayısı çok fazla olduğu durumlarda arama uzayı çok büyük olmaktadır.
Bu çözüm uzayı içerisinde en iyi ve mümkün olan çözüme ulaşılabilmek için bazı sezgisel algoritmalar
geliştirilmiştir. Bu algoritmalardan biri olan genetik algoritma, doğadaki canlıların geçirdiği süreci örnek alır.
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içerdiği
tüm olası regresyonları yapmak çok zaman alıcı olduğu için genetik algoritma ile çözüm uzayında bulunan en iyi modeli Cp istatistiği kriterine göre
seçmek amaçlanmıştır.
KAPSAM
Değişken seçimi, regresyon analizinde önemli bir etkendir. Regresyon analizinde temel amaç bağımlı değişkeni
en iyi açıklayan bağımsız değişkenleri belirlemektir. Çoklu doğrusal regresyonda k açıklayıcı değişken için
farklı aday model vardır. Çok fazla sayıda açıklayıcı değişken içeren modelin yanı düşük , ancak varyansı yüksek olmaktadır. Tam tersine az sayıda açıklayıcı değişken içeren modelin yanı yüksek, ancak varyansı düşük
olmaktadır. En iyi model, bu iki durumun dengelenmesi sonucu seçilmektedir. Değişken seçimi amacıyla
kullanılan değişik yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler hesaplama tekniklerine göre ‘adımsal yöntemler’
ve ‘tüm olası alt kümeler yöntemi’ olarak 2 grupta incelenir (Alpar, 2017).
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istatistiği, Mallow tarafından 1973 de önerilmiştir. Çoklu regresyonda farklı parametre sayılarına sahip
aday modelleri karşılaştırırken en uygun modelin seçimi ve/veya model uyumunun değerlendirilmesi için
geliştirilmiş bir kriterdir.
=
Burada , hata varyansı,
ise veriyi açıklamak için kullanılan modelin Artık Kareler Toplamı ve p ise
bu modeldeki parametre sayısıdır. Bir regresyon uygulamasında E
olduğundan Cp istatistiğinin
beklenen değeri
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Uygulamada =
ile hesaplanır.
tam modelin
’dır. Dolayısıyla hangi modelde
istatistiği o modelin parametre sayısına yakın ise en iyi model olacaktır.
YÖNTEM
Genetik algoritmalar (GA), Darwin’in evrim teorisinin doğal seçilim ilkesine dayanan, doğadaki canlıların
geçirdiği süreci örnek alarak çalışan bir arama yöntemidir. Goldberg’in tanımına göre GA, rastlantısal arama tekniklerini kullanarak çözüm bulmaya çalışan, parametre kodlama esasına dayanan sezgisel bir arama
tekniğidir. GA, yapay zekanın çok hızlı gelişen bir alanıdır (Goldberg, 1989). Genetik algoritmalar genellikle
çözüm uzayının çok büyük olduğu durumlarda çözüme çeşitlilik katarak en iyi çözümü bulmayı amaçlar. En
iyi çözümü bulmaya çalışırken en iyi genin hayatta kalıp kötü genin yok olması ilkesine dayanır. Bunun için
“iyi”nin ne olduğunu belirleyen bir uygunluk fonksiyonu ve yeni çözümler üretmek için yeniden üreme ve
mutasyon gibi operatörler kullanılır. Genetik algoritmanın adımları aşağıdaki gibidir.
Adım
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mozomun uzunluğu (n) genellikle sabit tutulur.
Kodlama
için sayılar, harfler ve ya bazı semboller uygundur
ancak kodlama için en çok kullanılan yöntem Holland tarafından geliştirilen 0-1 ikili kodlama sistemidir.
Kodlamanın doğru yapılması genetik algoritmanın işleyişi için çok önemlidir.
Adım 2. Başlangıç Popülasyonunun Oluşturulması: Bu adım ile algoritmada kullanılacak bireyler oluşturulur.
Burada popülasyonun büyüklüğünü belirlemek önemlidir. Popülasyonun az sayıda birey içermesi algoritmanın
çeşitliliğini azaltır. Bunun nedeni çaprazlamanın az sayıda bireyler arasında gerçekleşecek olmasıdır. Çok
sayıda birey ise algoritmanın yavaşlamasına neden olmaktadır. Popülasyon sayısını belirli bir değeri geçtikten
sonra arttırmak algoritmanın verimliliğini azalmaktadır. Araştırmacı algoritmayı uygulayacağı probleme göre
popülasyon sayısını doğru belirlemelidir.
Adım 3. Uygunluk Değerinin Hesaplanması: Yeni çözümleri (nesilleri) oluşturmak için seçilen çözümler uygunluk değerlerine göre seçilir (Goldberg, 1989). Uygunluk değeri, popülasyondaki dizilerin bir değerlendirme
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işlevi yardımıyla hesaplanır. Çözülmek istenen her problemde uygunluk değeri farklılık gösterir. Araştırmacının
problemine göre kendi belirlediği değerdir.
Adım 4. Yeniden Üreme (Seçim): Yeniden üreme operatörü, doğadaki doğal seçilim işleminin genetik algoritma tarafından uygulanmasıdır. Bu işlemle güçlü bireylerin hayatta kalıp, iyi genlerini çocuklarına aktarır.
Bu sayede her çözümün bir önceki çözümden daha iyi sonuçlar vermesi hedeflenir.
Adım 5. Çaprazlama: Çaprazlama operatörü, olmayan bireyler yaratarak bireyler arasındaki çeşitliliği arttırır.
GA’nın en önemli operatörlerindendir. Problem çözümleri için birçok çaprazlama yöntemi üretilmiştir (Sakawa,2002). Genelde tüm çaprazlama operatörlerinde,
iki birey
birÖZOK
çiftleşme havuzundan alınarak karşılıklı gen
Prof. Dr. Ahmet
Fahri
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
değiştirmesiyle gerçekleşir (Dep, 2002).
Adım 6. Mutasyon: Çaprazlama işleminden sonra mutasyon işlemi gerçekleştirilir. Kromozomlar belirli bir
süreden sonra tekrarlanabilir ve bunun sonucunda farklı kromozom üretimi durabilir. Mutasyon işlemi sayesinde kromozomların tekrarı engellenir, çözüm uzayı geniş tutulur ve bu sayede daha iyi çözümlere ulaşılır.
Adım 7. Bitiş ölçütlerine ulaşılması: Genetik algoritmanın döngülerinin sonlandırılması için çeşitli ölçütler
tanımlanabilir. Bunlar;
1. Belli bir nesil sayısı bitirildikten sonra döngüler durdurulur ve nesiller boyunca kimin en çok uygunluk
gösterdiğine bakılır.
2. Evrim sonucunda uygunluk fonksiyonundaki iyileşme belli bir değerin altına düştüğünde döngüler bitirilir
(Man vd, 1999).
3. Evrim için belirli bir süre verilerek, bu süre bittiğinde evrim durdurulabilir (Vural 2005).
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Kongre Eş Başkanı

Regresyonda amaç bağımlı değişkeni en iyi açıklayan açıklayıcı değişkenleri seçmektir. Bu seçimi
gerçekleştirmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada
istatistiği ile en iyi modeli belirlemek
amaçlanmıştır. Açıklayıcı değişken sayısı çok fazla olduğunda tüm modelleri hesaplamak çok zaman alıcı
olduğu için yapay zeka yöntemlerinden biri olan genetik algoritmadan yararlanılmıştır. Öncelikle genetik algoritma ve adımsal yöntemler ile en iyi modeller belirlenmiş olup, sonrasında bulunan bu modeller
kıyaslanmıştır. Bu çalışmada 13 açıklayıcı değişken içeren vücut yağı yüzde verisi kullanılmıştır. Y= Vücut
yağı yüzdesi, =Yaş(yıl), =Ağırlık(lbs), =Boy(inch), =Boyun çevresi(cm), =Göğüs çevresi(cm),
=Karın çevresi(cm),
=Kalça çevresi(cm), =Uyluk çevresi(cm),
=Diz çevresi(cm),
=Ayak bileği
çevresi(cm),
=Pazı çevresi(cm),
=Önkol çevresi(cm),
=Kol bileği çevresi(cm). Bu çalışma için genetik algoritma adımları aşağıda verilmiştir.
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Adım 1: Genetik kodlama: İkili kodlama yöntemi kullanılmıştır. Her gen bir açıklayıcı değişkeni temsil etmektedir. Açıklayıcı değişken sayısı 13 olduğu için gen sayısı 13’tür. Her bir gen 0 veya 1 olarak düzgün dağılıma
sahip, rassal olarak türetilmiştir.
Adım 2: Başlangıç popülasyonunun oluşturulması: Başlangıç popülasyonu rassal olarak türetilmiştir. Her kromozom bir modeli temsil etmektedir. Kromozomdaki genin değeri 0 ise o sıradaki açıklayıcı değişken modelde
bulunmaz, 1 ise o sıraya denk gelen açıklayıcı değişken modelde bulunacak anlamına gelmektedir. Kromozom
sayısı 10, 20, 30 olmak üzere 3 ayrı başlangıç popülasyonu oluşturulmuştur.
kriteri kullanılarak uygunluk değeri hesaplanmıştır.
Adım 3: Uygunluk değerinin hesaplanması: Mallow’un
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– Kongre
Adım 4: Yeniden üreme: Her çözümden sonra yeni popülasyonlar rassal olarak türetilmiştir.
Adım 5: Çaprazlama: Rasgele iki kromozom seçilip, çaprazlama işlemi uygulanıp uygulanmayacağına karar
vermek için kromozom sayısının yarısı kadar [0,1] aralığında rasgele sayı türetilmiştir. Türetilen bu sayılar
çaprazlama oranından büyük ise iki kromozom arasında çaprazlama yapılmamıştır. Türetilen sayılar çaprazlama oranından küçük ise tek noktalı çaprazlama yöntemi uygulanarak çaprazlama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Çaprazlama oranı 0,95 olarak alınmıştır.
Adım 6: Mutasyon: Basit mutasyon yöntemi ile mutasyona uğrayacak kromozomları belirlemek için rasgele
düzgün dağılıma sahip [0,1] aralığında kromozom sayısı kadar sayı türetilmiştir. Türetilen sayılar mutasyon
oranından büyük ise o sayıya karşılık gelen kromozoma mutasyon uygulanmamıştır.Türetilen sayılar mutasyon oranından küçük ise o kromozomda rasgele seçilen gene mutasyon uygulanmıştır. Mutasyon oranı 0,001
ve 0,005 alınmıştır.
Adım 7: Bitiş ölçütlerine ulaşılması: Yukarıdaki bütün adımlar yapıldıktan sonra uygunluk değeri olan
değeriDr.
arasındaki
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sayısı ile Prof.
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ANKARALI
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Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Genetik algoritmanın ilk aşamasında başlangıç popülasyonu 10, 20 ve 30 olmak üzere 3 farklı sayıda
türetilmiştir. 0,95 çaprazlama oranı ve iki farklı mutasyon olasılığı (0,005 ile 0,01) denenip en iyi model tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu iki farklı mutasyon olasılığına göre her bir popülasyon için 50 iterasyon yapılıp,
farkı hesaplanmıştır. Kromozom sayısına göre en küçük
farkına sahip 5 kroher iterasyon için
mozomun regresyon katsayılarının anlamlılık durumları tek tek incelenmiş ve anlamlı çıkan modeller kendi
kriterine
aralarında -p farkına göre kıyaslanmıştır. Yapılan iterasyonlar sonucunda genetik algoritma ile
göre 2 modelin tüm regresyon katsayıları anlamlı çıkmıştır. Tablo 1 incelendiğinde 14. Modelin Düzeltilmiş
değeri 43. modele göre daha yüksek ve tahminin standart hatası daha düşük olduğu için en iyi model olarak
’ün bulunduğu modeldir.
seçilir. Bağımlı değişkeni en iyi açıklayan model ,
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Tablo 1. Genetik Algoritma Ile En Iyi Model Seçimi
Model

-p

Düz.

Tahminin Standart Hatası

43

0,2662

0,7354

4,31

14

0,3150

0,7360

4,30

Değişken seçim yöntemi olan adımsal yöntemler ve genetik algoritma ile belirlenen modellerin
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
ve Tahminin standartOturum
hata değerlerine
kıyaslaması
tablo 2. de verilmiştir.
düzeltilmiş
Başkanıgöre
– Kongre
Başkanı

-p farkı,

Tablo 2. En Iyi Model Seçim Yöntemlerine Göre Kıyaslama
Yöntem

-p

Düz.

Tahminin Standart
Hatası

Genetik algoritma

0,3150

0,736

4,30

İleri doğru seçim

3,4523

0,732

4,34

Adım adım
regresyon

3,4523

0,732

4,34

Model
,

SONUÇ
Regresyon analizi, bağımlı(yanıt) değişken ile bağımsız(açıklayıcı) değişken veya değişkenler arasındaki
Prof.
Dr. Ayhan
Prof.
Dr. Handan
ANKARALI
Dr. nelerin
Haluk ZÜLFİKAR
ilişkiyi
incelemek
için ESİ
kullanılan bir
yöntemdir.
Genellikle
araştırılan birDoç.
olayın
etkisi altında
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
kaldığını incelemek için tercih edilir. Regresyon analizinde bağımlı değişken Y, bağımsız değişkenler X olarak
Kongre Eş Başkanı
gösterilmektedir. Regresyon analizi yapılarak bağımlı değişkeni en iyi açıklayan değişkenler araştırılmaktadır.
artık kareler ortalamasına dayalı Mallow tarafından önerilen bir değişken seçim tekniğidir. Veri fazla sayıda
açıklayıcı değişken içermesi durumunda en iyi model seçimi için tüm olası modelleri incelemek çok zaman
alıcı olmaktadır. Bu sebepten dolayı bu çalışmada genetik algoritma kullanılarak en iyi model belirlenmiştir.
kriterine dayalı belirlenen model tüm değişken seçim yöntemBu çalışma sonucunda genetik algoritma ile
ve en düşük standart hata değerine sahiptir. Genetik algoritma çözüm
lerine göre en yüksek düzeltilmiş
uzayını çok fazla çeşitlilik katarak incelediği için en iyi modeli belirlemede çok iyi sonuçlar vermiştir.
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PÜR MATEMATİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE
Ayhan ESİ
Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Adıyaman / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı pür matematiğin önemi konusunda farkındalık oluşturabilmek ve temel bilimler
içinde yer alan matematiğin sadece uygulamalı matematik ile varlığını devam ettiremeyeceği, pür matematiğin önemini ve gereğini vurgulamaktır.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Anahtar Kelimeler: Matematik, Pür Matematik, Uygulamalı Matematik

GİRİŞ
Matematiğin tanımı çok çeşitli şekillerde verilebilir. Bazı örnekler verelim:
Örüntülerin ve düzenlerin bilimi olarak matematiği; sayı, şekil, uzay, büyüklük olarak fark ederken, bunlar
arasındaki ilişkileri de keşfetme olarak;
Sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dil olarak;
Bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu
dili kullanarak problem çözme gibi düşünme becerilerini geliştirme olarak;
Soyut veya somut kavramları ve sistemleri anlama olarak;
Prof.
Ayhan
ESİ ve sistemler
Prof.arasında
Dr. Handan
Haluk
ZÜLFİKAR
Soyut
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Davetli Konuşmacı
lanabilme olarak;
Kongre Eş Başkanı
Problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bu stratejileri problemlerin çözümünde kullanabilme olarak; tanımlayabiliriz.
AMAÇ
Pür (saf) matematiğin uygulamalı matematiğe göre daha çekici olmadığı ve matematikle ilgilenen pek çok
kişiyi cezbetmediği açıktır. Ancak gerek pür matematik ve gerekse uygulamalı matematik her ikisi de ayrılmaz
bir bütünün parçaları gibidir. Günümüzde ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde birçok üniversitesinde matematik bölümlerinde sadece matematik yerine uygulamalı matematiğin bölümleri tercih edilmekte ve böyle
bir “pratik” ismin daha fazla öğrenci çekmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca birçok matematikçi, tamamen matematiksel olsa bile araştırmalarında uygulamalı matematiği uyguladığını beyan ederek uygulamalı matematiği
daha çok savunmaktadırlar. Bir matematiksel araştırmanın “pratik” ve “yararlı” görünmesini sağlamak için
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şüphesiz ki uygulamalı matematikten faydalanılır. Bu ise pür matematiğin çok teorik ve işe yaramadığı şeklinle
bir görüşle tartışmayı amaçlamaktadır. Ciddi matematikçiler pür matematiğin önemini anlar ve bilirler. Ancak
muhtemelen bir pür matematik makalesini okumaktan yeni hiçbir şey öğrenemeyeceklerini düşündüklerinden,
pür matematiğin önemi ve kullanışlılığı konusunda ikna edilmesi gereken hala birçok insan var olduğu aşikardır. Uygulamalı matematik, fen, ticaret ve endüstride kullanılan matematiksel yöntemleri geliştirir ve mevcut
matematiksel yöntemleri bu alanlarda uygular. Belirli bir problemi pratik olarak çözmek için öncelikle pür
matematiğin meydana çıkarılması gereklidir. Örneğin, Newton, çekim kanununa göre hareket eden gök cisimlerinin yörüngelerini hesaplamak için matematiksel yöntemleri icat etti. 18. yüzyılda matematiksel hesaplama
pür (saf) matematik olarak kuruldu ve pür bir matematiksel teori hesabında Newton’un ilk uygulamasından
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK(1940 ilk baskı, 2012 yeniden basımı)
çok daha önceleri vardı. Ünlü İngiliz Prof.
matematikçisi
Godfrey
Hardy’nin
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
“Bir Matematikçinin Savunması” adlı kitabinda şunu söylemektedir: “Pür matematik, uygulanandan daha kullanışlıdır”. Başka bir deyişle, genellikle matematiksel bir teorinin kullanışlılığı, soyutluğu ve genelliği nedeniyle önem kazanır. Örneğin, grup teorisi, kimya, fizik ve matematikte çok sayıda uygulamaya sahiptir; çünkü
çok soyuttur ve bu nedenle birçok yapı grup özelliklerine sahiptir. James C. Maxwell “İyi bir teoriden daha
pratik bir şey yok” demektedir. Ayrıca, matematik uygulamaları yapabilmek için öncelikle; temel matematiğe
ihtiyaç olduğu açıktır. Pür matematik soyut nesneleri inceler. Bununla birlikte, bu nesneler gerçek dünya olaylarının modelleri ve pür matematik sonuçlarının pratik uygulamalarının olduğunu ortaya çıkarmaktadır, ancak
bu sürecin bazen uzun yıllar aldığı da tartışılmaz bir gerçektir. Pür ve uygulamalı matematiğin kontrasta tabi
tutulmasına gerek yoktur; çakışmalar ve karşılıklı etkiler vardır. Leonardo da Vinci “Hiçbir insan soruşturması,
matematiksel olarak gösterilemezse gerçek bilim olarak adlandırılamaz” olduğunu söylemektedir.
Herhangi ciddi bir araştırma (sanat ve sosyal bilimlerde dahil olmak üzere) matematiğe ihtiyaç duyulması ve
buralarda kullanılan matematiğinde geçmişte pür matematik olarak kabul edilmesine bir örnek, mimaride parametrik tasarımdır. Günümüzde modern teknoloji pür matematiğe dayanmaktadır. (Ercim, 2008) matematiği bir
piramit ile karşılaştırılmıştır: Piramidin tepesinde matematiğin günlük hayatımıza anında uygulanması vardır.
“Ancak
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üstü o ANKARALI
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Modern
matematik bir uygulamasını;
diferansiyel
denklemler,
Kongre Eş Başkanı
sayısal analiz ve doğrusal cebirden alabilir. Örneğin, graf teorisi, grup teorisi ve kompleks analizden oldukça
fazla yararlanabilir. Ayrıca sayılar teorisi, topoloji ve geometri ile sağlam temele dayanmaktadır.
Matematiğin kökleri derinlemesine incelendiğinde, model teorisi ve küme kuramı gibi mantığın temel taşları
ortaya çıkmaktadır ki “Mantıksal bir matematik teori oluşturmak için tamamen teorik sonuçlar gerekmektedir.
Bazı sonuçların pratik uygulamaları mümkündür ancak ve bazılarının o zaman dilimi içinde pratik uygulamaları mümkün olmayabilir. Ancak yine de piramidi desteklemek için bunlara ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel mantık gibi pür matematiğin temel alanları birçok pratik uygulama içermese de, matematiğin onsuz
gelişemeyeceği aşikardır.
Pür matematiği sadece matematik yapmak adına işe yaramaz gibi görenler ancak yıllar sonra pür matematiğin
önemli uygulamalarını görmüşlerdir. Buna birçok tarihsel örnek vardır. Bunlardan bazıları negatif ve karmaşık
(kompleks) sayılardır ki 15. yüzyıldan önce absürd ve yararsız sayılıyorlardı. Artık karmaşık sayılar elekt-
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rik-elektroni k mühendisliğinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 2000 yıl boyunca, matematikçiler Euclid’in dört
aksiyomundan beşinci aksiyomunu çıkarmaya çalıştılar. 1830’da Lobachevski ve Bolyai, beşinci aksiyomun
bağımsızlığın ı kanıtladılar. Bu devrimci bir keşifti ancak Einstein onu genel görecelik teorisine uygulayan
kadar tamamen teorikti. Grafik teorisi ile, kimya ve bilgisayar bilimlerinde birçok uygulamanın varlığı ortaya
kondu. 1917’de tanıtılan Radon dönüşümü, 1960’larda Tomografi geliştirmek için uygulandı (tıbba bu yüzden
Nobel ödülü verilmiştir). Bu matematiğin tıptaki pek çok uygulamasına bir örnektir. Wavelet ve Fourier dönüşümleri, bilgisayar grafik tasarımında ve MR, tansiyon monitörü ve diyabet monitörü gibi tıbbi ekipmanlarda
kullanılmaktadır. Topoloji moleküler yapıların anlaşılmasına yardımcı olur (Flapan, 2000). Cebirsel Topoloji,
veri madenciliğinde uygulamaları bulmuştur. Turing’in hesaplanabilirlik teorisi hesaplama için teorik temel
Prof. Dr.
Ahmet Fahri
ÖZOK
sağlamıştır. Geçmişte sayılar teorisi, gereksiz
matematiğin
bir örneği
olarak düşünülmüştü. Yıllar sonra sayılar
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
teorisinin sonuçları, asal sayı teorisi, bilgisayar güvenlik sistemlerini tasarlamak için uygulanmıştır (Coutinho,
1999). Çevrimiçi rezervasyon, alışveriş veya bankacılık her yaptığımızda matematik ile korunuyoruz. Hepimiz bilgisayarlar, internet ve cep telefonları kullanırız ve temelde pür matematik uygulamalarıdır. Dolayısıyla
bunlar ve sayısız örnekleri hatırlayıp, göz önüne aldığımızda pür matematiğe saygı duyuyoruz ve destekliyoruz. Ercim, 2008 yılında matematiğin benzersizliğini ve önemini şöyle vurgulamaktadır “... Bir matematiksel
sonuç sonsuza dek geçerlidir. Modadan düşebilir veya geçerli uygulama alanının dışına düşebilir, ancak 2400
yıl önce Babiller, Çinliler ve daha sonra Yunanlılar tarafından bilinen ikinci dereceden denklemleri çözmek
için kullanılanlar gibi bilinen en eski matematik formülleri bile bugünkü temel matematiğin ekmeği ve tereyağıdır.”
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TIP BİLİMİNDEKİ MATEMATİĞİN İNCELENMESİ
Elif Naz BOZDEMİR1, Meryem ÇILDIR2
Şehit Prof. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, Proje 4 Öğrencisi, Balıkesir / Türkiye
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Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, İlköğretim Matematik Öğretmeni, Balıkesir / Türkiye
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Öz: Günümüzde matematikten birçok bilim dalı ve onların alt disiplinleri tarafından yararlanılmaktadır. YapıProf.bilim
Dr. dallarından
Ahmet Fahri
ÖZOK
lan bu çalışmada matematikten yaralanan
biri olan
tıp biliminde matematiğin yeri, kullanım
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
alanları ve uygulamalarından bahsedilmiştir. İnsan sağlığının korunması ve bozulması durumunda iyileştirilmesi için geliştirilen tıp biliminin birçok alt disiplini mevcuttur. Bu alt disiplinlerin bazılarında matematiksel
örnekleme, hesaplama ve modellemelerden yararlanılmaktadır. Bu uygulamalar teşhis ve tedavi aşamalarını
somutlaştırarak dünya çapında kabul gören ölçüm birimleri ile yapıldığı için, uluslararası geçerliliğe sahiptir.
Örnek olarak istatistik ve istatistiksel metotlar, epidemiyoloji verilebilir. İlaç kontrolü, düzenlenmesi, hastalar
için ilaç dozajı ayarlamaları tehlikelidir. Bu nedenle yeni ilaçların geliştirilmesinde, geliştirilen ilaçların takibi
ve kullanımlarında matematiksel modeller çok önemli birer araçtır. Bu uygulamalara en temel örneklerden
gerekli ilaç miktarı, enjeksiyon süresi hesaplama örnek verilebileceği gibi tomografi, matematiksel modelleme
gibi daha spesifik örnekler de verilebilir. Kalp atışlarının ölçülmesi ve kalbin modellenmesini bunlara örnek
verebiliriz. Kalp atışlarının direkt olarak ölçülmesi imkansızdır, endirekt olarak ölçülebilmektedir. Bilgisayara bağlı dizaynlar günümüzde suni kalp kapakçıklarının dizaynında kullanılmaktadır. Bunun için kalbin
sol tarafında matematiksel bir modelleme kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada yukarıda verilen örneklerin
tıp biliminde kullanılırken matematiğin hangi başlıklarından yararlanıldığına değinilmiştir. Örneğin verilen
bu uygulamalardan gerekli ilaç miktarı hesaplama (ölçüm sistemi), enjeksiyon süresi hesaplamada elementer
matematik, tomogrofi görüntülerinin değerlendirilmesinde ise geometri kullanılmıştır.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Anahtar Kelimeler: Matematik, Geometri, Tıp, Modelleme, Hesaplama

Davetli Konuşmacı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Matematik günümüzde birçok bilimin yararlandığı bir bilim dalıdır. Tıp bilimi bunlardan sadece bir tanesidir.
Bu çalışmada tıp biliminde matematiğin yeri, kullanım alanları ve uygulamalarından bahsedilmiştir.
İnsan sağlığının korunması, bozulması durumunda iyileştirilmesi için geliştirilen tıp biliminin birçok alt dalı
tarafından matematikten yararlanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada tıp biliminin bazı alt dalları tarafından kullanılan bazı matematik uygulamaları incelenmiş ve kullanım alanlarına göre ayrıştırılmıştır.
Global bir geçerliliğe sahip olan matematik biliminin bu dalda kullanımı, uygulamaların teşhis ve tedavi aşamalarını somutlaştırmaktadır.
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İnsan sağlığının korunması ve bozulması durumunda iyileştirilmesi için geliştirilen tıp biliminin birçok alt
disiplini mevcuttur. Bu alt disiplinlerin bazılarında matematiksel örnekleme, hesaplama ve modellemelerden
yararlanılmaktadır. Bu uygulamalar teşhis ve tedavi aşamalarını somutlaştırarak dünya çapında kabul gören
ölçüm birimleri ile yapıldığı için, uluslararası geçerliliğe sahiptir.
Bu uygulamalara en temel örneklerden gerekli ilaç miktarı, enjeksiyon süresi hesaplama örnek verilebileceği
gibi tomografi, modelleme gibi örnekler de verilebilir.
Yapılan bu çalışmada yukarıda verilen örneklerin tıp biliminde kullanılırken matematiğin hangi başlıklarından yararlanıldığına değinilmiştir. Örneğin verilen bu uygulamalardan gerekli ilaç miktarı hesaplama (ölçüm
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
sistemi), enjeksiyon süresi hesaplamada
elementer
matematik,
tomografi
Oturum
Başkanı
– Kongre
Başkanıgörüntülerinin değerlendirilmesinde
geometri kullanılmıştır.
AMAÇ
Yapılan bu çalışmada tıp bilimde kullanılmakta olan matematik araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda elde
edilen bulguların paylaşılmasıyla matematiğin evrenselliği ve tıp bilimi dahil hayatımızın her yerinde olduğu
hakkında ortak bir kanıya varılması amaçlanmıştır.
KAPSAM
Bu çalışmada tıptaki ilaç dozajı ve enjeksiyon süresi hesaplama, genel çalışma prensibi ile tomografinin çalışma mantığı incelenmiştir.
YÖNTEM
Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma tekniği ile matematiğin tıptaki kullanım alanlarına bakılmıştır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, & Demirel, 2013).
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
BULGULAR
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
1.

Kongre Eş Başkanı

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
Gerekli ilaç miktarı hesaplanırken doğru orantı veya aşağıdaki formül kullanılabilir (Coşkun, Tıpta Matematik, 2015).
X=D*Q/H
X: Gerekli miktar
D: İstenen miktar
H: Mevcut miktar
Q: Mevcut miktardaki doz
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2.

ENJEKSİYON SÜRESİ HESAPLAMA
Enjeksiyon süresi hesaplanmasında toplam hacim enjeksiyon süresi ile doğru orantılı iken birim zamanda
enjekten edilen miktar enjeksiyon süresine ve toplam hacme ters orantılı olacak şekilde hesaplanır (Coşkun, Tıpta Matematik, 2015).
Enjeksiyon Süresi = Toplam Hacim / Birim Zamanda Enjekte Edilen Miktar

3.

TOMOGRAFİ (LİNEER ATENUASYON)

Dr. Ahmet
Fahri kesitler
ÖZOK haline getirerek görmemize yarayan
X ışınları ve bilgisayar yardımı ile Prof.
insanların
iç organlarının
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
cihaza bilgisayarlı tomografi (BT/CT) denir. Tomografi cismin farklı
açılardan alınan iz düşüm bilgilerinden
elde edilen kesit görüntülerine dayanır. Endüstriyel olarak malzeme testlerinde, yeraltı kaynakları tespitinde
sıcaklık, kalite kontrol vb. testlerde kullanıldığı gibi tıp biliminde teşhis ve tedavi açısından devrimsel önemli
bir yeri mevcuttur. Tomografi öncesinde doktorların bir insanın iç organlarını gözlemlemek için ciddi operasyonlar gerçekleştirmesi gerekirken bilgisayarlı tomografi ile yüksek doğrulukta, hastaya en az zarar ile iç
organların gözlemlenebilmesi gerçekleşmiştir.

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Görsel 1. Orijinal “Siretom” Kafa Tarayıcısı (Arslan, 2005)
Geniş anlamda iz düşüm, cismin belli bir açıdan aydınlatıldığında, geçirdiği enerjiden oluşturulan bilgidir.
1917 yılında Avusturyalı matematikçi Johann Radon’un kendi adını verdiği Radon Dönüşümleri hakkındaki
makalesini yayınlaması ile birlikte bir fonksiyonun tekrar iz düşümlerinin elde edilmesinin temeli atılmıştır.
Bir fonksiyonun tekrar iz düşümlerinden elde edilmesi Radon’un 1917’de yayınladığı makaleye dayanmaktadır. Günümüzde kullanılan tomografik görüntüleme ise Housfield’in x-ışını tarayıcısını buluşu ve bununla
1972’de Nobel ödülü almasıyla son halini almıştır. Housfield bu ödülü, bağımsız olarak çalışmasına rağmen
algoritmanın belirli bir kısmını bulan Allan Cormack ile paylaşmıştır. Bu buluş yüksek kalitede kesit görün55
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tüleme yapılabileceğini göstermiştir. İlk başlarda kafa görüntülemesi ile başlayan süreçte kısa zamanda tüm
vücut taramalarına geçilmiştir (Arslan, 2005).
Diğer medikal görüntüleme tekniklerinden farklı olarak geleneksel x-ışını görüntüleme gibi BT, direkt görüntülemenin yanında yumuşak doku farklılıklarını da görüntüleyebilmektedir. Bağırsak, akciğer, yağ dokusu bunlardan bazılarıdır. Lezyon, tümör, metastaz gibi kitlelerin yerlerinin, büyüklüklerinin araştırılmasında
özellikle kullanılmaktadır. BT ile kafa ve beyindeki tümörler, kandaki pıhtılaşmalar, kan damarlarındaki bozukluklar, karıncık genişlemeleri, göz kaslarındaki anormallikler ve daha birçok vücut anormallikleri görüntülenebilmektedir (Arslan, 2005).
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Görüntünün oluşturulması görüntülenmek
alanın
belirlenip
taranması ile başlar. Bu aşama da cihaz
Oturumistenen
Başkanı
– Kongre
Başkanı
içerisinde bulunan x ışını tüpünün yolladığı ışınlar bir dizi dedektör tarafından saptanarak bu x ışınlarının iz
düşümü alınır. Bu işlem sırasında x ışını kaynağı ve dedektörler tüp içerisinde sürekli döner hareket yaparak
aynı alanın birçok farklı açıda iz düşümünü alır. Bu görüntüler bir bilgisayarda toplanır.

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

Görsel 2. Tomografi Cihazının İç Görüntüsü1

http://medicalinjektor.com/ (E.T. 20.01.2019)
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Görüntünün geri oluşumu 2. aşamadır. Bu aşamada her bir tarama verisi bilgisayar tarafından sayısal bir veriye
dönüştürülür. Görüntü resim elemanları ya da pikseller dizisi içinde yapılandırılır. Her bir piksel, sayısal değer
ya da BT sayısı ile temsil edilir. Her bir piksel için belirli bir değer, ilgili hacimsel elemanın, dokunun yoğunluğu ile ilgilidir. Suyun BT sayısı 0 (sıfır) kabul edilerek eğer zayıflama katsayısı sudan büyükse pozitif, sudan
küçük ise negatif olacak şekilde numaralandırılır.
BT sayısı = (μdoku -μH2O) / (μH2O) x 1000

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Görsel 3. Hacimsel Eleman Zayıflama Katsayısı μ ile Piksel (BT numarası) Arasındaki İlişki
(Arslan, 2005)
SONUÇ
Matematiğin her yerde olduğunu bir kez daha anlamamıza olanak sağlayan bu projede tıp alanındaki matematiksel bulgular araştırılmış, incelenmiş ve bunlardan bazıları seçilerek üzerlerinde daha fazla durulmuştur.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Seçilen
bulgular
ilaç dozajı hesaplama, enjeksiyon
hesaplama ve tomografi sistemidir.
Davetli
Konuşmacı
Davetlisüresi
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

İlaç dozajı hesaplamanın nasıl yapıldığı araştırılmış, incelenmiş ve formüle edilmiş aynı şekilde ilaç enjeksiyon sürelerinin ayarlamaları araştırılmış, incelenmiş ve formüle edilmiştir. Bunun sonucunda bu iki alanda da
elementer matematik kullanıldığı belirlenmiştir.
Genel çalışma prensibi ile tomografinin çalışma mantığı incelenmiş ve araştırılmıştır. Yapılan bu inceleme ve
araştırmalar sonucu tomografide ileri düzey matematik ve geometrinin kullanıldığı saptanmıştır.
Projenin başında da amaçlandığı üzere matematiğin evrenselliği ve tıp bilimi dahil hayatımızın her yerinde
olduğu kanısına bir kez daha varılmıştır.
KAYNAKÇA
Arslan, B., (2005, Şubat). Bilgisayarlı Tomografi ile Görüntüleme Yöntemleri. İstanbul, Türkiye: İstanbul
Teknik Üniversitesi.
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CCR MODELİ İLE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA
Fikretcan GÜÇ1, Pelin KASAP2
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Samsun / Türkiye

1-2

Öz: Bu çalışmada bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 27 Anabilim dalının etkinliklerinin ölçülmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla sağlık kurumlarının etkinliklerinin ölçümünde yaygın bir şekilde kullanılan ve parametrik olmayan etkinlik analiz yöntemlerinden olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Temel VZA
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
modellerinden girdi ve çıktı yönelimli
CCR (Charnes,
Cooper,
Rhodes)
modeli ile analizler gerçekleştirilmişOturum
Başkanı –
Kongre
Başkanı
tir. Bu bağlamda 2018 yılı içerisinde Ocak-Kasım ayları aralığında aktif ve yataklı poliklinik hizmeti veren 27
anabilim dalı incelemeye alınmıştır. Anabilim dallarından elde edilen verilerin etkinliklerinin hesaplanması ve
diğer analizler için MaxDEA6 paket programı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında dört girdi değişkeni ve üç
çıktı değişkeni ile analiz uygulanmıştır. Girdi değişkeni olarak her bir anabilim dalına ait Öğretim Üyesi ve
Öğretim Görevlileri Sayısı, Asistan Doktor Sayısı, Hasta Bakıcı Sayısı ve Hemşire Sayıları dikkate alınmıştır.
Çıktı değişkeni olarak ise her bir anabilim dalına ait Günlük Ayakta Muayene Sayısı (yıllık), Yatan Günlük Hasta Sayısı (yıllık) ve Ameliyat Sayısı kullanılmıştır. Elde edilen veri seti ile anabilim dallarının etkinlik skorları
hesaplanarak, etkin ve etkin olmayan anabilim dalları belirlenmiştir. Etkin olmayan anabilim dallarının hangi
etkin anabilim dallarını referans alarak etkin hale gelebileceği ve hangi güncellemeleri yaparak daha verimli bir anabilim dalı haline gelebileceği, arttırmaları veya azaltmaları gereken kaynaklar ortaya konulmuştur.
Girdi odaklı ve çıktı odaklı CCR analizleri incelendiğinde anabilim dallarının ortalama % 46 oranında etkin
olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik Analizi, CCR Modeli
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Performans sözcüğü dilimize Fransızcadan dahil olmakla birlikte Türk Dil Kurumu’ndaki karşılığı “Başarım”
kelimesi ile sağlanmaktadır. Başarım ise bir durumu ya da olayı başarma gücü ve isteği olarak ifade edilmiştir
(Gencan, 2014). Performans, hedefi olan ve planlanmış bir etkinliğin sonucunu nicel olarak “miktar”, nitelik
olarak ise “kalite” ile ifade eden bir kavram olarak da tarif edilmiştir (Akal, 2002).
Performans değerlendirme, bir organizasyondaki görevi fark etmeksizin herhangi bir çalışanın, çalışmalarının,
etkinliklerinin, eksikliklerinin veya fazlalıklarının kısacası bütün olarak tüm yönleriyle ele alınmasıdır (Fındıkçı, 2003).
Performans değerlendirme süreci şu şekilde ilerlemektedir: Yönetimin organize ettiği amaçlar ve bu amaçlara
uygun bazı standartlar tasarlanır. Sonrasında belirlenen amaçlar ile organizasyonun performansı kıyaslanır.
Eğer değerlendirme sonucunda yeterli performans gösterilmediği ifade edilirse sorunun kaynağı incelenir ve
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sorun çözüme kavuşturularak performansın artırılması için gerekli olanlar yapılır. Eğer değerlendirme sonucunda performans yeterli bulunmuşsa bir sonraki periyotta aynı performansın tekrarına ve gelişimine gayret
edilir (Gençay, 2010).
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili araştırmalar literatürde yayıldıkça birçok farklı ölçme ve değerlendirme
yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar geleneksel yaklaşımlar ve yeni yaklaşımlar olarak ayrılmaktadır.
Geleneksel yaklaşımların birçoğu oransal yaklaşıma dayanmaktadır ki, oransal yaklaşımlarla birden çok girdi
ve çıktı içeren durumların değerlendirilmesi oldukça zordur. Bu sebeple yeni yaklaşımlar gereken ilgiyi görmüştür.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Kendi içerisinde Oran Analizi, Parametrik
Parametrik
Olmayan Yöntemler olarak 3’e ayrılan
OturumYöntemler
Başkanı –ve
Kongre
Başkanı
ölçüm yöntemleri kendi içlerinde de sınıflara ayrılmaktadır:
Parametrik Yöntemler,
1) Stokastik Sınır Analizi,
2) Serbest Dağılım Yaklaşımı,
3) Kalın Sınır Yaklaşımı.
Parametrik Olmayan Yöntemler arasında ise en yaygın 2 yaklaşım ise,
1) Veri Zarflama Yaklaşımı,
2) Serbest Atılabilir Zarf Yaklaşımı.
Oran analizi, parametrik yöntemler ve parametrik olmayan ölçüm yöntemleri Tablo 1 de karşılaştırılmıştır.
Tablo 1. Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Onaran, 2006)
Prof. Dr. Ayhan ESİ

Davetli Konuşmacı
Karşılaştırma
Ölçütleri
Çözüm Tekniği

YÖNTEM SINIFI
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

Davetli Konuşmacı
Oran Analizi
Parametrik Yöntemler
Kongre Eş Başkanı

Davetli
Konuşmacı
Parametrik
Olmayan
Yöntemler

Oranlamalar

Regresyon

Matematiksel
Programlama

İçerik

Tek Girdi/Tek Çıktı
(Tek Boyutlu)

Çok Girdi/ Tek Çıktı (Tek
Boyutlu)

Çok Girdi/ Çok Çıktı
(Çok boyut)

Ön Hazırlık
(Veri Temini)

Basit

Basit
(Ölçümü yapılacak birim
analitik forma uygun olmalı)

Detaylı
(Kullanılacak girdi ve
çıktılara bağlı)

Uygulama

Kolay

Kolay

Kolay (Detaylı)

Performans Ölçümüne
Uygunluğu

Kısıtlı

Kısıtlı

Geniş
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Tablo 1 incelendiğinde parametrik olmayan yöntemlerin parametrik yöntemlere ve oran analizine göre daha
detaylı ön hazırlık ve uygulama sürecine ihtiyaç duymasının yanında, performans ölçümü açısından daha geniş
uygulama sahasının olması önemli bir tercih sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çoklu girdi/çoklu
çıktı kullanımına uygun oluşu da parametrik olmayan yöntemlerin önemli bir özelliğidir.
AMAÇ
Bu çalışmada sağlık kurumlarının etkinliklerinin ölçümünde yaygın bir şekilde kullanılan ve parametrik olmayan etkinlik analiz yöntemlerinden olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak etkinlik analizi gerçekleştirildi. Böylece çoklu girdili ve çoklu çıktılı kurumların etkinlik analizlerinin değerlendirilmesinde ve
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
karşılaştırılmasında hata payını düşük
tutarakBaşkanı
doğru tespitler
yapılması
kolaylaştırıldı.
Oturum
– Kongre
Başkanı
KAPSAM
Çalışmanın veri kümesini bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 27 Anabilim dalı oluşturmaktadır. Bu
anabilim dallarının seçiminde polikliniklerin aktif ve yataklı servisleri oluşu dikkate alınmıştır. Araştırma 2018
yılı verileri üzerinden yapılmıştır. Verilerin etkinliklerinin hesaplanması ve diğer analizler için MaxDEA 6
paket programı kullanılmıştır.
YÖNTEM
Var olan verilerin etkinliklerini en iyi şekilde yorumlamak ve değerlendirmek için Veri Zarflama Analizi yöntemi ile analizler gerçekleştirilmiştir. CCR Girdi yönlü ve CCR Çıktı yönlü olmak üzere toplamda 2 farklı analiz
yapılarak elde edilen sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4 de verilmiştir. Analiz sonuçları her bir anabilim dalının etkinlik değerini, etkin olması için referans alması gereken birimleri ve hangi girdi-çıktısında ne oranda değişime
giderse etkin olabileceği gibi bilgiler içermektedir.
VZA’nın içinde yer alan CCR ve BCC modellerinin her biri girdiye yönelik ve çıktıya yönelik uygulanaProf. Dr.
Ayhan
Prof. Dr.
Handan
ANKARALI
Doç. Dr. çalışmalar
Haluk ZÜLFİKAR
bilmektedir
ki bu
durumESİ
da 4 farklı model
meydana
getirir.
Bu modeller uygulandığı
için tutarlı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
analizlerin yapılmasını kolaylaştıracağı gibi yorumlama
Kongre Eş yeteneğini
Başkanı de geliştirir, bu sayede uygulama sahası da
genişlemiş olur (İleri, 1997).
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Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Şekil 1. VZA Modelleri (Atan, 2007)
Bu çalışmada veri zarflama modelinin sadece CCR modeline bağlı iki kolu araştırılmıştır, Girdiye Yönelik
Model ve Çıktıya Yönelik Model sağlık kurumuna bağlı birimlere uygulanmış olup, etkinlik değerleri analiz
edilmiştir.
BULGULAR
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 27 Anabilim dalının etkinlik analizleri incelenmek üzere analizde
kullanılacak girdi ve çıktı birimleri Tablo 2 deki gibidir.
Tablo 2. Girdi ve Çıktı Değişkenleri
Girdi
Değişkenleri
Çıktı
Değişkenleri Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Prof.
Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan
ANKARALI
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Öğretim
Üyesi
ve Öğretim Görevlisi SayısıDavetli Konuşmacı
Günlük Ayakta Muayene Sayısı
(Yıllık
Toplam)
Asistan Doktor Sayısı
Hasta Bakıcı Sayısı

Kongre Eş Başkanı

Yatan Günlük Hasta Sayısı (Yıllık Toplam)
Ameliyat Sayısı (Ameliyathanede Yapılan)

Hemşire Sayısı
Bu değişken birimleri dikkate alınarak yapılan analizlerde CCR girdi yönlü modele ait sonuçlar Tablo 3 de
verilmiştir.
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Tablo 3. Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bağlı Anabilim Dallarının CCR Girdi Yönlü Etkinlik Analizi
Ana Bilim Dalları

Etkinlik
Skoru

Referans Kümesi

Referans Alınma Sıklığı

1)

Acil ve İlkyardım ABD

1

1(1,00)

10

2)

Anesteziyoloji ABD

0,564879

3(0,94)

0

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum
1 Başkanı – Kongre
3(1,00)Başkanı

3)

Beyin Cerrahi ABD

4)

Çocuk Cerrahisi ve
Ürolojisi ABD

1

4(1,00)

6

5)

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ABD

0,712489

1(1,63); 13(0,25)

0

6)

Dermatoloji ABD

1

6(1,00)

9

7)

Enfeksiyon Hastalıkları
ABD

0,379292

4(0,31); 6(0,41); 12(0,02)

0

8)

Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon ABD

0,722409

1(0,04); 12(0,23); 26(0,82)

0

0,492636

1(0,008); 4(0,60); 6(0,49);
21(0,39)

0

9)

Genel Cerrahi ABD

10)
Göğüs
Cerrahi
ABD
Prof. Dr.
Ayhan
ESİ
DavetliGöğüs
Konuşmacı
Hastalıkları
11)
ABD

4(0,04); 6(0,19); 21(0,17);
0,331126
Prof. Dr. Handan 26(0,004)
ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Eş Başkanı
0,622501Kongre1(0,07);
3(0,02); 6(0,49)

5

0
Doç. Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
0

12)

Göz Hastalıkları ABD

1

12 (1,00)

5

13)

İç Hastalıkları ABD

1

13(1,00)

2

14)

Kadın Hastalıkları ve
Doğum ABD

0,887799

4(0,37); 6(0,43); 13(0,09);
21(0,46)

0

15)

Kalp Damar Cerrahi
ABD

0,701514

1(0,001); 3(0,22); 4(0,12);
21(0,23)

0

16)

Kardiyoloji ABD

0,696393

1(0,12); 3(0,40); 6(0,53)

0
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17)

Kulak Burun Boğaz
ABD

0,873336

1(0,06); 12(0,09); 21(0,32);
26(0,68)

0
0

18)

Nöroloji ABD

0,428544

1(0,14); 3(0,18); 6(0,28);
26(0,33)

19)

Nükleer Tıp ABD

1

19(1,00)

0

20)

Ortopedi ve
Travmatoloji ABD

0,624968

1(0,06); 6(0,25); 12(0,06);
21(0,32); 26(0,31)

0

21)

Plastik Rekons ve
Estetik Cerrahi ABD

22)

Psikiyatri ABD

0,558595

1(0,13); 26(0,53)

0

23)

Radyasyon Onkoloji
ABD

1

23(1,00)

1

24)

Radyoloji ABD

1

24(1,00)

0

25)

Tıbbi Biyokimya ABD

0,07007

26(0,11)

0

26)

Tıbbi Genetik ABD/
Pediatri

1

26(1,00)

6

27)

Üroloji ABD

0,897368

4(0,56); 6(1,02); 12(0,07);
21(0,46)

0

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum
Başkanı
1 Başkanı – Kongre
21(1,00)

7

Tablo
3’te görüldüğü
üzere
dalının
tanesi CCR
Girdi yönlü veri
zarflama
modeline
göre etkinProf.
Dr. Ayhan
ESİ27 anabilim
Prof.
Dr. 11
Handan
ANKARALI
Doç.
Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
dir. BuDavetli
karar verme
birimleri
Acil
ve
İlkyardım
ABD,
Beyin
Cerrahi
ABD,
Çocuk
Cerrahisi
ve
Ürolojisi
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli KonuşmacıABD,
Eş Başkanı
Dermatoloji ABD, Göz Hastalıkları ABD, İçKongre
Hastalıkları
ABD, Nükleer Tıp ABD, Plastik Rekons ve Estetik
Cerrahi ABD, Radyasyon Onkoloji ABD, Radyoloji ABD, Tıbbi Genetik ABD/Pediatri’dir.
Acil ve İlkyardım ABD etkin olmayan anabilim dalları tarafından 10 kez referans gösterilmiştir, aynı şekilde
Beyin Cerrahi ABD 5 kez, Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi ABD 6 kez, Dermatoloji ABD 9 kez, Göz Hastalıkları
ABD 5 kez, İç Hastalıkları ABD 2 kez, Plastik Rekons ve Estetik Cerrahi ABD 7 kez, Radyasyon Onkoloji
ABD 1 kez ve son olarak da Tıbbi Genetik ABD/Pediatri etkin olmayan anabilim dalları tarafından 6 kez referans gösterilmiştir. Örneğin etkin olan anabilim dallarından Beyin Cerrahi ABD, etkin olmayan Anesteziyoloji
ABD, Göğüs Hastalıkları ABD, Kalp Damar Cerrahi ABD, Kardiyoloji ABD ve Nöroloji ABD tarafından referans olarak alınmıştır. Bunun yanında Nükleer Tıp ABD ve Radyoloji ABD etkin birer anabilim dalı olmasına
karşın hiçbir anabilim dalı tarafından referans olarak gösterilmemişlerdir.
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Analiz sonucunda elde edilen girdilerdeki fazlalık ve çıktılardaki azlık değerleri dikkate alınarak örneklendirmek gerekirse Üroloji ABD’ nın etkinlik değeri de 0,897368 ‘dir ve bu değer ile Üroloji ABD da etkin değildir.
Etkin bir anabilim dalı olabilmesi için 1. girdi olan Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Sayısını % 10,3 oranında azaltmalı, 2. girdi olan Asistan Dr. Sayısını % 10,2 azaltmalı, 3.girdi olan Hasta Bakıcı Sayısını % 10,2
azaltmalı ve 4. girdi olan Hemşire Sayısı Sayısını da % 10,2 oranında azaltmalıdır. Bunların yanında 1. çıktı
olan Günlük Ayakta Muayene Sayısını ise % 17,3 oranında artırabilirse etkin bir anabilim dalı haline gelebilir.
CCR Çıktı Yönlü Model dikkate alınarak yapılan analizde anabilim dallarının etkinlik skorları, referans kümeleri ve referans alınma sıklıkları Tablo 4’te verilmiştir.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Tablo 4. Eğitim ve Araştırma Hastanesine
Anabilim
Dallarının
Oturum Bağlı
Başkanı
– Kongre
BaşkanıCCR Çıktı Yönlü Etkinlik Analizi
Ana Bilim Dalları

Etkinlik
Skoru

Referans Kümesi

Referans Alınma Sıklığı

1)

Acil ve İlkyardım
ABD

1

1(1,00)

10

2)

Anesteziyoloji ABD

0,564879

3(1,66)

0

3)

Beyin Cerrahi ABD

1

3(1,00)

5

4)

Çocuk Cerrahisi ve
Ürolojisi ABD

1

4(1,00)

6

5)

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ABD

0,712489

1(2,29); 13(0,36)

0

Prof. Dr. Ayhan ESİ

6)
Dermatoloji
ABD
Davetli
Konuşmacı
Enfeksiyon
7)
Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Handan ANKARALI
0,379292

6(1,00)
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı
4(0,81); 6(1,08); 12(0,04)

1

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
9 Konuşmacı
Davetli
0

8)

Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
ABD

0,722409

1(0,06); 12(0,32); 26(1,13)

0

9)

Genel Cerrahi ABD

0,492636

1(0,02); 4(1,20); 6(0,99);
21(0,79)

0

10)

Göğüs Cerrahi ABD

0,331126

4(0,13); 6(0,58); 21(0,52);
23(0,01)

0

11)

Göğüs Hastalıkları
ABD

0,622501

1(0,11); 3(0,03); 6(0,79)

0
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12)

Göz Hastalıkları
ABD

1

12(1,00)

5

13)

İç Hastalıkları ABD

1

13(1,00)

2

14)

Kadın Hastalıkları
ve Doğum ABD

0,887799

4(0,41); 6(0,48); 13(0,10);
21(0,51)

0

15)

Kalp Damar Cerrahi
ABD

0,701514

1(0,002); 3(0,33); 4(0,18);
21(0,33)

0

16)

Kardiyoloji ABD

17)

Kulak Burun Boğaz
ABD

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı
Kongre
Başkanı
0,696393
1(0,17);–3(0,57);
6(0,76)

0

0,873336

1(0,07); 12(0,10);
21(0,37); 26(0,79)

0
0

18)

Nöroloji ABD

0,428544

1(0,33); 3(0,41); 6(0,65);
6(0,76)

19)

Nükleer Tıp ABD

1

19(1,00)

0

20)

Ortopedi ve
Travmatoloji ABD

0,624968

1(0,09); 6(0,40); 12(0,09);
21(0,51); 26(0,50)

0

21)

Plastik Rekons ve
Estetik Cerrahi
ABD

1

21(1,00)

7

22)

Psikiyatri ABD

0,558595

1(0,24); 26(0,96)

0

Radyasyon

Prof.
AyhanABD
ESİ
23) Dr.Onkoloji
Davetli Konuşmacı

Prof.
Dr. Handan
ANKARALI
1
23(1,00)
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı
24(1,00)

Doç. Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
1
Davetli Konuşmacı

24)

Radyoloji ABD

1

25)

Tıbbi Biyokimya
ABD

0,07007

26(1,50)

0

26)

Tıbbi Genetik ABD/
Pediatri

1

26(1,00)

6

27)

Üroloji ABD

0,897368

4(0,63); 6(1,15); 12(0,08);
21(0,51)

0

0

Tablo 4’te görüldüğü üzere 27 anabilim dalının 11 tanesi CCR Çıktı yönlü veri zarflama modeline göre etkindir. Bu karar verme birimleri Acil ve İlkyardım ABD, Beyin Cerrahi ABD, Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi ABD,
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Dermatoloji ABD, Göz Hastalıkları ABD, İç Hastalıkları ABD, Nükleer Tıp ABD, Plastik Rekons ve Estetik
Cerrahi ABD, Radyasyon Onkoloji ABD, Radyoloji ABD, Tıbbi Genetik ABD/Pediatri ’dir.
Acil ve İlkyardım ABD etkin olmayan anabilim dalları tarafından 10 kez referans gösterilmiştir, aynı şekilde
Beyin Cerrahi ABD 5 kez, Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi ABD 6 kez, Dermatoloji ABD 9 kez, Göz Hastalıkları
ABD 5 kez, İç Hastalıkları ABD 2 kez, Plastik Rekons ve Estetik Cerrahi ABD 7 kez, Radyasyon Onkoloji
ABD 1 kez ve son olarak da Tıbbi Genetik ABD/Pediatri etkin olmayan anabilim dalları tarafından 6 kez referans gösterilmiştir.
Analiz sonucunda elde edilen girdilerdeki fazlalık ve çıktılardaki azlık değerleri dikkate alınarak örneklenProf. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
dirmek gerekirse, Çocuk Sağlığı ve Oturum
Hastalıkları
ABD ’nın
etkinlik
değeri 0,712489’dur ve bu değer ile etkin
Başkanı
– Kongre
Başkanı
değildir. Etkin bir anabilim dalı olabilmesi için 2. girdi olan Asistan Dr. Sayısını % 14,2 oranında azaltmalı,
4. girdi olan Hemşire Sayısını % 20,1 oranında azaltmalı, 1. çıktı olan Günlük Ayakta Muayene Sayısını %
92,9 oranında artırmalı, 2. çıktı olan Yatan Günlük Hasta Sayısını ise % 40,3 oranında artırmalıdır. Gereken
bu değişimleri yapabildiği takdirde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD etkin anabilim dalları arasındaki yerini
alacaktır.
SONUÇ
Sağlık birimlerinin etkinliklerinin analizi ve bu analizler doğrultusunda tüm birimlerinden maksimum verimliliği elde etmek adına VZA’ den yararlanılması gelişim ve değişim sürecinin önemli basamaklarından biridir.
VZA aracılığı ile sektöre bağlı alt birimlerin kendi aralarındaki değerlendirmeler sonucunda etkin olan birimlerin belirlenmesi ve etkin olmayan birimlerin ise etkin hale gelebilmesi adına hangi oranla, hangi etkin birimi
referans alması gerektiğini ve kendi verilerini bu etkin birime göre güncellemesi gerektiğini bize sunan VZA
hem uygulama hem de yorumlama anlamında ergonomik bir modeldir.
Bu araştırma 27 anabilim dalının sadece 11 tanesinin her iki modelde de etkin olduğunu göstermektedir. Bu da
Prof.dallarının
Dr. Ayhan
Dr.
Handan
ANKARALI
Doç. karar
Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
anabilim
% 40’ESİ
ının etkin, %Prof.
60 gibi
büyük
bir diliminin
de etkin olmayan
verme birimlerinden
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
meydana geldiği sonucunu elde etmemizi sağlamıştır. Bu sebeple Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin etkinKongre Eş Başkanı
liğini artırmak ve daha verimli bir kurum haline gelebilmesi adına etkin olmayan birimlerinin veri setlerini
referans birimlerden yola çıkarak güncelleme çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde uygulanması gerekmektedir. Bu sayede kendi kalite ve verimliliğini koruyucu ve geliştirici adımlar atmış olacaktır.
KAYNAKÇA
Akal, Z., (2002). “İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri”, MPM
Yayınları, No:473, Ankara.
Atan, M., (2007). “Üretim ve Verimliliği Artırma Teknikleri”,(Eğitim Notları) Gazi Üniversitesi Ekonometri
Bölümü, Ankara.
Fındıkçı, İ. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
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Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Tokat.
Gencan, S., (2014). Hastanelerin Performansının Veri Zarflama Analizi/Analitik Hiyerarşi Prosesi Bütünleşik
Yönetimi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.
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Oturum
Başkanıüniversite
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Başkanı
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NON-EXTENDIBILITY OF CERTAIN REGULAR DIOPHANTINE
TRIPLES WITH PROPERTY2
Özen ÖZER
Faculty of Engineering, Kırklareli University, Kırklareli / Turkey

Diophantine -tuple with the property over a commutative ring is a set of
Abstract: A
distinct non-zero elements of the ring
withDr.
theAhmet
propertyFahri
that theÖZOK
product of any two different elements of the
Prof.
-tuple added by (such that is anOturum
elementBaşkanı
of the ring)
is a squared
element in the ring
– Kongre
Başkanı
, (

)

Although a lot of popular mathematicians such as Diophantus, Fermat, Euler,etc…studied the problem and
constructed significant results, many problems are remained open in this area. In this presentation, we consider
set of integers as ring and Diophantine 3-tuple with property . We look for non-zero different positive intesatisfying a condition as follows: if negative integer
is added to different product
gers
, the results are all squares in the set of integers. It is known that some
of them (positive integers
of Diophantine triple can be extended to a Diophantine quadruple. We demonstrate that some especial diffeare regular Diophantine triple sets and non-extendible to Diophantine quadruple. In
rent sets of
this paper, we use basic concepts from algebraic and elementary number theory. (Readers also can see basic
concepts in the keywords part).
Key Words: -Triples, Modular Arithmetic, Quadratic Reciprocity and Residue Theorems, Solutions of Diophantine Equations, Legendre Symbol, Factorization in the Set of Integers
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Davetli Konuşmacı
Kongre
Eş Başkanı
INTRODUCTION and PRELIMINARIES

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

The concepts of Diophantine sets can extendible to properties, functions, equations so on… As we mentioned
remain ambiguous. That’s why, we obtain
above, some problems about Diophantine sets with property
some important results in our work for contribution to Diophantine set literature.
In this paper, we deal with the non extendibility and property of some particular Diophantine triples with proin the ring of integers (e.i. the set of integers ). In this work, we determine several
triples
perty
with their properties such as types of elements, regularity, congruences type column so on… Such Diophantine
in our future work.
sets will be useful to get generalized results for

2

2010 AMS Mathematics Subject Classification: 11D09, 11A15, 11A07, 11D99.
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Here are several significant notations for the topic of our paper.

Definition 1. 1. If a set
is k-tuple of different positive integers where
) is always a perfect square integer, then it is called by Diophantine
for any integer r.
Especially, the set is called
Definition 1. 2. If

, (
-set with k-tuples

- Diophantine triple if k =3.

- Diophantine triple
satisfies
condition
Prof. Dr. Ahmet
Fahrithe
ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

it is called Regular Diophantine Triple.
be a natural number and
Definition 1. 3. Let
if there exists an integer x such that
dulo

.Then, an integer

is called a quadratic residue mo-

(1.2)
That is,

is a quadratic residue modulo

Definition 1. 4. Let

otherwise,

is a quadratic nonresidue modulo

.

be a prime number. Then, for an integer , we define the Legendre symbol as:

(1.3)
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Definition
1.5Konuşmacı
(Congruence Type Column) Given
thatKonuşmacı
be a Diophantine
with property
Davetli
Davetli
Davetlitriple
Konuşmacı
Kongre
Başkanı
. The set is given by congruence type column
if theEş
elements
of set are reduced modulo 4. Also, congru.
ence type column is represented by

Lemma 1. 1. Let
is satisfied.

be an odd prime and let

be an integer with gcd (

)=1. Then, following congruence

(1.4)

This lemma enables us to prove a few important facts about the Legendre symbol.
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Theorem 1.1. For an integer

and odd

relatively prime to it, Quadratic Reciprocity Law is given by

(1.5)

2. Main Results
Theorem 2. 1. A set
regular
withFahri
congruence
type coloumn [1, 0, 3] but can not exProf.isDr.
Ahmet
ÖZOK
tendible to Diophantine quadruple. Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
Proof.

If we consider regularity condition of triple (1.1) from Definition 1.2 then, it is seen
that
is a regular triple. From the Definition 1.5, we obtain [1, 0, 3] as congruence type column which is not determined in the reference “Mootha,V.K. and Berzsenyi, G. (1989).”
can extendible to Diophantine quadruple with property
Then, there is
We suppose that
is a
Diophantine quadruple. From the definition of Dia positive integer such that
there are
integers such that following equations are hold.
ophantine quadruple with property
(2.1)
(2.2)
(2.3)
between (2.1) and (2.2), we get following equation.

Abbreviation

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. (2.4)
Handan ANKARALI

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
From the factorization method in integers, we
have solutions
of the (2.4) in the following table.
Kongre
Eş Başkanı

Table 2. 1. Solutions of in the set of Integers
Solutions

1.Class of
Solutions

2.Class of
Solutions

3.Class of
Solutions

4.Class of
Solutions

5.Class of
Solutions

0

Dropping

between (2.1) and (2.3), we obtain following equation.
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(2.5)
If we put the values of
and
,
integer.
So, there is no such
.
with property

from Table 2.1 into the (2.5) then,
,
,
are obtained. This is a contradiction since none of the values of
and the

is an

can be non- extended to Diophantine quadruple

not only Fahri
a regular
triple with congruence type column [2, 2,
Theorem 2. 2. A set
Prof. Dr.isAhmet
ÖZOK
2] but also can non-extendible to Diophantine
quadruple
with
property
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı .
are both regular triples with congruence
Theorem 2. 3. Sets
.
types column [0, 1, 3] and can be non-extended to Diophantine quadruple with property
and
Proof. From the condition (1.1) of Definition 1.2 then, we can see that both
are regular triples. Also, Definition 1.5 implies that [0, 1, 3] is congruence type column
We take into consideration that [0, 1, 3] is not defined in the reference
of the
“Mootha,V.K. and Berzsenyi, G. (1989).”
is a regular triple with congruence type [1, 0, 3]. Besides, it isn’t
Theorem 2. 4. A set
.
extended to Diophantine quadruple with property
is a regular triple using (1.1) regularity condition of Definition 1.2.
Proof. It is easily seen that
Also, from Definition 1.5, we obtain congruence type column as [1, 0, 3] which is not metioned in the reference “Mootha,V.K. and Berzsenyi, G. (1989).”
satisfy any of the following conditions:
Theorem 2. 5. There is no integer in the Diophantine set
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Davetli Konuşmacı
,

,

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Davetli Konuşmacı

,
,
,
…

be an element of set
. If
is also an element of set
Proof. (i) Let
following equation because of the definition of Diophantine set with property
(2.6)
for integer

. Writing in briefly, we obtain following congruence.
(2.7)
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From the Definition 1.3 and Lemma 1.1 (using residue classes (modulo 8), we get
This implies that 5 is non-quadratic residue modulo 8. This is a contradiction. So, there is no element any
multiple of 8 in Diophantine set
Other cases can be proved similarly using the notations of preliminaries section.
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DETERMINATION OF EXTENDIBLE OR NON-EXTENDIBLE PARTICULAR REGULAR
DETERMINATION OF EXTENDIBLE OR NON-EXTENDIBLE
PARTICULAR REGULAR
DIOPHANTINE 3-TUPLES13
DIOPHANTINE 3-TUPLES
Özen ÖZER
Özen ÖZER
FacultyofofEngineering,
Engineering,Kırklareli
Kırklareli University,
University, Kırklareli
Faculty
Kırklareli/ /Turkey
Turkey
Abstract: Let
,
and
be a set of three distinct positive integers. If the
product of any distinct two elements of by adding , i.e.
, (
) is a perfect
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
square in the set of integers, then Oturum
is called
Diophantine
triple
with property
such that
The
Başkanı
– Kongre
Başkanı
extendibility of the sets is an old problem constructed by Diophantus (He is known as 'father of algebra' due
to his significant book Arithmetica, a study on the solution of algebraic equations and the theory of
numbers). Diophantus discovered some types of Diophantine triples and found the first Diophantine
quadruple
with property
but there are still remained unsolved problems on it.
The aim of this work is to determine some extendible or non-extendible Diophantine triples for positive fixed
. Congruence types are specified for such sets. Then, it is shown that all of the sets are
integer
regular. Besides, question “what kind of elements are not in the ?” is replied when
To prepare
our paper, some algebraic and elementary methods and notions such as Legendre Symbol, Quadratic
Reciprocity Law so on… are used.
Key Words: Property , Simultaneous Pellian Equations, Quadratic Reciprocity, Congruence Types,
Legendre and Jacobi Symbols
INTRODUCTION and PRELIMINARIES
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
. There are
It is not
easy Konuşmacı
to determine non extendibility
of Diophantine
triples with property
Davetli
Davetli
Konuşmacı
Davetli( Konuşmacı
much more complicated methods/proofs andKongre
some ofEş
them
doesn’t
allow
to
obtain
generalizations.
Başkanı
In this work, we obtain some extendible or non-extendible regular Diophantine triples with property
using factorization method in the integers which is easier then other methods. We also demonstrate
congruence types of the such non extendible regular triples. Lastly, we reply the question “what kind of
elements are not in the
, ?” for some positive integers.
The references are useful for readers to get details and they help us to provide our results in an easy way.
Before starting our main results section, we need to express outstanding fundamental concepts as follows.

31 2010
2010
AMS
Mathematics
Subject
Classification:
11A07,
11D09,
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AMS
Mathematics
Subject
Classification:
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Definition 1. 1. Given that
,
and
integers. If the product of any distinct two elements of
integers, then is called Diophantine triple with property

is a set of three distinct positive
by adding is a perfect square in the set of
.

be a Diophantine triple with property . The
Definition 1. 2. (Congruence Type) Let
set is given by congruence type column if the elements of set
are reduced modulo 4. So, congruence
column is represented by
.
is a Diophantine triple with property
Definition 1. 3. Regular Diophantine Triple
the set satisfies following condition which is called as regularity condition.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

if

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

and
be an integer with relatively primes. If congruence
Definition 1. 4. Let
has at least an integer solution , then is called as a quadratic residue modulo
Theorem 1. 1. (Quadratic Reciprocity Theorem) Let
equation is satisfied.

Definition 1. 5. The Legendre symbol is represented by

are odd primes such that

. So, following

where the bottom argument is always an odd

prime and the top argument can be any integer. The following equation gives the definition of the Legendre
symbol.
(1.3)

Prof.1.Dr.
AyhanbeESİ
Dr. and
Handan
Doç. following
Dr. Halukequations
ZÜLFİKAR
a LegendreProf.
Symbol
be ANKARALI
a prime number. Then,
are
Lemma
1. Let
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
satisfied.
Kongre Eş Başkanı

2. Main Results
be a set with three positive integers.
Theorem 2.1. Given that
.
extendible to Diophantine quadruple with property

is

can not be extended to Diophantine quadruple with property
Proof. Assume that
Then, there isn’t any integer such that
is Diophantine quadruple with property
Then, following equations are not satisfied for
integers
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(2.1)
(2.2)
(2.3)
Dropping

between (2.1) and (2.3), following equation is hold.
(2.4)

By factorizing the both side of (2.4), then we get following table.

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Solutions

1.Class of
Solutions

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

2.Class of
Solutions

3.Class of
Solutions

4.Class of
Solutions

5.Class of 6.Class of
Solutions Solutions

in the set of Integers.

Table 2.1. Solutions of
between (2.1) and (2.2), we have

Simplification

(2.5)
from Table 2.1 for (2.5), we obtain

Using values of

or (

(

is extendible to Diophantine quadruple
respectively. This is a contradiction. Therefore,
withProf.
property
.
If
we
consider
definition
of
the
Diophantine
quadruple
with
property
we calculate
Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç.
Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
as Davetli Konuşmacı
So,

Kongre Eş Başkanı

is a Diophantine quadruple with property

.

Theorem 2. 2. Following statements are satisfied.
be a set of three positive integers.
(a) Let
quadruple with property
.
be a set of three positive integers.
(b) Assume that
to Diophantine quadruple with property
.

is extendible to Diophantine
can be extended

Theorem 2. 3. A set
is of three positive integers.
is
congruence type [2,0, 0] and it can not be extended to Diophantine quadruple with property
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Proof. If we apply regularity condition (1.1) of Definition 1.3, then
Diophantine triple. Also, the congruence type column of

is seen as a regular
is

.

For more
Using method of reductio ad absurdum, we can prove the non extendibility of
details on the proof, readers can look at the our other conference paper NON-EXTENDIBILITY OF
CERTAIN REGULAR DIOPHANTINE TRIPLES WITH PROPERTY .
Theorem 2. 4. Following conditions are hold.
be of three positive integers.So,
is regular with
(a) We assume that
congruence type [2,0, 0] and it can not
extendedible
to Diophantine
quadruple with property
.
Prof.
Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

be of three positive integers.
is a regular triple with
(b) Supposing that
congruence type [0,0, 2]. Also, it is not extended to Diophantine quadruple with property
.
Theorem 2. 5. There isn’t any element has a factor of 5, 7, 9, 13, 19 or 23 in the Diophantine set
Proof. (i ) Suppose that
due to definition of

and

are elements of set

Then, following equation is hold
(2.6)

Put into practise (2.6), we get
(2.7)
From Lemma 1.1, we can easily calculate that
Or using (1.2) of Theorem 1.1, then we obtain
(2.8)

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Also, Davetli
we haveKonuşmacı
factor of 5 in the

Prof. Dr. Handan ANKARALI
. This is a contradiction
since
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı
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. So, there
isn’t any
element has a
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Using the proof of (i), other cases can be proved similarly.
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FUNDAMENTAL UNITS AND CONTINUED FRACTION EXPANSION IN PARTICULAR REAL
FUNDAMENTAL UNITS AND CONTINUED FRACTION EXPANSION
IN PARTICULAR REAL
QUADRATIC FIELDS4
1
QUADRATIC FIELDS
Özen ÖZER
Özen ÖZER
Faculty
of Engineering,
Faculty of Engineering,
Kırklareli
University,Kırklareli
KırklareliUniversity,
/ Turkey Kırklareli / Turkey
Abstract: There are many open questions in number theory branch of mathematics. Some of them are
related with real quadratic number fields one of the types of quadratic fields. (Let
be a number field
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
where is of degree 2. These fields
are known
as Quadratic
number
fields. If
and is positive
Oturum
Başkanı
– Kongre
Başkanı
square free integer, then
is called as real quadratic number field) The class number of a real quadratic
field is one of the significant and basic tool to determine structure of the field in number theory. A lot of
mathematicians have worked on this topic seriously since Gauss. There are many types of methods to
calculate the class number of real quadratic fields. One of them is the Dirichlet’s class number
formula is given by regulator, dicriminant and L- function. It is clear that these tools such as fundamental
unit, discriminant etc are crucial for the real quadratic fields. Also, we know that any periodic / pur periodic
continued fraction defines a real number which is quadratic over
So, it is seen that there is a connection
between continued fractions and the theory of real quadratic number felds. Our purpose in this paper is to
get explicit and theoretical results on particular real quadratic number fields. In this paper, we are interested
in the fundamental unit and continued fraction expansions for such real quadratic number fields for
. Significant and useful results are obtained in this work for real quadratic theory.
Key Words: Real Quadratic Fields, Continued Fraction Expansions, Fundamental Units, Algebraic Number
Theory Computations
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INTRODUCTION
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In generally, the fundamental unit of a number field is connected with the regulator which is significant for
the calculation of class number.
is generated by the non square positive
For a real quadratic number field, the fundamental unit of
integer . Fundamental unit in real quadratic fields is a particular unit
such that all units of real quadratic
number fields are obtained by the integer power of
. This special unit also can be computed by
continued fraction expansion of integral basis element of real quadratic number fields. So, not only
fundamental units but also continued fraction expansions have a big importance in structure of the real
quadratic number fields.
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The purpose of this paper is to obtain infinitely many real quadratic numbers fields for a particular type and
state their structures with fundamental units as well as continued fraction expansion of integral basis
element.We demonstrate that these types of real quadratic fields have special type of continued fraction
expansion of
. The paper also allows us to get a practical technique to calculate fundamental units for the
such fields. The whole references are useful for readers and used for our paper.
In this section we also mention some basic notations for our main theorems given in the Main Results
section.
Definition 1.1. Let

be an integer sequence. It is given by the following recurrence relation
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

with the initial conditions

and

for

Note.
is given by a set of whole quadratic irrational numbers in
. We define reduced element
in
if
,
( is the conjugate of ).
is also a set including reduced quadratic
irrational numbers which are in
. Besides, for any number in
is purely periodic and for any
number in
is periodic in the expansion of continued fractions.
Lemma 1.1.Given that
into the
Besides, for the period
of

and

>0 be a square free integer. If we put
, then we obtain
but
.
, we have followings.

and

].

Assume that

Prof. Dr. Ayhan ESİ

Davetli Konuşmacı
be a modular
automorphism of

are given by
where

is determined by
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, then coefficients
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,

and

.

2. Main Results
Theorem 2.1. Given that
be a square free integer and period length
Assume that following equation is satisfied
for
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In this case, we determine that
given by

with

. Also, continued fraction expansion of the integral basis is

. Also, we have the coefficients of the fundamental unit

as follows.

and

Prof.
Ahmet
Fahri for
ÖZOK
be a Dr.
square
free integer

Corollary 2. 1. Assume that
prepare a following Table 2.1, for
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,

when

and

providing the Theorem 2.1. We
.

Table 2. 1. Square-free positive integers d corresponding to
= 4 since d has square positive integer factor.)

(We don’t consider

1101

1

2

65117

1

3

901271269

1

5

110773931973
1 ESİ6
Prof. Dr. Ayhan

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Davetli Konuşmacı

1362346018527
7

1

7

1675565600034
877

1

8

Theorem 2. 2. Assume that
, if the parametrization of
where

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

be square free integer and also
is given by

is an odd integer, then

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

be a integer. For the period length

and
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Besides, following equations are satisfied for the coefficient of
and
Corollary 2.2. Suppose that
be the square free integer positive integer for
Theorem 2.2. We state a following Table 2.2, for ,
while
is odd integer and

ensuring the

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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Table 2. 2. Square-free positive integers d with
= 6 and

(We don’t consider

17737

1

= 9 because of the square integer factor of d.)

3

be the square free integer positive integer related with
providing
Corollary 2.3. Given that
the Theorem 2.2. We state the following Table 2.3 for fundamental unit , integral basis element
with
and
Table 2. 3. Square-free positive integers d with
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı
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142265

3

3

249235765289

3

6

46368188912570154
5

3

Davetli Konuşmacı

9

Remark. One may see that all results can be extended for other values of
numerical tables as above.
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ADIYAMAN İLİNDE ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNİN EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ
Ayten ESİ
Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman / Türkiye

Öz: Bu çalışmada ülkemizde sezaryenle yapılan doğumların niçin tercih edildiği ve özellikle annelerde doğum
şeklinin (normal doğum veya sezaryenle doğum) eğitim düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı, Adıyaman
Merkez Altınşehir Mahallesinde oturanlar üzerinde 2018 yılı Haziran- Aralık döneminde araştırılmıştır. Bu
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
mahallenin özelliği hem kırsal kesime
hem deBaşkanı
şehir merkezine
olan
yakınlığı nedeniyle tercih edilmiştir.
Oturum
– Kongre
Başkanı
Anahtar Kelimeler: Sezaryenle Doğum, X2-Testi

GİRİŞ
Ülkemizde Anadolu Ajansı’nın 2016 verilerine göre % 37 olduğu belirlenen sezaryen oranı, 2017 yılında %
53 civarına yükselmiş durumdadır. Sezaryen doğumların tüm dünyada artış gösterdiğini, örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin sezaryen karşıtı ısrarlı politikaya rağmen ancak % 32 oranının yakalandığı bilinmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün sezaryen doğumla ilgili % 5-15 oranını esas almakta, ancak %20 lik oranın da kabul
edilebilir olduğunu belirtmektedir.
Ülkemizde son üç yıldaki sezaryenle doğum oranları % 45 in üzerinde gerçekleşmektedir. Bu oran devlet, üniversite ve özel hastaneler de farklılıklar göstermektedir. En yüksek sezaryenle doğum oranlarının özel ve üniversite hastanelerinde olduğu görülmektedir. Özel hastaneler genel olarak sezaryenle doğum yapmak isteyen
anneler tarafından tercih edilmektedir. Üniversite hastanelerinde de daha çok riskli gebelikler takip edildiği
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
için sezaryen
doğuma yönlendirilme tercih edilmektedir.
2016 yılında özel hastanelerdeki doğumların %71’i
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
sezaryenle gerçekleştirilmiştir.
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AMAÇ ve KAPSAM
Türkiye, Sağlık Bakanlığı ve OECD verilerine göre, dünyada en fazla sezaryenle doğum yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Dünyada sezaryenle doğum oranı en yüksek 5 ülkeden biri olduğumuz
gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu gerçeği Türkiye’de geçen yıl Suriyeli sığınmacıların yaptığı doğumlar hariç bir milyon 248 bin 41 bebek dünyaya geldi ve bu doğumların 676 bin 152’ nin sezaryen doğumla
gerçekleştiğini görmekteyiz.
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Sezeryan ameliyatının dezavantajları, sakıncaları nelerdir?
Sezaryen ameliyatı bir karın ameliyatı olması, genel veya spinal anestezi gerektirmesi, bazen az veya çok kanama gibi komplikasyonlar yaşanması nedeniyle her ameliyat gibi bazı riskler taşımaktadır. Bu nedenle sadece
gerekli durumlarda yapılması önerilir.
Sezaryen ameliyatının anne ve bebek açısından taşıdığı riskler:
●

Sezaryen ameliyatında çok nadiren görülse de en sık görülen komplikasyonlar enfeksiyon, kanama ve
pelvik organ yani rahime yakın bulunan mesane, barsak gibi organların yaralanmalarıdır. Sezaryen ameProf.nedeniyle
Dr. Ahmet
ÖZOKgerekebilir. Çok nadiren aşırı kanama
liyatlarının %1-2’sinde aşırı kanama
kan Fahri
transfüzyonu
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
nedeniyle rahmin ameliyatla alınması bile gerekebilir

●

Sezaryen ameliyatı sonrasında bacak damarlarında pıhtı oluşması (derin ven trombozu, dvt) ve akciğerlere
pıhtı atma riski normal doğuma göre fazladır.

●

Sezaryenin bir dezavantajı doğumdan hemen sonra anne bebek etkileşimini geciktirmesi veya engellemesidir.

●

Sezaryen sonrası anne normal doğuma göre çok daha geç iyileşir. Hastaneden daha geç taburcu olur. Günlük hayatına ve işine dönmesi daha uzun süre alır.

●

Sezaryen sonrası ağrı normal doğuma göre çok daha fazla olur.

●

Sezaryen ameliyatı geçiren anne sonraki bebeklerini normal doğum ile doğurma şansını büyük oranda
kaybeder.

●
●

Sezaryen sonrasında bebekte solunum sıkıntısı olma riski daha fazladır.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
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Sezaryen
olan annenin doğumdan sonra Davetli
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normal doğum yapanlara göre daha fazladır.

●

Sezaryen ile doğan bebeklerde meme emme başarısı daha düşüktür.

●

Bazı araştırmalar sezaryen ile doğan çocuklarda astım hastalığına daha sık rastlandığını göstermiştir.

●

Sezaryen olan annelerin karınlarında ameliyata bağlı oluşabilecek yapışıklıklar nedeniyle ileride infertilite
(kısırlık) problemi yaşama riskleri daha yüksektir.

Türkiye’de sezaryen ile doğum oranının artma sebeplerine gelince bunları şöyle sıralayabiliriz:
1.

Hekimlere göre nedenler

Sağlık Bakanlığı’nın araştırmasına göre hekimlerin % 45 i tıbbi hatalardan dolayı yaptırım endişesi, % 41 i az
riskli olması, % 27 si de normal doğuma göre daha kısa, kolay ve risksiz olması nedeniyle sezaryen tercih edi86
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liyor. Sezaryenin normal doğumdan fazla kullanılıyor olması gerçekten düşündürücüdür. Sağlık Bakanlığının
6 yıllık verilerine göre, sezaryen doğumda ilk sırayı özel hastaneler almıştır.
2.

Hastane ile ilgili nedenler

Hastane Baskısı: Bazı özel hastanelerde doktorlar performans sistemine tabi olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla hastane yönetimi sezaryen ile doğumu teşvik etmekte ve doktorları ödüllendirmektedir. Bu durum doktorda
sezaryene yönlendirmek için bir baskı yaratmaktadır.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Doğumhane Ortamı: Günümüzde belli
bir kesim
özel–hastanelerde,
tek başına kaldığı otel gibi odalarda doOturum
Başkanı
Kongre Başkanı
ğum yapma şansına sahiptir. Doğum sürecinde yanında eşi ya da yakını olmaktadır. Bununla beraber birden
fazla kadının destekçilerinden uzakta, yan yana sancı çektiği doğumhanelerde, doktor ve hemşireden azar işiterek dahi doğum yapanlar olduğu bilinmektedir. Annelerin bir kısmı “Bu sıkıntıyı çekmektense alırım narkozu,
uyurum, uyandığımda çocuğum kucağımda olur.” gibi bir yaklaşımı benimseyebilmektedirler.
3.

Çevre ile ilgili nedenler

Ülkemizde bazı çevrelerde doğum konusunda yüzeysel ya da abartılı fikirler vardır. İnsanlarımız kulaktan
kulağa korku hikayeleri yaymaya çok meraklıdırlar. 24 saat veya üzeri süren doğum sancılarının ölümden
beter olduğu gibi pek çok hikaye özellikle ilk defa doğum yapacak olan kadınları korkutmaktadır. Öyle ki
bu duygusal yapıda olan bazı kadınlar normal doğumdan ürküp, çekinmelerine sebep olmaktadır. Hatta bazı
aileler doğum zamanını ayarlamak için sezaryen istemektedirler. Daha ileri olarak belli bir burçtan olması için
Prof.
Dr. Ayhan
ESİ anneler Prof.
Dr. Handan
ANKARALI
Doç.
Dr. Haluk ZÜLFİKAR
doğumu
sezaryenle
yaptıran
de olduğu
bilinmektedir.
Ayrıca tüp bebek
yöntemleriyle
hamile kalan
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anneler de bebeklerinin kıymetli olması nedeniyle
sezaryene
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Biz bu çalışmamızda doğum yapacak veya yapmış annelerin eğitim durumları ile sezaryenle doğumu tercih
etmeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit edebilmek için Adıyaman ili merkeze bağlı Altınşehir
mahallesinde bulunan 6 ve 16 nolu Aile Sağlık Merkezi’ne kayıtlı bulunan ve 2018 yılı Haziran-Aralık zaman
dilimi içinde doğum yapan 84 anneye doğum şeklinin normal doğum veya sezaryen mı olduğu ve eğitim düzeyleri soruldu ve doğum şeklinin eğitim ile ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla χ² test istatistiği kullanılarak
bir istatistiksel araştırma yapıldı.
χ² test istatistiğine uygun olarak test edilmiş bulunan sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Doğum Şekli

Eğitim Düzeyi
İlkokul veya Ortaokul

Lise veya Dengi

Önlisans, Lisans veya
Lisansüstü

Toplam

Gözlem
değerleri

Beklenen
değerler

Gözlem
değerleri

Beklenen
değerler

Gözlem
değerleri

Beklenen
değerler

Normal Doğum

9

7,0119

10

11,4404

12

12,5476

31

Sezaryen ile
Doğum

10

11,9880
21
19,5595
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

22

21,4523

53

Toplam

19

31

34

=
=
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= 7,0119 ,
= 11,9880 ,

=
=

= 11,4404 ,
= 19,5595 ,

=
=

84=n

= 12,5476
= 21,4523

2x3 tipindeki sınıflandırma tablosu için serbestlik derecesi √ = (2-1).(3-1) = 2 , α = 0,01 önem
düzeyinde
= 9,2103 olur. Bu bilgiler ışığında hipotezi kurduğumuzda;
: Eğitim düzeyi ile doğum şekli birbirinden bağımsızdır.( yani eğitim düzeyinin ,doğum şekli
üzerinde bir etkisi yoktur.)
=
= ESİ
Prof. Dr. Ayhan
Davetli Konuşmacı

formülünde yerine yazarak
=

+

+ Prof. Dr. Handan
+
+
ANKARALI
Davetli Konuşmacı
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değerini hesapladığımızda:
+

+

= 0,5636 + 0,1813 + 0,0238 + 0,3296 + 0,1060 + 0,0139
= 1,2182 elde edilir.
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SONUÇ
Eğer

>

Bizim testte (
<

ise

hipotezi reddedilir.

= 1,2182 ve

olduğu için

= 9,2103) bulunmuştu.

kabul olur. Yani eğitim düzeyinin doğum şekline bağlı olmadığı sonucu

elde edilir.
Prof.düzeyini
Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK
Şimdi bu iki değişken arasındaki ilişki
belirlemek
amacıyla kontenjans katsayısı olarak
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

bilinen c =

incelendiğinde:
=

c=

=0,1195

elde edilir. 0 ≤ c ≤ 1 aralığında sıfıra yakın bir değer olduğu için iki değişken arasında sıfıra yakın
zayıf bir ilişki vardır.
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Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Abstract: An old topic which is called
Diophantine sets was started to work by Diophantus. The topic is
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
work over some kind of rings such as set of integers, set of rational numbers, so on… Still,some significant
questions have been waited to reply about Diophantine r-tuples over the set of integers. Let
be a set of positive integer elements. is called Diophantine -tuple with the
property over a integer ring if the product of any two distinct elements of the -tuple increased by integer
is a perfect square element in the set of integers (i.e. integer ring)
where
and
are different integers. In this brief work, we consider some Diophantine sets with property
over
We determine some properties of the
the set of integer for some integers such that
elements which have not been in these types of Diophantine sets. To prove them, we use Modular
Arithmetic, Quadratic Reciprocity Law, Legendre Symbol, Jacobi Symbol, Quadratic Residue Theorems
etc… All of them are basic and crucial notations in the number theory for mathematics. For our next paper,
our aim will be to generalize and extend these classifications and properties.
Key Words: Diophantine -Tuple With The Property
Modular Arithmetic, Quadratic Reciprocity Law,
Legendre Symbol, Jacobi Symbol, Quadratic Residue Theorems
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the property
Determination
of the characterization and classification
of Diophantine -tuple with
Davetli Konuşmacı
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Konuşmacıis still
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an open problem in the number theory.
Main aim of us is to obtain a generalization results for the characterization of Diophantine -tuple with the
property
for
This paper is prepared to serve that aim. In this paper, we consider some
specific Diophantine sets with property
for
, -13, 15 so on… We demonstrate that
some of the integers are not in the such Diophantine sets using significant concepts such as Quadratic
Reciprocity Law, Quadratic Residues, Legendre Symbol, Modular Arithmetic etc…
References are useful and help readers for the details of the work.
Now, we mention following notations, which have significance in number theory, to use Main results
section.
1

1

2010 AMS Mathematics Subject Classification: 11D09, 11A15, 11A07. Introduction and Preliminaries

2010 AMS Mathematics Subject Classification: 11D09, 11A15, 11A07. Introduction and Preliminaries
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Definition 1. 1. If there exist an integer such that
relatively primes, then equivalent has at least one solution and
be integer and
Definition 1.2. Let
Symbol if following equation is satisfied.

where
is a quadratic residue

be a prime number. Then,

Theorem 1. 1. (The Quadratic Reciprocity Law) Let

and

are

is called the Legendre

be distinct odd primes. Then

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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where

represents Legendre symbol.

Corollary 1. 1. Quadratic Residuacity of 2 modulo
respectively by

and Quadratic Residuacity of (-1) modulo

is given

and
Theorem 1. 3. (Jacobi and Quadratic Congruences) Let
is relatively primes. Also, assume that
where
and
for the distinct odd primes
solvable if and only if
for all
Theorem 1. 4. (The Reciprocity Law ) If
hold.

Prof. Dr. Ayhan ESİ
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,
and

be an integer ,
such that
and
the canonical prime factorization of
Then,
is

are odd and gcd (

)=1, then following equation is

Prof. Dr. Handan ANKARALI
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Definition 1. 3. Let a set
perfect square of an integer for every
property
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be n-tuple of different positive integers. If
is always a

, we call the set

as Diophantine n-tuple with

2. Main Results
Remark. The first author of the paper has given some results on the characterization of the particular
for
in her published papers which are in the references
Diophantine sets with property
section. So, we consider different integer satisfies
in the paper.
Theorem 2.1. There is no element divided by 3 in the set
Proof. Assuming that is an element of set
get following equation due to definition of

,

.
is also an element of set

for

. So, we
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and

has solution for some

integers. Applying modulo 3 on the equation, we have

is solvable if and only if Legendre symbol is
calculate that Legendre symbol is

Considering Corollary 1.1 we

. This is a contradiction. Thus, there is no set

contain

elements multiple of 3.

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Theorem 2.2. There is no element in
the set Başkanı
divided
by 4, 5,
23 or 37.
Oturum
– Kongre
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Proof. In a similar way of the proof of Theorem 2.1, we can prove that there is no element in
the factor of 4, 5, 23 or 37.
Theorem 2.3. There isn’t any element divided by 4 in the set

.

Proof. Supposing that

is also an element of set

satisfies for integer

is an element of set

. If

contains

then

. If we apply (mod 4), we get

We can prove it using different perspective. If
oherwise
So,
there is no set
contain elements multiple of 4.

is odd integer then we obtain
can not solvability. This is a contradiction. Therefore,

divided by 9, 13, 19 or 23.
Theorem 2.4. There isn’t any element in the set
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
ProofDavetli
of the Theorem
2.4 is given like as proof
of Konuşmacı
the Theorem 2.1. or TheoremDavetli
2.3. So,Konuşmacı
it is proven that
Konuşmacı
Davetli
Eş 19,
Başkanı
ınclude the factorKongre
of 9, 13,
or 23 .
there is no element in
Note. These results can be extended for larger integers using our methos and notations are given in the
preliminaries section.
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two unknowns and complete proofs. By use of the results of the paper, we will prepare our next generalized
paper.
Key Words: Diophantine Triples, Solutions of Quadratic Equations With Two Variables, Simultaneous
Equations
Key
Words: Diophantine Triples, Solutions of Quadratic Equations With Two Variables, Simultaneous
Equations
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

INTRODUCTION and PRELIMINARIES
Kongre Eş Başkanı

Davetli Konuşmacı

INTRODUCTION
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Introduction and Preliminaries
Introduction
Preliminaries
A Diophantineand
3-tuple
is valued as a Diophantine triple. Diophantine triples of integers with property
have
been of interest
A lot of work
in recent
papers (which
areintegers
in the with
references),
A
Diophantine
3-tuplefor
is many
valuedyears.
as a Diophantine
triple.
Diophantine
triples of
property has
focussed
on
problems
in
algebraic,
elementary
and
computational
number
theory
such
as
Diophantine
mhave been of interest for many years. A lot of work in recent papers (which are in the references), has
tuples, Pell
focussed
onequations
problemssoinon…
algebraic, elementary and computational number theory such as Diophantine mtuples, Pell equations so on…
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The goal of this brief work is to present several regular Diophantine triple with property
for
We prove that such sets can not be extended to Diophantine quadruple with property
To determine of the such sets, we use Pell equations, factorization method and the following notations .
One can notice that references have basic informations for the topic which we mentioned in this work.
Definition 1.1. For any integer k, a Diophantine triple with property

is defined by

is 3-tuple of different positive integers where
“A set
perfect square integer for every distinct i, j=1,2,3.”
Definition 1.2. A set
is an integer, the set

Prof.isDr.
Ahmet Fahri
ÖZOK
Diophantine
triple with
property

Başkanı
– Kongre
is aOturum
Diophantine
quadruple
with Başkanı
property

.

is always a

can be extended if,

,

Definition 1.3.

Pell’s equation (Classical Pell Equation ) is a diophantine equation of the form
,
where d is a given natural number which is not a square. An equation of the
form
for an integer is usually referred to as a Pell-Type Equation. Besides, if we have
an equation of form
for an integer, then we call it as Pellian-Type Equation.
Note: For
and
the equation
without using any further theory.
Definition 1.4. A
condition

can be factored. So, we can get solutions

Diophantine triple with property
.

is called regular if it satisfies the

2. Main Results
is a regular Diophantine triple with property
Theorem 2.1. A set
extended to Diophantine quadruple with property

and it is non-

it is seen that
is regular triple.
Proof. Applying the condition of Definition 1.4 on the
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli
Davetli
Konuşmacı
is extended
to Diophantine
quadruple with property
.Then, there is
Assuming
thatKonuşmacı
Davetli Konuşmacı
Kongre
Eş
Başkanı
a positive integer
such that
is
- Diophantine quadruple. Due to Definition 1.2,
there are
integers such that following equations are hold.
(2.1)
(2.2)
(2.3)
Dropping

between (2.1) and (2.3), we obtain
(2.4)

By factorizing both sides of (2.4) as finitely, we obtain integer solutions of (2.4) in following Table 2.1.
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Table 2. 1. Solutions of
Solutions

in the Set of Integers

1.Class of Solutions

2.Class of
Solutions

3.Class of
Solutions

4. Class of
Solutions

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Similarly, eliminating

between (2.1) and (2.2) , then we get
(2.5)

If we substitute values of
or

from Table 2.1 into (2.5), we obtain
respectively. This is contradiction since any values of

solution of (2.5). Therefore, there is no such
Diophantine quadruple with property
Theorem 2. 2. A set
be extended to

,

and the set

,

is not an integer

can not be extended to

.
is a regular Diophantine triple with property

Also,it can not

Diophantine quadruple

be of three positive integers. Then,
Theorem 2.3. Let
with property
but it isn’t extended to
Diophantine quadruple

is a regular Diophantine triple

is regular since it satisfies the condition of regularity given in
Proof. It is easily seen that
Definition 1.4.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
We assume
there is a positive integer Davetli
such that
is a
-Diophantine
quadruple. So,
Davetlithat
Konuşmacı
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı
there are
integers such that
(2.6)
(2.7)
(2.8)
from (2.7) and (2.8), we obtain
Simplification
integers, we obtain following table for the solutions of
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Table 2. 2. Solutions of
Solutions

in the Set of Integers

1.Class of Solutions

2.Class of Solutions

From (2.6) and (2.7), we have

Prof. Dr. Ahmet (2.9)
Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

into the (2.9), we obtain
which
is not
If we substituting solutions
integer and
which is impossible. Thus,
can not extendible to Diophantine
quadruple with property
Theorem 2.4. Given that
Diophantine triple and non- extended to

be of three positive integers. Then,
Diophantine quadruple.

is both a regular

Theorem 2.5. Assume that
be of three positive integers. Then,
-Diophantine triple but also non- extendible to
Diophantine quadruple.
Theorem 2.6. A set

-

is not only a regular

is a regular Diophantine triple with property

Besides , it is non-

extended to Diophantine quadruple with property
Theorem 2.7. A set

is a regular

-Diophantine triple and also it can be non-extended

to Diophantine quadruple with property
Theorem 2.8. Let

be of three positive integers. Then,

tripleProf.
which
can
not beESİ
extended to Prof.
Diophantine
quadruple
with property
Dr.
Ayhan
Dr. Handan
ANKARALI
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

is a regular

-Diophantine

. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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Note. Unproved theorems can be proved as aKongre
similar way
of the proofs of Theorem 2.1 or Theorem 2.3.
Eş Başkanı
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THE PHASE PLANE ANALYSIS OF TRAVELLING WAVE IN NONLINEAR EQUATION
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Abstract: I search phase plane analyis for the main results concerning the existence and structure of
travelling wave (TWS) which may occur in the large-time solution to the following initial-boundary value
problem;
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

where
is a parameter. Any solutions to that equation, which is written above, with >0 supplies
travelling wave solution (TWS) that could evolve like the fundamental large time structure in the solution of
the initial-value problem of the diffusion convection reaction equation. For a specific c which is chosen as
depending on parameter k, eigenvalues of the equilibrium points, these are (0,0) and (1,0) of the jacobian
matrix of dynamical system of the equation displays stable point and saddle point. Thus, a heteroclinic orbit
is occured from the point which is increasing far from 0 to the point decaying to 1, that supports travelling
wave solution. Using eigenvalues and eigenvectors of the equilibrium points a general solution is written.
After all analytic solutions are done, the phase plane analysis of travelling wave in above equation is drawn
by using matlab code which shows all solutions are converged one from to the other.
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The characteristics of many dynamical systems are determined by the propagation of fronts. In particular,
scalar and systems of reaction-diffusion equations or reaction-diffusion-convection equations arise in the
study of many branches of science for example, genetics [3], nonlinear differential equations in biology [3].I
analyze the dynamic system of above equation in one specific case. Specifically, there is heteroclinic
and
and a travelling wave solution when
connection from unstable state to stable state while
with
.
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TRAVELLING
TRAVELLİNG WAVE
WAVEOCCURANCE
OCCURANCE
In this section I examine the travelling wave solutions of the Burgers-Fisher equation, namely,
where

is a parameter. I begin by looking for a travelling wave solution of the equation (1) I obtain

Prof.
ÖZOK
where is the wave speed. Substituting
(2)Dr.
intoAhmet
equationFahri
(1) gives

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

On writing

I obtain the dynamical system

Dynamical system (3) has been examined by a number of authors including Murray [3]. Dynamical system
(3) has two equilibrium points at P:(0,0) and R:(1,0). I require a monotone solution in
with
. I next classify the equilibrium points by linearization. I first consider the equilibrium point
P:(0,0). The associated linear system is given by

and associated
eigenvectors
given byANKARALI
Eigenvalues
of Ayhan
Prof. Dr.
ESİ
Prof. Dr.are
Handan
Davetli Konuşmacı
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Because of one eigenvalue is zero the other one determine the model of node in phase plane. So I consider
the eigenvalue
which decays to 0 and shows stable node. At below figure displays the (U,V) phase plane
in the neigbourhood of the equilibrium point P:(0,0). The stable node is clearly displayed on the figüre.
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I next consider the equilibrium point R:(1,0). On writing
is given by

and

and associated
eigenvectors
areHandan
given by ANKARALI
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of Ayhan
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the associated linear system

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

the point R:(1,0) is a saddle point. Therefore, the Linearization Theorem then
Now since
indicates that point R:(1,0) is a saddle point for nonlinear system. Below figure displays the (U,V) phase
plane in the neigbourhood of the equilibrium point R:(1,0). The unstable manifold entering the region where
V<0 is clearly displayed in the figure. It is easy to see this unstable manifold is noted
) as

.
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V
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I note from

the phase plane rotates clockwise for increasing . I further note that a close exact

solution as

where

is constant. All from these solutions I note that the phase path forms a heteroclinic connection

between the equilibrium points P:(0,0) and R:(1,0) when
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
.
travelling
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solutions are only possible when
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NUMERICAL
NUMERİCAL METHOD
METHOD
The interested reader is referred to the following texts [1,2] for details of the numerical method employed
, as seen in the below figüre
here. I present numerical solutions of IVP3 in two different cases when
TW of wave speed i.e.
develops rapidly.
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CONCLUSION
As a conclusion, the orbit (U,V) is determined for
and
,
(0,0). Thus, as

connecting at equilibrium points (1,0) and
. So it means U is decrasing and being stable at

then gives TW solution whith possible wave speed

.
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YEREL SEÇİM ADAY BELİRLEME
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Öz: Seçim dönemlerinde siyasi partilerin
süreçleri
son derece önemli olup, mahalli idarelerde
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
kendilerini seçmene karşı temsil edebilecek ve hizmet edebilecek nitelikte adaylar belirlenmesi karmaşık ve
ciddi bir süreci beraberinde getirmektedir. Bu süreç genellikle siyasi bakış açısı ile yapılmakla beraber son
yıllarda bilimsel yaklaşımlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yönelik
partilerin aday belirleme süreçlerinde kullanılabilecek bir model oluşturulması amaçlanmaktadır. Çok kriterli
karar verme (ÇKKV) yöntemi birden fazla kriterin olduğu karmaşık ve zor yapıdaki bir karar verme mekanizmasını bilimsel bir yöntem ile modelleyerek, hızlı ve kolay bir sonuç ortaya koyar. Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution) ve ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant La Realite - Elimination and Choice Translating
Reality) kullanılmıştır. Bu yöntemler için kullanılacak olan kriterlerin ikili karşılaştırmaları ve aday özelliklerinin değerlendirilmeleri, alanında uzman kişiler, siyasetçiler ve akademisyen görüşlerinden elde edilmiştir.
Çalışmada bir ilçe için aday adayı olarak gösterilen üç kişiden (Aday A, Aday B, Aday C) hangisinin seçileceği
tahmin edilmiştir. Bu çalışmada öncelikle AHP yöntemi kullanılmıştır. AHP yöntemi kullanılarak kriterlere
bağlı ağırlıklar belirlenmiştir. Bu ağırlıklar belediyecilik için 0.104, kent için 0.267, adayın kişisel özelliği için
0.105, adayın siyasi özelliği için 0.109, sosyallik için 0.269 ve hitabet için 0.146 olarak bulunmuştur. AHP
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr.Kullanılan
Haluk ZÜLFİKAR
yöntemiyle elde edilen ağırlıklar TOPSIS ve ELECTRE yönteminde de kullanılmıştır.
üç yöntem
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
ile Aday C’ nin birinci sırada tercih sebebi olduğu
görülmüştür.
Kongre
Eş Başkanı
Anahtar Kelimeler: AHP, TOPSIS, ELECTRE, Aday Belirleme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Çok kriterli karar verme, karar teorisinin içinde yer alan yöntemlerden biridir. Bu yöntemde ortada bir karar
verme problemi vardır ve bu probleme ait birden fazla objektif ve sübjektif kriterler yer almaktadır. Kriterler
olarak ifade edilen karar elemanı problemin amacını ve çıktısını birbirine bağlayan bir köprü görevi görür. Burada problemin çıktısı olarak ifade edilen karar elemanı alternatif olarak adlandırılmaktadır. Bu modeli oluştururken kriterlerin önem dereceleri de ortaya çıkar. Böylece karar vericilerden alınan cevaplar doğrultusunda
hangi kriterin ne kadar etkili olduğu ağırlıklandırılmış olur.
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Çok kriterli karar verme yöntemi karmaşık ve zor yapıdaki bir karar verme mekanizmasını bilimsel bir yöntem
ile modelleyerek, hızlı ve kolay bir sonuç ortaya koyar. Bu nedenle çok geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Günlük hayata ve iş hayatına uygulanabileceği gibi siyasi arenaya da adapte edilebilmek mümkündür. Bu
doğrultuda bu çalışmada 31 Mart 2019 yerel seçimleri için partilerin aday belirleme süreçlerine yönelik bir
çalışma yapılmıştır.
Ülke genelinde rekabet etmek isteyen bir parti için; nitelikli adaylara, sistem içerisinde belirlenmiş süreçlere,
partilere belediye başkanlığı için başvuran aday adaylarını güçlü bir şekilde çok yönlü değerlendirebilecek
araştırma ve geliştirme alt yapısına ihtiyaç duymaktadırlar. Seçmenin ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen, çözüm üretebilen, esnek ve yenilikçi yaklaşımlarla
kendinden
sözÖZOK
ettirebilen adayları belirlemek çok yönlü bir
Prof. Dr. Ahmet
Fahri
Oturum
Başkanı
– Kongre Başkanı
değerlendirme gerektirmektedir. Karar
sürecindeki
alternatiflerin
(adayların) fazla olması ve alınacak kararı
etkileyen kriterlerin çokluğu süreci karmaşık hale getirmektedir. Hem partiyi hem de seçmeni tatmin edebilecek düzeyde aday belirlenmesi her iki taraf için faydalı bir sonuç olacaktır. Çünkü partilerin yerel anlamda
istediği düzeyde bir başarı yakalaması partinin dinamiğini ve siyasi gücünü kanıtlaması açısından oldukça
önemlidir. Bu amaçla aday gösterilecek kişinin hem aday gösterildiği partinin kimliğine hem de beklentilere
cevap verebilmesi beklenir.
Yasal standartların dışında yerel seçimlerde seçime gidecek partilerin aday belirleme süreçleri incelendiğinde
partilerin bu konuda farklı süreçler ve karar mekanizmaları ile farklılaştığını görülmektedir. Genel olarak siyasi otoriterin söz sahibi bu sürece alternatif bir karar verme yöntemi ile katkıda bulunulmak istenmiştir.
AMAÇ
Bu çalışmada amaç; çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanarak yerel seçimlerde partilerin aday belirleme
süreçlerine katkıda bulunabilecek bir model önermektir. Buna ulaşabilmek için iki temel amaç belirlenmiştir.
Bunlardan ilki, il veya ilçede yaşayan seçmen profilini belirlemek ve en uygun adayın en uygun il veya ilçede
adayProf.
olarakDr.
gösterilmesini
İkinci
ise AHP
yöntemiyle elde edilen ağırlıkların geçerliliğini
Ayhan ESİsağlamaktır.
Prof.
Dr.amaç
Handan
ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
koruyana
dek Konuşmacı
bir sonraki yerel seçimlerde deDavetli
kullanılmasına
ön ayak olmaktır.
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Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

İnsan kaynakları alanındaki çalışmalar, seçmen tercihleri, profilleri ve partilerin aday belirlerken dikkat ettikleri kriterler incelenmiş bu sürece alternatif bir model geliştirilmeye çalışılmıştır.
KAPSAM
X ilçesi için alanında uzman dört karar vericiden anket formu ile veriler toplanmıştır. AHP uygulamasında üç
katılımcının değerlendirmeleri baz alınmıştır. Bir katılımcının anket formundaki değerlendirmelerde problem
olduğu saptandığı için AHP analizlerinde bu değerlendirme devre dışı tutulmuştur. X ilçesinin alt kriterlere ait
tutarsızlık oranları yüksek çıktığından analizlere ana kriterlerin ağırlıkları üzerinden devam edilmiştir. TOPSIS
ve ELECTRE yönteminde ise dört katılımcının değerlendirmeleri ile ilgili bir problem saptanmayıp analizlerde bütün karar vericilerin değerlendirilmeleri kullanılmıştır.
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YÖNTEM
Belediye başkan adayı olabilecek alternatiflerin sıralanması ve içlerinden en uygununu seçmek için AHP,
TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri kullanılmıştır. İlk aşamada katılımcılardan ilçedeki seçmen profili göz önüne alarak anket formunu değerlendirilmesi istenmiştir. Bu değerlendirme sonucu elde edilen her bir satırdaki
verilerin geometrik ortalaması alınarak tek bir anket formuna cevaplandırma yapılmış gibi veriler bir araya
getirilmiştir. Katılıcıların verdiği cevapların geometrik ortalamasının alınmasının nedeni Saaty’ nin 2008 yılındaki bir makalesinde bireysel tercihlerin grup kararına dönüştürülmesinde geometrik ortalamanın kullanılması
gerektiğini ifade etmiş olmasıdır (Saaty, 2008:95). Geometrik ortalama ile elde edilen değerler yuvarlama
yapılarak tam sayı değerine dönüştürülmüştür.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

X ilçesi için AHP yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları hesaplanmıştır. Bu ağırlıklar TOPSIS ve ELECTRE yönteminde de kullanılmıştır. Ana kriterler ve alt kriterler oluşturulurken siyasetçilerden uzman kişilerden ve önceki
çalışmalardan yararlanılmıştır. Çalışmada belediye başkanı seçimini etkileyen ana kriterlerde belediyecilik ile
ilgili bilgisi ve potansiyeli, kente verebileceği destek, adayın kişisel ve siyasal özelliği, sosyalliği ve hitabeti
sorgulanmıştır. AHP yöntemi için oluşturulan hiyerarşik yapı Şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Şekil 1. AHP Yönteminin
Hiyerarşik Yapısı

Davetli Konuşmacı

TOPSIS uygulaması için ana kriterlere bağlı otuz iki değerlendirmenin yer aldığı bir anket formu oluşturulmuştur. AHP de olduğu gibi TOPSIS uygulamasında da değerlendirmeye katılan kişilerin vermiş olduğu cevaplar, geometrik ortalama yardımıyla tek bir değerlendirme altında toplanmıştır. Değerlendirme aşamasında
ana kriterlere ait alt kriterlere verilen cevaplar yine geometrik ortalama yardımıyla ana kriterler bazında analize dahil edilmiştir. Böylece AHP uygulamasından elde edilen ana kriterlere ait ağırlıklarla TOPSIS yöntemine
ait işlemler sentezlenmiştir.
ELECTRE yönteminde AHP’ den elde edilen ağırlıklar ve TOPSIS yönteminden elde edilen karar matrisleri
kullanılarak işlemlere bu yönde devam edilmiştir. Hiyerarşik yapı AHP yönteminin bir aşaması olmakla birlikte TOPSIS ve ELECTRE yöntemlerine de kılavuzluk etmektedir.
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BULGULAR
AHP Uygulaması
Ham verilerin geometrik ortalamaları ve bütün hesaplamalar Excel üzerinden hesaplanmıştır. Geometrik ortalaması alınmış karar matrisleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1. X İlçesi için Ana Kriterlere ve Alternatiflere Ait Karar Matrisleri

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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TOPSIS ve ELECTRE I Uygulaması
Karar vericilerden X ilçesi için hazırlanan değerlendirme formunu 1 ile 10 puan arasında değerlendirmeleri
istenmiştir. 1 puan en düşük değeri gösterirken 10 puan en yüksek değeri göstermektedir.
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Tablo 2. X İlçesi Karar Matrisi
Belediyecilik ile
ilgili kriterler

Kent
ile ilgili
kriterler

Adayın kişisel
özellikleri

Adayın siyasi
özellikleri

Sosyallik

Hitabet

Aday
A

5

4

7

5

5

4

Aday
B

5

4

6

5

Aday
C

6

5

7

5

8
6
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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8

6

SONUÇ
AHP yöntemi kullanılarak kriterlere bağlı ağırlıklar belirlenmiştir. Bu ağırlıklar belediyecilik için 0.104, kent
için 0.267, adayın kişisel özelliği için 0.105, adayın siyasi özelliği için 0.109, sosyallik için 0.269 ve hitabet
için 0.146 olarak bulunmuştur.
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Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI
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Grafik 1. Kriterlerin Ağırlıkları
Ağırlıkların hesaplanmasının ardından üç aday adayı için bütün kriterler sırasıyla analiz edilip adayların bu
kriterlerden almış oldukları ağırlıkları hesaplanmıştır. Bu yöntem sonucunda Aday C birinci sırada, Aday B
ikinci sırada ve Aday A ise üçüncü sırada olacak şekilde sıralanmıştır.
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Tablo 3. Adayların Sıralanması
Belediyecilik
ile ilgili
kriterler

Kent
ile ilgili
kriterler

Adayın
kişisel
özelliği

Adayın
siyasi
özelliği

Sosyallik

Hitabet

Toplam

Sıralama

Aday A

0,014864

0,038159

0,0515

0,014014

0,027149

0,011172

0,156858

3. sıra

Aday B

0,009358

0,024024

0,03275

0,019205

0,04309

0,082398

0,210825

2. sıra

Aday C

0,079779

0,204816

0,05243

0,632317

1. sıra

0,02075 0,075781 0,198761
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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TOPSIS yönteminde göre adayların ideal çözüme göreli yakınlık değerleri tercih sırasına göre Aday C 0.98,
Aday B 0.86, Aday A 0.14 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlere göre Aday C birinci sırada yer almaktadır.
Tablo 4. İdeal Çözüme Göreli Yakınlık Tablosu
Sıralama
Aday A

0,052502

0,008313

0,136688

3

Aday B

0,039312

0,248482

0,863403

2

Aday C

0,005499

0,281507

0,980840

1

ELECTRE yöntemine göre işlemler yapıldığında Aday C birinci sırada yer almaktadır. ELECTRE I yönteminin net uyumluluk ve net uyumsuzluk indekslerine ait sonuçlar incelendiğinde Aday C’ nin birinci sırada, Aday
B’nin ikinci sırada, Aday A’nın ise üçüncü sırada aday gösterilebileceği sonucu çıkmıştır.
TOPSIS
Yöntemi Sıralama
Sonuçları
Prof. Dr. Ayhan ESİ Tablo 5.
Prof.
Dr. Handan
ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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Kongre
Eş Başkanı
Net uyumluluk
Sıralama
Net uyumsuzluk
indeksi
indeksi

Davetli Konuşmacı

Sıralama

Aday A

-1,258

3

1,569

3

Aday B

-0,45

2

0,819

2

Aday C

1,708

1

-1,819

1

Çekirdek çözüm için gösterilen şekilde aşağıdaki sonuçlar elde edilir.
Aday B, Aday A’ya göre üstündür
Aday C, Aday A’ya göre üstündür
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Aday C, Aday B’ye göre üstündür
O halde kendisine hiç ok gelmeyen Aday C birinci sırada tercih sebebidir.

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Şekil 2. Çekirdek Çözüm
Bu çalışma, aday adayların mensubu olduğu partinin tercihi topluma ilan edilmeden önce yapılmıştır. AHP,
TOPSIS ve ELECTRE I yöntemine göre elde edilen çıktılara göre aşağıdaki sıralama ortaya çıkmıştır.
1. sırada Aday C
Prof.Aday
Dr. B
Ayhan ESİ
2. sırada
Davetli Konuşmacı

3. sırada Aday A

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Siyasi partinin adayını açıklaması sonrasında, bu çalışmada öne çıkan Aday C’ nin aday olarak gösterildiği
görülmüştür.
Siyasi partilerin aday belirleme süreçleri her ne kadar siyasi hiyerarşi ile yapılıyor olsa da bu çalışma ÇKKV
yöntemlerinin kullanılması ile başarılı sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.
KAYNAKÇA
Saaty, T.L., (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. Int. J. Services Sciences, Vol. 1,
No. 1: ss.95.

112

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

INVESTIGATION of CAUSALITY for STRUCTURAL BREAK TIME SERIES and an
INVESTIGATION of CAUSALITY for STRUCTURAL BREAK TIME SERIES and an
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Abstract: Generally, the countries are
evaluated
by taking
intoÖZOK
account economic classifications in global
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
form. Emerging market and developing economies are the subcategory of the developed market and they are
performed economic performance progressively increasingly. However, these economies may not perform
economic stability like developed countries. In economics, causality tests give the researcher a prior
evaluation of the relations predicting the future values of a time series using prior values of another time
series. In particular, the cause-effect relationship between economic variables may guide the assessment of
the indicators investigated. Granger (1969) causality test is preferred in causality studies of stationary series
and it is used to determine the cause of the relationship between the series. The variables used in econometric
approaches are generally non-stationary and the unit root test should be used if there is a structural change in
the stability test. In this study, the causality relationship of economic indicators of countries for emerging
market and developing economies firstly series have been performed by unit root test which takes into
account structural breaks and then, they have been investigated by using Granger (1969) causality. The
causality directions effected from stationary have been compared in terms of the economic indicators of the
countries. Finally, the indicators described the economic structure of the countries have been determined and
the Europe and Asia countries in emerging market and developing economies have been compared.
Key Words: Causality, Emerging Markets, Structural Break Time Series
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı

INTRODUCTION
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In time series, stationary is a stochastic process and it is defined as the mean, variance and autocorrelation of
the series are constant over time (Gujarati, 1999; Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2007). When investigating
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any relationship between variables, stationarity must be checked Graphical analysis, autocorrelation analysis
(Correlogram) and unit root tests are a number of methods developed for the determination of stationary
(Işığıçok, 1994). In the literature, Dickey ve Fuller (1979), Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips ve
Perron (1988) unit root tests are widely used to perform stationary. There may be many reasons for the nonstationary of the series. The structural brake is one of the reasons for non-stationary and it leads to the
incorrect assessment of stationary. The method proposed by Perron (1997) assumed that the structural break
is at a single known point. This method is a transformation of the Dickey ve Fuller (1979) test and break time
point is known (Sevüktekin and Nargeleçekenler, 2007) . Zivot and Andrews (ZA)(1992) is proposed a unit
root test which has a single break and
it is Dr.
determined
Prof.
Ahmet endogenously.
Fahri ÖZOKZA unit root test models are given in
Equation (1) (Zivot and Andrews, 1992;
Yılancı,
2009).
Oturum
Başkanı
– Kongre Başkanı
k

y t = μ + βt + ay t-1 + θ1DU(φ) +  ciΔy t-i + et ( Model A)
i=1

k

y t = μ + βt + ay t-1 + θ2DT(φ) +  ciΔy t-i + e t ( Model B)

(1)

i=1

k

y t = μ + βt + ay t-1 + θ2DT(φ) + θ1DU(φ) ciΔy t-i + e t ( Model C)
i=1

Model A permits an exogenous change in the level of the series; Model B allows an exogenous change in the
rate of growth and Model 3 refers to the changing occurr in both of them. In Equation (1); DU and DT are
dummy variables of models, Tb is breaking time and the break point  λ = Tb T  is obtained by the
proportion of all times  t = 1,2,..., T  . In the ZA unit root test, in order to determine the breaking point, the
date in the model where the coefficient of y is the smallest t statistic of α is the appropriate breaking
point. If the calculated t statistic is greater than the ZA critical value as the absolute value, the basic
Prof. Dr.
Ayhanthe
ESİ
Dr.root
Handan
Doç.
Dr. Haluk
hypothesis
indicating
existence ofProf.
the unit
withoutANKARALI
the structural break
is rejected.
If theZÜLFİKAR
calculated t
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
statistic is smaller than the critical value of ZA, it has a unit root (Zivot and Andrews, 1992).
Kongre Eş Başkanı

In addition, Lumsdaine and Papell (1997) and Lee and Strazicich (2004) have contributed to the literature
with various structural break tests in recent years.
Granger (1969) is proposed a test which investigates the causality and used to determine the direction of the
statistically significant causal relationship between two variables in econometrics. In order to be able to
perform the Granger causality test, the stationaries of series are must be detected correctly. Granger causality
equations for two stationary series (X and Y) are given Equation (2).
m

m

i=1

i=1

m

m

i=1

i=1

Yt =  αi Yt-i +  βiX t-i + u1t
X t =  γiX t-i +  δi Yt-i + u2t
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Here, α i , βi , γi and δi shows the coefficients of the lagged variables, m is the lag length, and uit indicates
uncorrelated errors (Granger, 1969; Işığıçok, 1994). Granger test hypothesis of βi is given Equation (3)

H0 : i βi 
0 ; i = 1,2,...m
H1 : i βi  0 ; i = 1,2,...m

(3)

After testing the coefficients in the model, different results are obtained between the series. The first result
may be, X is the cause of the Y, the second result may be Y is the cause of X, the third one is the X and Y
are the cause of each other and finally X and Y are independent (Gujarati, 1999).

Prof.
Dr. Ahmet
ÖZOK
In the literature, Granger causality test
is widely
used inFahri
studies
with macroeconomic indicators. Hamilton
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
(1983), Yang (2000), Chiou-Wei et al.(2008) have contributed to the literature with various studies. For more
literature review about the causality analysis, see (Aydın, 2010; Ozturk et al., 2010; İyit et al., 2016; Yonar
and İyit, 2018).
PURPOSE
In this study, it is aimed to examine the stationary of the series taking into account the structural break of the
series in order to reveal the real relationship between macroeconomic variables by using causality test.
CONTENT
In the scope of the study; the most preferred macroeconomic indicators, direct investment, exports of goods
and services, external debt (%GDP), external debt (total), general government revenue, gross national
savings, imports of goods and services, Inflation (average consumer prices), inflation (end of period
consumer prices) and Gross domestic product (GDP), are have been used for emergıng market in developıng
economıes group countries between 1997 and 2018. In addition, the data are have compiled separately for
Asia and Europe countries groups. The data are have collected from International Monetary Fund (IMF)
3
.
online
database
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METHOD
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In this study, firstly the stationary of the series are have performed by classical ADF unit root test and ZA
test is used to compare structural break unit roots results. The result of ZA unit root test results is have been
used to investigate the causality relationship with Granger causality test.
RESULTS
Unit root test statistics for the 1%, 5% and 10% significance levels of the ZA and ADF tests are have been
calculated and given in Table 1.

33 https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
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Table 1. ADF and ZA Unit Root Tests Results of the Indicators of Emerging Market in Developing
Economies Group Countries

Direct investment

Augmented
Dickey-Fuller

Break point unit
root test

Zivot-Andrews unit
root test

Constant,
Linear Trend

Trend and
intercept (Model C)

Trend and intercept
(Model C)

tp
t-Statistic
p
t-Statistic
Statistic
Prof. Dr.
Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
-4.2566 0.0161
-5.6201
0.0146
-5.24



1

Exports of goods and services

-4.1823 0.0234


-46866


-64366



-5.8148

Imports of goods and services


Inflation (average consumer prices)


Inflation (end of period consumer prices)

-5.0835 0.0032
1
-3.7482 0.0423

-5.39

-6.5191

< 0.01

-6.06

-6.68

1

<0.01
1

< 0.01
1

<0.01
2

< 0.01

-7.3069

<0.05
0

2

1
-6.1107 0.0004

0.0126
-5.99
<0.01
Doç. Dr.
Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
2
< 0.01

-6.75057

<0.01
1

0

1
-4.5663 0.0094

-5.57

1

-6.8201

<0.01
2

< 0.01

0

<0.05

-7.38

1

Davetli Konuşmacı
2
Kongre Eş Başkanı

1

-5.41
1

< 0.01

-5.9763

<0.01
2

< 0.01

-5.3306
0.0025
-5.6647
Prof. Dr.
Handan
ANKARALI
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0.0003

1

Gross national savings

-5.72

1

-5.0414 0.0034



< 0.01

-7.8651

2

General government revenue



0.0069

<0.05
1

2

1

External debt (total)

 Davetli Konuşmacı

-6.8672

1

External debt (%GDP)

Gross
domestic
productESİ
(GDP)
Prof.
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p

-8.32

<0.01
1
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Granger test is used to perform the causality result for the variables which have different levels of stationary
and difference is which caused from the unit root test results are shown in Table 2. In the According to
Granger evaluation based on the ADF test result, exports of goods and services and imports of goods and
services indicators are the cause of the gross domestic product (GDP). However, no causality relationship
could be detected in the Granger evaluation based on the ZA. As can be seen from the evaluation, the
causality aspects may vary according to the level of stationary level.
Table 2. Granger Causality Results For Different Stationary Level of ADF and ZA Unit Root Test

Prof. Dr. Ahmet Fahri
ÖZOKlevel ADF
Stationary

Dependent variable

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
Excluded variable
Granger Test

Stationary level
ZA
Granger Test

Chi-square p

Chi-square p

Exports of goods and services

Gross domestic product(GDP)

0.6155

0.4327

0.0017

0.9667

Gross domestic product(GDP)

Exports of goods and services

5.8703

0.0154

0.0018

0.9660

Gross national savings

Gross domestic product(GDP)

0.0035

0.9523

0.8441

0.6557

Gross domestic product(GDP)

Gross national savings

0.5410

0.4620 2.7106

0.2579

Imports of goods and services

Gross domestic product(GDP)

0.6129

0.4337

0.2316

0.6303

Gross domestic product(GDP)

Imports of goods and services

7.7023

0.0055

0.2928

0.5884

Granger causality direction of the series may vary from the level of stationary level as seen from the
Prof. Dr.
Ayhan
ESİ this pointProf.
Dr. Handan
ANKARALI
Haluk for
ZÜLFİKAR
evaluation
in Table
2. From
of view,
ZA structural
break unit rootDoç.
test isDr.
performed
the Asian
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Davetli Konuşmacı

and European country groups to detect stationary level and the test statistics result are given in Table 3.
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Table 3. ZA unit Root Tests Results of the Indicators of Emerging Market in Asia and Europe
Developing Economies Group Countries

Direct investment

Asia

Europe

Trend and intercept
(Model C)

Trend and intercept
(Model C)

t-Statistic

p

t-Statistic

p

-4.940

<0.10

-6.509

< 0.10



2

0

Fahri ÖZOK
Exports of goods and services Prof. Dr. Ahmet
-5.510
< 0.05
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2

-7.141

External debt (%GDP)

-6.034

-6.456



1

1

External debt (total)

-9.545



< 0.01

-6.669



-6.070

< 0.01

-7.467



-5.262

-5.812



< 0.01

-5.296

< 0.01

-6.134

-6.818



< 0,01

-7.618

-7.016

< 0.01
1

< 0.01

1
Prof. Dr. Handan ANKARALI
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-9.018
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0

< 0.01
2

2

Inflation (average consumer prices)

< 0.05
0

0

Imports of goods and services

< 0.05
0

2

Gross national savings

< 0.01
1

1

Gross domestic product (GDP)

< 0,01
0

2

General government revenue
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< 0.01

2
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After the ZA unit test, causality analysis is performed for Asia and Europe groups countries and the results
are given in Table 4. According to the results of the Asian country group causality test, Gross domestic
product (GDP) variable have causality relations between exports of goods and services, external debt
(%GDP), external debt (total), general government revenue and inflation (end of period consumer prices).
Europe country group Gross domestic product (GDP) variable have causality relations between exports of
goods and services, external debt (%GDP), external debt (total), gross national savings, imports of goods and
services, inflation (average consumer prices) and inflation (end of period consumer prices).
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Table 4. Granger Causality Results For Asia and Europe Groups Countries

Dependent variable

Excluded variable

ASIA

EUROPE

Granger Cusality
Test

Granger Cusality
Test

Chi-sq

p

Chi-sq

p

3.1698

0.5298

0.3895

0.5325

Gross domestic product (GDP)

Direct investment

Direct investment

0.8282

0.0243

0.8760

Gross domestic product (GDP)

GrossProf.
domestic
(GDP)
1.4912
Dr. product
Ahmet
Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
Exports of goods and services
0.0629

0.9690

0.0104

0.9186

Exports of goods and services

Gross domestic product (GDP)

7.2833

0.0262

5.6655

0.0173

Gross domestic product (GDP)

External debt (%GDP)

9.9547

0.0069

1.2736

0.0126

External debt (%GDP)

Gross domestic product (GDP)

3.4627

0.1770

1.2544

0.0137

Gross domestic product (GDP)

External debt(total)

6.8062

0.1465

5.9072

0.0000

External debt(total)

Gross domestic product (GDP)

1.8348

0.0011

1.3368

0.0096

Gross domestic product (GDP)

General government revenue

6.2400

0.0442

2.7770

0.4273

General government revenue

Gross domestic product (GDP)

1.6182

0.0003

3.6906

0.2969

Gross domestic product (GDP)

Gross national savings

8.1773

0.0853

1.4917

0.0019

Gross national savings

Gross domestic product (GDP)

8.5871

0.0723

4.5173

0.2107

Gross domestic product (GDP)

Imports of goods and services

0.2001

0.9048

1.3064

0.0110
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Gross domestic
product
(GDP)
5.0326
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Inflation (average consumer
0.7008
prices)
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0.0808
0.0002

0.4025

1.7769

0.0014

Inflation (average consumer
prices)

Gross domestic product (GDP)

0.1151

0.7344

1.2964

0.0114

Gross domestic product (GDP)

Inflation (end of period
consumer prices

6.6579

0.0358

0.1279

0.7206

Inflation (end of period
consumer prices

Gross domestic product (GDP)

0.0074

0.9963

5.7845

0.0162
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CONCLUSION
The structural breaks in time series are one of the factors affecting the stationary of the series. Stationary of
the series may change especially in the case of structural breaks and may cause biased evaluations. The
causality relations are related to the stationary situations of the series and incorrect detections stationary may
cause relations which are unreal relations between the series. In this study, in order to find out the economic
profile of the country group and make the comparison between Asia and Europe, firstly the stationary
determination is have done correctly and then the real relations have been determined by the causality test.
Author’s Note: This study is a part of Harun Yonar’s master's thesis entitled “Yapısal Kırılmalı Zaman
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Serileri Analizi ile Durağanlığın İncelenmesi
ve Bir Uygulama” supervised by Prof. Dr. Mahmut IŞIK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
continuing in Department of Mathematics and Science Education, Faculty of Education, Harran University.
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ÖNCEKİ VE SONRAKİ ASAL SAYILARI BELİRLEYEN YENİ VE ETKİN BİR YÖNTEM
Muzaffer AKSOY
Hava Kuvvetleri (E), Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: Asal sayılar, sayılar teorisinin temelini oluşturan sayıların yapı taşlarıdır. Matematikçiler asal sayıları binlerce yıldır incelemiş, bazı çözümler elde etmiş olsalar da günümüzde asallarla ilgili açıklama gerektiren
çok daha fazla açık soru vardır. Alman
bilimDr.
insanı
Kronecker
Prof.
Ahmet
Fahri(1823-1891)
ÖZOK “Tanrı doğal sayıları yarattı; gerisi
insanların eseridir” diyerek aritmetiğin
ve analizlerin
sayılar Başkanı
üzerinde kurulması gerektiğini savunmuştur.
Oturum
Başkanıtam
– Kongre
Aslında insanlara zorlaştırmalardan olabildiğince kaçınmayı, basite, açık ve anlaşılır olmaya önem vermeyi
hatırlatır. Alman matematikçi ve bilim insanı Gauss (1777-1855) henüz 15 yaşındayken asal sayı dağılımını
kestirmiştir ancak bildiri olarak sunulması ve ispatı başka bilim insanlarına nasip olmuştur, buna rağmen asal
sayıları üretme ve belirleyip kontrol etmede sıkıntılar sürmektedir. Özellikle güvenlik alanında, şifreleme ve
çözümleme uygulamalarında, kriptolojide büyük asal sayılara olan gereksinim çok fazladır; bu nedenle asal
sayı üretme ve kontrolü çok önemlidir. Amaç: Asal sayılar bütününün sadece ince bir dilimi üzerinde yoğunlaşan teorik ve uygulamalı araştırmalara ek olarak, gelişen bilgisayar teknolojisi ve yazılım kolaylıklarıyla
birlikte, mevcut hipotezler yeniden gözden geçirilerek etkin yöntemler geliştirilebilir. Bu araştırmanın amacı,
büyük asal sayılara ulaşmak için gerekli olan, asal sayılarla ilgili alt alanlardan “önceki asal sayı” ve “sonraki asal sayı” belirlemeye katkıda bulunarak etkin bir yöntem geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını paylaşmaktır. Kapsam: Asal sayılar farklı kesitlerde, farklı yaklaşımlarla ele alınmış, farklı teknikler uygulanmıştır
fakat, bütün asalları bir arada inceleyen bir fonksiyon henüz bulunamamıştır. Hatta tek bir fonksiyonla temsil
edilemeyeceği ispat edilmiştir. Yazarın başka bir araştırmasında başlangıç asalları olarak üç asal sayı (2,3,5)
ayrıldıktan sonra oluşturulan MUZ halkası [1,7,11,13,17,19,23,29] ve bundan oluşturulan MUZ Dizininin asal
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sayıları
belirlemede
kullanılabileceği
gösterilmiştir.
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büyük asal sayıları üretme ve kontrol etmede yararlı olan, tüm asal sayıları kapsayan, sayı teorisinde önemli
Kongre Eş Başkanı
bir yer tutan önceki asal sayı ve sonraki asal sayı belirlemeye yönelik bir uygulama geliştirmek ve buna uygun
bir teknikle bilgisayar programı yazarak uygulamanın işlerliğini ve etkinliğini sunmayla sınırlıdır. Araştırmanın Yöntemi: Araştırma verilen bir doğal sayının kapsadığı asal sayıların nasıl dağıldığını incelemeyle başlar.
Tespit edilen beş adet hipoteze yanıt aramaya yönelik olarak, asal sayılar ve MUZ Dizini ayrıntılı olarak incelenerek, verilen sayı öngörülen uygun bölgelere ayrılır, bu bölgelerin dizindeki yeri ve sınırları belirlenir. Belirlenen bu sınırlar içinde kalan, genelde beklendiği gibi asal sayılara değil, bileşiklere odaklanılır, öngörülen
hipotezlere yanıt aranır zira, MUZ Dizininde olan, belirlenen aralıkta kalan bileşikleri saptamak daha kolaydır.
Bu tespitler çerçevesinde öngörülen beş hipoteze yanıt vermek üzere bir bilgisayar yazılımı geliştirildi. Aynı
yazılımla önceki asallar veya sonraki asallar onluk sistemde 22 dijite kadar elde edildi (önceki araştırmalar 19dijitle sınırlıdır). Bulgular: Araştırmada kullanılan düşük hızlı bilgisayara rağmen (1.61 GHz) bulgular,
önceki güncelleştirilmiş araştırmalarla elde edilen asallardan 3-4 dijit fazladır, hızlı ve yüksek kapasiteli bir
bilgisayarla daha da büyük sayılara ulaşılabileceği kesindir. Öngörülen hipotezlerin beşi de doğrulanmıştır. İlk
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hipotez aday asal sayı dizininin asal sayıları belirlemede etkin olabileceğidir. Yazılan ve işletilen bilgisayar
programı ve sonuçları hipotezi doğrulamıştır. İkinci hipotez, bu yeni uygulamada belirlenen asal sayıların
diğer asalların varlığından ve konumundan bağımsız olacağıdır. Bu hipotez araştırmanın önemli bir yenilikçi
yüzüdür zira, bundan önce yapılan çalışmalar genelde kaçıncı asal olacağına kilitlenmişlerdir. Üçüncü hipotez
araştırma aralığının daraltılabileceğine yöneliktir ve bu doğrulanırsa araştırma süresi daha da kısaltılacaktır.
Bu öngörü de doğrulanmış, aralığı belirleyen sınırlar tekniğe uygun hassasiyetle saptanarak yapılabilirliği
değişik uygulamalarla gösterilmiştir. Bu işlemle bilgisayar işletim süresinin oldukça kısaltılacağı saptanmıştır.
Dördüncü hipotez, araştırmada uygulanan yöntemin ileri asal sayı analiz tekniklerine gereksinim duymamasıdır. Örneğin, asal sayı sayma fonksiyonları bu yeni yönteme göre külfetli bir iştir; sayıları bileşenlerine ayırma
Prof. Dr.
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çabaları da yeni yöntemde temel oluşturmaz.
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bu Fahri
hipotezÖZOK
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sız olmasını tamamlamaktadır. Beşinci ve sonuncu hipotez araştırmanın sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Başlangıçta isabetli olarak seçilen ve araştırmanın temel dayanağı olan bileşiklerin dağılımının izlenmesi, asallardan
ziyade bileşiklere odaklanılması araştırmayı kolaylaştırmıştır. Aday asallar sabit bir MUZ halkasına uygun
olarak periyodik bir dizin içinde, ortalama 3,75 sayı aralıkla geldikleri için bileşiklerin gelişi de bu ortalamaya
yaklaşacaktır hipotezi doğrulanmıştır. Çok büyük sayılarda bileşiklerin geliş aralığı virgülden kendi dijit sayısı
kadar sonra anlamlı olacaktır, ondan önce geliş aralığı sabit gibi izlenecektir. Sonuçlar: Bu araştırma, temelleri
sağlam, sonuca odaklanmış, basit ve anlaşılabilir, etkili bir yöntem ortaya koymuştur. Bulunan bu yeni tekniğe
dayanan bir bilgisayar programı, önceki asalları ve aynı yazılımla sonraki asalları mevcut bilgisayarların hızına ve kapasitesine bağlı bir hızda ve büyüklükte vermektedir. Bulunan asal sayılar 10’luk sistemde 22 dijite
kolaylıkla ulaşmıştır; üstelik kullanılan bilgisayarın hızı 1.00 GHz 1.61 GHz olarak oldukça düşüktür. Önceki
güncellenmiş araştırma sonuçları 18-19 dijitle sınırlıdır. Büyük asal sayılar günümüzde kriptoloji başta olmak
üzere, güvenlik alanında, bankacılıkta, savunma sanayiinde ve ulusal güvenlikte çok önemlidir. Yeni yönteme
uygun olarak yazılan bilgisayar programı sınır değiştirerek araştırmaya uygun esnek bir yapıdadır; bilgisayar
işletim süresini kısaltmaya uygundur.
Anahtar
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Sonraki
Sayı, Muz
Dizini, Asal Sayı
Üreteci
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GİRİŞ
Birçok meslek grubundan insanları meşgul eden ve sayılar teorisinin temelini oluşturan, sayıların yapı taşları
olan asal sayıların birçok özellikleri araştırmalarla tespit edilmesine rağmen, asal sayıları veren anlaşılabilir bir
formül henüz bulunamamıştır. Böyle bir formül bulunsaydı, günümüzde birçok teknoloji tarafından kullanılan
kodlama ve şifreleme teknikleri kolayca aşılabilir, güvenliğimiz sıfıra inerdi. Çünkü banka kredi kartları başta
olmak üzere, bilgisayarlar, cep telefonları, elektronik hesap bilgileri gibi güvenlik önlemleri gerektiren tüm
donanım ve yazılımlar, büyük asal sayılara dayanan tekniklere bağlıdır ve bu nedenle asal sayıları veren bir
formülün varlığı, güvenliği sağlayan bu tekniklerin temelini oluşturan şifrelerin kolayca çözülebileceği anlamına gelirdi. Asal sayıların istediğimiz kadar büyük olabileceği Euclid Teoreminin ispatıyla verilmiştir. Matematikçiler ve diğer mesleklerden öncü araştırmacılar bazı asal sayı sınıflarını veren formüller belirlemişlerdir.
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Asal sayıların dağılımı, ardışık iki asal arasındaki sayının genişliği, ikiz ve kuzen asalların yeri ve dağılımı gibi
sorunlar hala belirsizlikler taşımaktadır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı, önceki asal sayı (the previous prime) ve sonraki asal sayı (the next prime) belirlemek üzere bir yöntem geliştirmek, yaklaşımına uygun bir teknikle bu yöntemi uygulamaya hazırlamak ve
sonuçta bu tekniği destekleyen, ilgili asal sayıları veren, esnek ve etkin bir bilgisayar programı geliştirerek
uygulama sonuçlarını paylaşmaktır.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
ARAŞTIRMANIN KAPSAM ve KISITLARI

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Sayı teorisinde sonraki ve önceki asal sayıların saptanması, birlikte veya ayrı ayrı araştırmalara konu edilmiş,
yazılım ve donanım teknikleri geliştikçe, teorik gelişmeler oldukça yeniden ele alınması kaçınılmaz olmuştur.
Bu araştırma belirli grup asalları değil tüm asal sayıları kapsayacak biçimiyle ele alınmıştır. Konuyla ilgili
önceden yapılan araştırmalarda görülen performansı sınırlayıcı yaklaşımlardan uzak durulsa bile, araştırmanın
etkinliği kullanılacak bilgisayarın hızı ve hafızasıyla ve araştırılacak sayının büyüklüğüyle sınırlı olacaktır. Bu
araştırmada belirlenen hipotezlere yanıt aranacak ve bulgular paylaşılacaktır. H1: Bu araştırmada araştırılacak
sayıların sınırlarını belirlerken ve sonraki işlemlerde, aşağıda MUZ dizini kesiminde açıklanan, bundan sonra
aday sayılar veya aday asallar olarak tanımlanan Aday Asal Sayı Dizini üzerinden işlem yapmak araştırma
süresini oldukça kısaltacaktır. H2: Küçük bileşen belirlenirken verilen büyük sayı N’nin karekökü olan M’ye
kadar olan sayılara yoğunlaşmak (Cangül, 2015:115-136), buna paralel olarak karekök içinde kalan aday asalları belirlemek yeterli olacaktır. N doğal sayısı verildiğinde, N’den önceki asal sayı P, kaçıncı asal olduğundan
bağımsız olarak, (N – 3 ln N) <P <N koşulunu sağlayacak biçimde tespit edilebilir. Burada ve bundan sonra
ln doğal logaritma olarak algılanacaktır. Buna paralel olarak, N den sonraki asal sayı P, kaçıncı asal sayı olduğundan bağımsız olarak, N <P <N + 3 ln N koşulunu sağlayacak biçimde tespit edilebilir. H3: Kimi zaman
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N yerine bunun yarısını veya tek katını ekleyerek
aralık
daraltmak sonuca ulaşmada faydalı olabilir. Benzer
işlemlerle sınır değerlerini bölerek kaydırmak ta daha kısa sürede sonuç verebilir. Bu işlem, daha büyük sayılara gidildikçe hesaplama süresi arttığı için sonuca ulaşmada faydalı olabilir. H4: MUZ Dizininde belirtilen
aday asallar, her 30 sayılık periyodda 8 adet olduğundan ortalama 3,75 sayı aralıkla gelmektedir (30=3,75x8).
Aday dizininden araştırılan aralıktaki bileşik olanlar, küçük bileşeni N’nin kare köküne kadar olan aday sayılarla sınırlı olacaktır ve bileşikleri belirlemek, aralıktaki asal sayıları asal sayma fonksiyonu ve bileşenlere
ayırma gibi diğer usullerle belirlemekten daha kolay olabilir. H5: Verilen bir N sayısının bu sayı içindeki aday
sayılardan bileşik olanların toplamına oranı, bir başka deyişle bileşik gelme hızı, N büyüdükçe azalacak ancak
bu azalma ortalama aday sayısı olan 3,75 ile sınırlanacaktır.
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TEORİK ÇERÇEVE
N.J.A. Sloane ve Mira Bernstein 1964’te buldukları bir teknikle, 10’un üstel kuvvetleriyle belirlenen sınırı esas
alarak, bu sınırdan önceki en büyük asal sayıyı ve benzer bir teknikle bu sınırdan sonraki en küçük asal sayıyı
belirlemişlerdir. Bu teknik daha sonraki yıllarda farklı araştırmacılar tarafından güncellenmiştir.15 Temmuz
2011’de Charles R Greathouse IV tarafından yazılan bir bilgisayar programında, (PARI), güncellenen bu teknikle belirlenen ve 10 un kuvvetleriyle sınırlanan bazı asallar Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. Önceki asal
olarak verilmektedir1. Burada PP(n), n den küçük en büyük asal sayıyı
sayı fonksiyonu
i’inci asal ve π(n) asal sayma fonksiyonudur. Yöntem, araştırılan sayıdan önceki tüm asal
vermektedir,
sayıları listelemenin yanında sınıra yakın
bileşenlerini
belirlemeyi zorunlu kılmaktadır. Asal sayProf.sayıların
Dr. Ahmet
Fahri de
ÖZOK
Oturum
Başkanı
– Kongre Başkanı
ma fonksiyonu ve işleyişi bu araştırmanın
konusu
dışındadır.
Tablo 1. Önceki Asallar2
k

PP (

)

PP (

)

k

PP (

)

1

7

7

9999991

13

9999999999971

2

97

8

99999989

14

99999999999973

3

997

9

999999937

15

999999999999989

4

9973

10

9999999967

16

9999999999999937

5

99991

11

99999999977

17

99999999999999997

6

999983

12

999999999989

18

999999999999999989

19

9999999999999999961
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Tablo 2. Sonraki Asallar3
k

NP (

)

k

NP (

)

k

NP (

)

1

11

7

10000019

13

10000000000037

2

101

8

100000007

14

100000000000031

3

1009

9

1000000007

15

1000000000000037

4

10007

10

5

100003

10000000019
16
10000000000000061
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
11 Oturum
100000000003
17
100000000000000003
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6

1000003

12

1000000000039

18

1000000000000000003

MUZ DİZİNİ
Yazarın bir araştırmasında, Goldbach kestirimleri ispatlanırken (Aksoy, 2018a:55-69), sayıların ilişkisinden hareketle bir MUZ halkasının (1,7,11,13,17,19,23,29) yardımıyla bir aday asal sayı dizini,
oluşturulabileceği, r = 8k+j olduğu bildiriliyor.
dizini, ilk eleman 1 dışarda tutuSözü edilen araştırmada belirtildiği gibi, “başlangıç asalları” (2,3,5) hariç,
lursa 7’den itibaren istenilen sayıya kadar tüm asal sayıları ve bunların dizinin elemanlarıyla yaptıkları bileşik= [61,67,71,77,79,83,89] olmaktadır. Her
leri kapsar. Örneğin k=2 için dizinin küçük bir kesiti:
30 sayılık bir halkada 8 eleman olduğundan elemanların ortalama (30/8) =3,75 sayı aralıkla dizildiği düşünülebilir. Bu araştırmada söz konusu bu dizin aday sayılar olarak belirtilecektir. Örnek:1000000=30x33333+10
è 8x33333+2-1=266665 aday sayıyı kapsar. Burada 8 her halkada bulunan eleman sayısını temsil eder; eklenen 2, artan 10 un belirlediği, MUZ halkasından 10’ dan küçük 7 ye kadar olan 2 eleman [1,7] içindir; 1
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, eşitsizliği her doğal sayı M, M>1 için geçerlidir.
kolaylıkla belirlenebilir.
Bu koşulu sağlayan, (2M+1)’den küçük olan bu aralıkta en az bir asal sayı olduğu kestirimi Legendre hipotezi
olarak bilinir (Hardy and Wright, 1979: 415, Ribenboim, 1996: 397-398). Doğal logaritmayı ln olarak gösteise, u = ln N = 2 ln M olur. Asal Sayılar Teoremine göre N’ye kadar olan sayılar
relim. Bir N sayısı,
içerisinden kabaca her u adedinden biri asaldır (Conway and Guy, 2014:153-176). Bu durumda, u=2 ln M<<
2M+1 olduğundan, bir başka deyişle logaritmik değeri aralığı temsil eden sayıdan çok küçük olduğu için, Legendre varsayımının doğru olduğu, söz konusu aralıkta teorik olarak en az bir asal sayı olması gerektiği düşünülebilir. Bu aralıkta bileşenli varsa küçük bileşenin, N’nin karekökü olan M den küçük ya da eşit olabileceği
açıktır (Aksoy, 2018b:25-44).

33
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ASAL SAYILAR TEOREMİ
Andrienne Marie Legendre, (1752-1833) N’ye kadar olan asalların yaklaşık sayısı için N/ln N kestiriminde
bulunduktan yüz yıl sonra, 1896’da Jacques Hadamard ve Charles- Jacques de la Vallée-Poussin bu iddiayı
kesin olarak kanıtladı. Teoremin sonucu sayı sonsuza gittiğinde doğrulandı, ancak özellikle yeterince büyük
olmayan sayılarda düzeltmeye ihtiyaç duyulur, bu kestirimler araştırmanın kapsamı dışındadır. Tablo 3’ te
N’ye kadar olan asalların sayısı, π(N) görülmektedir4, N’ ye kadar olan adayların sayısı hesaplanarak aynı
tabloya N’ye kadar olan bileşiklerin sayısı da eklenmiştir.
Tablo 3. N ye Kadar Olan Asalların ve Bileşiklerin Sayısı
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

K

N=N’ye Kadar Olan
Asalların Sayısı

Kaynak

N=N’ye Kadar Olan
Bileşiklerin Sayısı
S(N)+3-π(N)

3

168

Antik

100

4

1229

L.Pisano (1202; Beiler)

1439

5

9592

F. Van Schooten (1657;
Beiler)

17076

6

78498

F. Van Schooten (1657;
Beiler)

188170

7

664579

T. Brancker (1668; Beiler)

2002089

8

5761455

A. Felkel (1785; Beiler)

20905213

9

50847534

J. P. Kulik (1867; Beiler)

215819134
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22548611855

14

3204941750802

Lagarias et al. (1985)

23461724915866

15

29844570422669

Lagarias et al. (1985)

236822096243999

16

279238341033925

Lagarias et al. (1985)

2387428325632743

17

2623557157654233

M.Deleglise and J. Rivat
(1994)

24043108508012435
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METODOLOJİ
Tablo 3’te N’ye kadar olan asal sayıların toplamına dikkatlice bakılırsa her K üst değeri 1 arttığında (N 10 kat
artmaktadır), π(N) deki değerin son dijiti dışlanırsa, kalan dijit sayısı eşit olan önceki sayıdan küçük olmaktadır ve tüm K değerleri için geçerlidir. Örnek olarak: K=10 için π(N) =455052511à45505251 <K=9 için π(N)
= 50847534 à π(N)= 5084753 <K=8 için π(N) = 5761455 à… Öte taraftan aynı tabloya eklenen aday sayılar,
S(N), aynı bakış açısıyla incelenirse: K=10 için S(N) = 2666666665 à 266666666> 266666665 à 26666666>
26666665, …, büyüyerek gittiği görülmektedir. Bunun anlamı, sayı büyüdükçe aday sayılar artacaktır, buna
karşın asal sayılardaki artış adayların artışından küçük olmaktadır. Bu nedenle bileşikleri incelemek için K
üstel değeriyle temsil edilen her satırda,
toplam
aday sayısı
= toplam
Prof.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOKasal sayı + bileşikler gerçeğinden haOturum
Başkanı
– Kongre
Başkanıburada, aday dizini başlangıç asalları
reket edilerek, bileşiklerin sayısı = S(N)
– (π(N)-3)
olarak
belirlenmiştir;
olarak tanımlanan üç asalı (2,3,5) kapsamadığından 3 çıkartılmıştır. K’nın değerleriyle tanımlanan bir kesite
bakalım. Örneğin K = 15 için asal sayıların geliş aralığı uzamış, 33-34 sayıdan birisi asal olmuşken, bileşik
sayıların geliş hızı yavaşlamış, birkaç kademeden beri devam eden 4 sayısı civarında seyretmektedir. Benzer
şekilde K = 16 için bu rakamlar 35-36 ya karşın yine 4; K=17 için 38-39’ a karşın yine 4 civarında olmaktadır.
Buradan şu sonuca varabiliriz: Bileşiklerin geliş aralığı K=7’den K=17 ye kadar 4 sayı civarında seyrettiğine
göre 3,9’ a düşmesi için belki de K, tahminlerin ötesinde büyük olmalıdır. Çok çok büyük sayılarda bileşiklerin
geliş aralığının, MUZ dizinine göre ortalama 3,75 olan aday geliş sayısına yaklaşan bir dağılım göstermesi
beklenebilir. Bu sonuca göre son hipotez, H5, doğrulanmıştır.
ÖNCEKİ ASAL SAYILAR
Yukardaki belirtilenler doğrultusunda bir bilgisayar programı python dilinde (Başer, 2016) geliştirildi, Intel®
Core™ M3-7y30 CPU @ 1.00 GHz 1.61 GHz İşlemci kullanıldı, alınan sonuçlar Tablo 4’te önceki asal sayılar
sütununda gösterildi. İncelenen aralıktaki işlem süresi de tabloya eklendi. Alınan sonuçlara göre aday asal sayılar dizini işe yaramış, işlemleri kolaylaştırmıştır, bu durumda H1 hipotezi doğrulanmıştır. Bilgisayar progProf.
Dr. Ayhan
ESİ
Prof.
Dr.
Handan
ANKARALI
Doç.
Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
ramının
verdiği
sonuçlar,
temelinde asal
sayı
sayma
fonksiyonu
ve bileşenlere
ayırma
olmadığı
için sonuca
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
yöneliktir, daha kısa sürede sonuç vermektedir. Bu sonuçlara göre H4 hipotezi doğrulanmıştır. Üstelik bulunan
Kongre Eş Başkanı
asal sayılar diğer asal sayıların varlığından ve sırasından bağımsız olarak belirlenmiştir, böylece H2 hipotezi
de doğrulanmıştır. Bilgisayar programı, incelenen aralık tanımlanınca bu aralığa düşen aday sayıların listelenmesiyle başlamaktadır, bu nedenle verilen sayıya uygun olarak aralık sınırları ve incelenecek aday sayılar belirlenmektedir, bu liste üzerinden kare kökün altında kalan adaylarla tam bölünenler elenmektedir. Bilgisayar
programı, başlamadan önce tanımlanan parametrelere göre asal sayıları tespit etmektedir. İşlem süresinin en
az olması için aralığa düşen aday sayısı sınırlı fakat yeterli olmalıdır. Bu doğrultuda bölerek sınır kaydırma
yöntemi geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu tekniğe göre 3 ln N olarak belirlenen aralık dört eşit bölgeye ayrılmış, en yakın bölgeden itibaren dördüncü bölgeye kadar adım adım belirtilen yöntem uygulanmıştır; bazen ilk
kademede veya sonrasında sonuç vermiş, işlem süresini oldukça kısaltmıştır. Örneğin 19 dijit işlemi 3286,19
saniye yerine 1176,92 saniyeye düşmüştür. Bu teknik sayesinde ve fazla sayıda bilgisayarın iş birliğiyle, bölge
sayısı arttırılıp bölüşerek çok çok büyük dijitlere kadar önceki veya sonraki asallar belirlenebilir; zira, sınırlar
belirlendikten sonra aralıktaki küçük bileşen sayısı ve aday sayısı sabittir ve diğer aralıktakilerden bağımsızdır.
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Tablo 4. Önceki Asal Sayılar, Bölerek Sınır Kaydırma Tekniğiyle
K (N= 10^K)

Önceki Asal Sayı

İşlem Süresi, Saniye

12

999999999989

0,546

13

9999999999971

1,296

14

15

99999999999973
7,441
99999999999971
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Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
99999999999959
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999999999999989

8,216

16

9999999999999937

41,13

17

99999999999999997
99999999999999977

108,505

18

999999999999999989

265,86

19

9999999999999999961

1176,92

20

99999999999999999989
99999999999999999973

3806,16

21

999999999999999999899

12309,66

22

9999999999999999999973

28014,77
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Aynı bilgisayar programında belirlenen sınırlardan üç tanesi değiştirilmiştir ve sonraki asal sayılar da tespit
edilebilmiştir. Bu değişiklikler: alt sınır girilen sayıya, üst sınır girilen sayıdan ln N kadar fazlasına, karekök
altında kalan aday sayısı (küçük bileşenler) da önceki tespit edilenin bir fazlasına eşitlenmiştir. Küçük bileşen
sayısını bir arttırmanın nedenini şöyle açıklayabiliriz: önceki asalları belirlerken N’ nün karekökü M idi; şimdi
M+1 bölgesine geçiyoruz. Bu bölge içinde kalan aday sayısı öncekinden bir fazla olacaktır. Bu 1 sayı artışın
içindeki değil, daha büyük,
anlamı çok büyüktür zira, tespit edilen bileşiklerin küçük çarpanları sadece
ye kadar olan bileşiklerin küçük çarpanlarıdır, bu nedenle sınır genişletmek üzere eklenen ln N, ln
N = 2 ln M <2 M + 1, oluşan bu yeni sayıdan çok küçüktür bu özellik bileşen belirlemeyi çok kolaylaştırmıştır.
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Tablo 5. Sonraki Asal Sayılar, Bölerek Sınır Kaydırma Tekniğiyle
K (N= 10^K)

Sonraki Asal Sayılar

Hesaplama
Süresi, Saniye

11

10^11+3

0,390

12

10^12+39

1,015

13

10^13+37

2,927

14

6,998

15

10^14+31
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
10^15+37
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16

10^16+(61,69,79)

133,983

17

10^17+(3,13,19,21)

171,272

18

10^18+(3,9)

338,902

19

10^19+51

2088,814

20

10^20+39

3721,40

21

10^21+117

12339,44

22,52

Güncellenen PARI programıyla Tablo 2’de sunulan verilere göre 10’luk sistemde 18 dijite kadar belirlenebilen
sonraki asal, araştırmada kullanılan yeni yöntemle 21 dijite kadar belirlenmiştir, sonrakilere ulaşmak ta zamana tabidir; üstelik kullanılan bilgisayarın hızı 1.00 GHz- 1.61 GHz le sınırlıdır. Tablo 4 ve Tablo 5’e bakarak
ilginç bir sonucu vurgulamak yerinde olacaktır: 21 dijitteki aynı sayıya ait önceki asalla sonraki asal arasında
117+(1000-899) = 218 sayılık fark vardır; bir başka deyişle teorik olarak daha büyük iki asal sayı arasında
Prof.
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Bu araştırmada, önceki ve sonraki asal sayıları belirlemede, yeni bir teknik tanıtılmıştır. Bu teknik, yazarın
başka bir araştırmasında, Goldbach Hipotezlerinin İspatı ile tanıtılan aday asal sayılar dizini kullanılarak
geliştirilmiştir. Aday asal sayılar dizininin asal sayıları belirlemede ne kadar etkili olabileceği gösterilmiştir,
ilk hipotez H1 doğrulanmıştır. Bu dizin, önceki asalları belirlemeden belirli aralıktaki asal sayıları listelemeye
olanak tanımıştır. Yapılan araştırmada, verilen herhangi bir sayıdan önceki veya sonraki en yakın asal sayıların, herhangi bir konumdaki başka asal sayıların varlığından veya sırasından bağımsız olarak belirlenebileceği
gösterilmiştir. Bu durumda ikinci hipotez, H2, de doğrulanmış olur. Verilen bir sayıya göre araştırma aralığının
belirlenmesi beklentiye ve isteğe bağlıdır. Seçilen aralıktaki adayların en çok bir küçük bileşeniyle belirlenip
listelenmesi, yöntemin ve buna bağlı olan bilgisayar programının doğal sonucudur. Amaç, sadece verilen sayıdan küçük olanların en büyük olanını belirlemekse, bir başka deyişle önceki asal sayıyı belirlemekse veya sadece verilen sayıdan büyük olanların en küçüğünü, yani sonraki asal sayıyı belirlemekse dar alanda araştırıla130
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bilir. Bu işlem araştırma süresini sınırlı tutabilir ancak, sınırlanmış olan aralıkta asal sayı kalmayabilir, eli boş
dönülebilir. Bu durumda aralığı bölerek sınır kaydırma tekniği bulunarak uygulanmış ve olumlu sonuçlar
alınmıştır, böylece üçüncü hipotez, H3, doğrulanmış olur. Araştırmada konuyla ilgili kestirimlere, asal sayma
fonksiyonu veya bileşenleri belirleme gibi uygulamalara, fonksiyonel işlemler gibi bilgisayar süresini uzatan
ek uygulamalara gereksinme yoktur, dördüncü hipotez, H4, doğrudur. Araştırılan sayı büyüdükçe, bileşiklerin
geliş aralığının, MUZ dizinine göre ortalama 3,75 olan aday geliş sayısına yaklaşan bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuca göre son hipotez, H5, doğrulanmıştır. Öngörülen hipotezlerin tamamen doğrulanması,
aday sayıların, yöntemin ve bulunan tekniğin uyumlu bir sistem oluşturmasındandır. Diğer kolaylaştırıcı bir
etken de küçük bileşenlerin sayının kareköküyle
sınırlandırılmasıdır.
Güncellenmiş haliyle, Tablo1 de verilen
Prof. Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK
Oturum 19
Başkanı
– Kongrekullanılan
Başkanı bilgisayar süresine ulaşılamamıştır.
en büyük önceki asal değeri 10’luk sistemde
dijite kadardır,
Yeni araştırmayla dört kademe ileri gidilmiş, 23’üncü dijite kolaylıkla ulaşılmıştır; daha hızlı bir bilgisayarla
daha yüksek kademelere ulaşılabileceği kesindir zira araştırmada kullanılan bilgisayarın hızı oldukça yetersizdir. Girilen sayıların önceki araştırmaları aşan boyutta olmasıyla birlikte hem önceki asalın hem de sonraki asalın aynı bilgisayar programıyla belirlenebilmesi bu yeni yöntemin işleyişinin ne kadar etkin olduğunu gösterir.
SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu araştırma önceki asal ve sonraki asal konusunda yeni etkin bir yöntem ortaya koymuştur. Bu yeni yöntem
temelleri sağlam, sonuca odaklı, basit ve anlaşılabilir teknik özelliklere sahiptir. Aday asallar sabit bir MUZ
halkasına uygun olarak periyodik bir dizin içinde, ortalama 3,75 sayı aralıkla geldikleri için bileşiklerin gelişi
de bu ortalamaya yaklaşmaktadır. Çok büyük sayılarda bileşiklerin geliş aralığı virgülden kendi dijit sayısı
kadar sonra anlamlı olmaktadır, ondan önceki hassasiyetlerde geliş aralığı sabit gibi görülür. Bulunan bu yeni
tekniğe dayanan bir bilgisayar programı, önceki asalları veya iki üç değişiklikle sonraki asalları kullanılan
bilgisayarın hızına ve kapasitesine bağlı bir hızda ve büyüklükte vermektedir. Bulunan asal sayılar 10’luk
sistemde
dijite
kolaylıkla
üstelik
hızı 1.00
GHzDr.
1.61
GHz olarak
oldukProf.22Dr.
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ESİ ulaşmıştır;
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Dr. kullanılan
Handan bilgisayarın
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ça düşüktür. Önceki güncellenmiş araştırma sonuçları 18-19 dijitle sınırlıdır. Elbette kullanılan bilgisayarın
Kongre Eş Başkanı
performansı asal üretim hızını ve büyüklüğünü belirleyicidir. Büyük asal sayılar günümüzde kriptoloji başta
olmak üzere, güvenlik alanında, bankacılıkta, savunma sanayiinde ve ulusal güvenlik alanında çok önemlidir
(Hassanpour, 2015). Yeni yönteme uygun bir teknikle yazılan bilgisayar programı, araştırmaya uygun esnek
bir yapıdadır; küçük dokunuşlarla, örneğin araştırma sınırını kaydırmak suretiyle bölgeyi bölerek aramaya,
bilgisayar işletim süresini kısaltmaya uygundur. Bu açıdan bakıldığında yeni yöntem ve getirdiği uygulama
tekniği konuyla ilgili akademisyenlere ve ilgililere yeni, faydalı bir yol açtığı düşünülmektedir.
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Abstract: Regression analysis aims at modelling the relationship between dependent variable and
explanatory variable(s). In regular regression
theFahri
distribution
of the dependent variable Y is assumed
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matter how many transformations you try, you cannot get to be normally distributed such as count variables.
Especially in actuarial science, biostatistics and demography we may be interested in the number of events
that occur in a certain time period. Poisson regression model is used in these cases where the dependent
variable Y is count or rate variables. Poisson regression model is a kind of generalized linear model.
Therefore, the model parameter estimators are obtained by using maximum likelihood estimation. However,
in general there are no closed form of solutions, so iterative methods are performed such as Newton-Raphson
or iteratively reweighted least square method. In this study, we give general information about Poisson
regression and other alternatives such as negative binomial regression and quasi-Poisson regression model.
We also apply these models to an actuarial data related with insurance policy number and make a
comparison with standard ordinary least square method (in transformed data).
Key Words: Poisson Regression, Negative Binomial Regression, Quasi-Poisson Regression, Count Variable,
Rate Variable
INTRODUCTION
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Regression analysis aims at modelling the
relationship
between dependent variable and explanatory
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(independent) variable(s). Linear regression model is used to model the linear relationship between
dependent variable and independent variable(s) when the dependent variable is a continuous variable. But if
the dependent variable is a count variable, the linear regression model estimators will be biased and
ineffective. For count data sets, Poisson regression analysis is the most widely used method to model the
relationship between dependent variable and independent variable(s). However, Poisson regression model
has a restrictive assumption that the conditional mean and variance should be equal. In cases where this
equality is not provided, negative binomial regression and quasi-Poisson regression are applied as alternative
count models to Poisson regression model.
Using these models, many studies have been performed in different areas such as biostatistics (Whittemore
and Gong, 1991; Ver Hoef and Boveng, 2007; Hayat and Higgins, 2014), demography (Islam et all, 2013;
Pamukcu et all, 2014), actuarial science (Mouatassim and Ezzahid, 2012), social sciences (Land et all, 1996;
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Van Der Burg et all, 1998; Şahin, 2002; Simons et all, 2006) and econometrics (Hausman et all, 1984;
Greene, 1994; Van Zeebroecka et all, 2009).
OBJECTIVE
In this study, it is aimed to give general information about Poisson regression, negative binomial regression
and quasi-Poisson regression as count models and to apply these models to real insurance data for the
illustration. Also the best appropriate model for the data set is examined. The parameter estimations of count
models used in this study are obtained by using maximum likelihood estimation (MLE) method. However
there are no closed form of solutions so iterative methods such as Newton-Raphson or iteratively reweighted
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
least square method are performed to
maximize the log-likelihood function. The application results for these
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
models are given and are compared with ordinary least square (OLS) method.
CONTENT
In this study, insurance number related to duty/construction machines is taken as dependent variable. Gross
domestic product (GDP), interest rates for the credits given and the proportion of the number of insurance
related with automobiles and the number of automobiles are taken as the determinants of dependent variable.
The data set includes data in Turkey between the years 2010-2015. The relationship between the insurance
number related to duty/construction machines and the independent variables interested is examined using
Poisson regression, negative binomial regression and quasi-Poisson regression models and also these models
are compared with linear regression model.
MATERIAL AND METHOD
Regression analysis is carried out to determine the causal relationship between two or more variables and to
make estimations or predictions on that subject. In this study the following models are examined for a real
insurance data.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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whenEşthe
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distribution especially normal distribution.
Linear regression model with p independent variables, given n observations, can be written as
yi  0  1 xi1   2 xi 2 

  p xip   i , i  1, 2,

,n

(1)

In (1),  ’s are the regression coefficients and  is the random error term. In linear regression model given
in (1), there are some assumptions on error term:
1.

E ( i )  0 for all i  1,2,

.n

2.
3.

Var ( i )   for all i  1,2, .n
Cov( i ,  j )  0 for all i  j
2

If these assumptions above are rewritten in terms of yi , the following assumptions are obtained:
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1.
E ( yi )  0  1 xi1   2 xi 2    p xip
Var ( yi )   2
2.
3.
Cov( yi , y j )  0
In general, OLS method is used to estimate the regression coefficients  . OLS estimates of  ’s in the
model are obtained by minimizing the sum of the squared error terms (SSE) given in (2).
n

n
2
i
i 1 i 1

ˆ   y



SSE


n



i 1

i

 yˆi 

2



(2)

2

ˆ x
yi  ˆ0  ˆ1 xi1  ˆ2Prof.
xi 2  Dr.
 Ahmet
Fahri ÖZOK
p ip
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As a result, the solutions of following least squares normal equations give the regression coefficient
estimations, ˆ ’s.
n 
k
 ( SSE )


2   yi  ˆ0   ˆ j xij  
0
ˆ
1
1
i
j





0

n 
k
 ( SSE )


2   yi  ˆ0   ˆ j xij  xij 
0, j 
1, 2,
ˆ
i 1
j 1





(3)
,p

j

2. Poisson Regression Model: This model is used to model the relationship between dependent variable and
independent variable(s) when the dependent variable is a count variable. Poisson regression model is an
alternative method to linear regression model where the dependent variable consists of count data. In the case
where the dependent variable is countable, linear regression model application will result in biased
estimators. It should be noted that the Poisson regression model requires equality of conditional variance and
conditional mean called as equidispersion in the literature.
The Prof.
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mean of yANKARALI
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Dr. Ayhan
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i


f  yi xi 

e i

, yi 0,1, 2,...
yi !
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(4)

and

E  yi xi
 Var  yi xi i e

x  
'
i

(5)

The model including (4) and (5) is usually called as Poisson regression model. Because of the logarithm of
the conditional mean is linear in parameter: ln E  yi xi   xi'  , this model is also referred a log-linear model
in statistics literature (Cameron and Trivedi, 1998).
The model parameter estimators ˆ are usually obtained by using maximum likelihood estimation method.
Given independent observations, the log-likelihood function is,
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n
x' 
ln L  
   yi xi'   e i   ln y !
i 1 


(6)

By taking the partial derivatives with respect to  , we obtain the following likelihood equation





'
 ln L(  ) n
  yi  e xi  xi
i 1


(7)

By equating the likelihood equation given in (7) to zero, we obtain the MLE of parameters.
In Poisson regression model, marginal effect of the independent variable xi is obtained by (8).
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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 xi' Oturum
(8)
  i e
xi
xi
3. Negative Binomial Regression Model: In many real data sets, variance exceeds mean and this fact is
called as overdispersion (Dean, 1992). In this case where the conditional variance does not equal to the
conditional mean, it is appropriate to use negative binomial regression model instead of Poisson regression
model. Traditional negative binomial regression model is based on the Poisson-gamma mixture distribution.
In this model, the variance is assumed to be a quadratic function of the mean.
The conditional mean and conditional variance are as follows,

E  yi xi
 i e

x  
'
i

Var  yi xi
 i  i2

(9)
(10)

where  is the shape parameter of the negative binomial distribution.
The density function is,
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1
1
( y  1) ( )          
 (.) in (11) is the gamma function. The model turns into Poisson when   0 .

The model parameter estimators are obtained by using maximum likelihood estimation method. The log'
likelihood function for i  e( xi  ) is
n  yi 1
'


ln L
( ,  )    ln( j   1 )   ln yi ! ( yi   1 ) ln(1   e( xi  ) )  yi ln   yi xi'  
i 1 

 j 0


(12)

By taking the partial derivatives with respect to  and  , we obtain the following likelihood equations:
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 ln L( ,  ) n yi  i

xi
i 1 1  

i
yi 1

yi  i 
1
 ln L( ,  ) n  1 
   2  ln(1  i )  


1 
i 1
j 0 ( j  ) 


 (1  i ) 
  

(13)

Solutions obtained by equating the likelihood equations given in (13) to zero give the MLE of parameters.
4. Quasi-Poisson Regression Model: Quasi-Poisson regression is another regression model for count data
where the condition of equality of conditional mean and conditional variance does not provided. So, if there
Prof. Dr.regression
Ahmet Fahri
is over dispersion in the model, quasi-Poisson
model ÖZOK
is an alternative method to negative binomial
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regression model. In this model, the variance is linear function ofBaşkanı
the mean. The model assumed that:

E  yi xi
 i e

x  
'
i

Var  yi xi   i

(14)

  1 in (14) is over dispersion parameter and it is clear that if   1 , the model becomes to Poisson model.
The quasi-Poisson model parameter estimators are obtained by using maximum likelihood estimation
method.
RESULTS
Poisson regression, quasi-Poisson regression and negative binomial regression is applied to real data set for
the illustration. Also a proper transformation to the data set in order to use standard OLS method is carried
out. Table (1) gives the data set.

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

138

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

Table 1. Insurance Data Set
Period

Interest
Rate

GDP/month

Insurance/
Automobile Duty Machines

2010/1

8.96

1285.23

46

982

2010/2

9.15

1299.36

56

1239

2010/3

8.91

1311.66

50

1001

2010/4
2011/1

8.61 Prof. 1321.66
57 ÖZOK822
Dr. Ahmet Fahri
Başkanı – Kongre
Başkanı
8.54Oturum1377.65
56
1049

2011/2

9.64

1421.25

63

1815

2011/3

11.48

1500.65

55

1391

2011/4

13.39

1565.66

65

1093

2012/1

14.74

1599.23

62

1674

2012/2

14.19

1648.36

71

1699

2012/3

14.79

1699.36

61

1247

2012/4

12.69

1740.00

75

1139

2013/1

11.58

1799.36

70

2150

2013/2

9.78

1862.36

75

1506

2013/3

10.96

1900.26

65

1056

2013/4
Davetli Konuşmacı

11.02

982

2014/1

14.79

1980.50
65
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı
2050.36
74

2014/2

14.23

2142.85

66

1705

2014/3

12.19

2156.30

68

2307

2014/4

12.79

2207.41

63

1200

2015/1

13.35

2300.65

76

1628

2015/2

14.59

2362.32

67

1568

2015/3

15.67

2421.25

70

1566

2015/4

16.01

2490.41

65

1048
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We use R programming for modelling the related regression procedures. For OLS, Poisson regression and
quasi-Poisson regression we use the package “glm” and for negative binomial regression we use “magnittr”
package.
Figure (1) gives the histogram of the dependent variable (number of insurance related with duty machines).

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Figure 1. Histogram of the Insurance Data
As can be noticed from the descriptive statistics of the data given in Table (2), the variance is much bigger
than the mean, therefore quasi-Poisson regression or negative binomial regression is more appropriate than
Poisson regression.
Table 2. Descriptive Statistics of the Data
Minimum

Prof. Dr.
Ayhan
ESİ( X 1)
Interest
Rate
Davetli Konuşmacı

Maximum

Mean

Variance

Prof. Dr.8.54
Handan ANKARALI
Doç. Dr.
Haluk ZÜLFİKAR
16.01
12.16
5.942

GDP/month ( X 2)

Davetli Konuşmacı
Kongre
Eş Başkanı
1285.23
2490,41

1810.17

Davetli Konuşmacı

150998.76

Insurance/Automobile ( X 3)

46.00

76.00

64.20

62.25

Duty Machines (Y )

822.00

2307.00

1394.33

149211.71

Table (3) gives the estimation of the regression coefficients, standard errors and the related Akaike
information criteria (AIC) values for the related models. As can be seen from Table (3), negative binomial
regression has the smallest AIC values. For this reason, it can be said that, negative binomial regression has
the best fit model for the application data. The OLS results are not given in the table, since the regression has
no significant coefficient.
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Table 3. Coefficient Estimations, Standart Errors and AIC Values
Poisson

Quasi-Poisson

Negative Binomial

ˆ

S.E

AIC

ˆ

S.E.

AIC

ˆ

S.E.

AIC

Intercept

6.031*

0.049

1973.9

6.031*

0.046

1973.9

5.976*

0.039

352.5

Interest

0.012*

0.003

0.012

0.003

0.015*

0.027

GDP

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.018*

0.018

Insurance 0.017*

0.001

*significant
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According to findings of negative binomial regression model, GDP variable is not significant, the others are
5.976  0.015 X 1  0.018 X 3
significant. As a result, the model for data is found as log(  ) 
CONCLUSION
Sometimes, the number of events that occur in a certain time period is the subject of the interest. In these
cases, count models should be used to model the relationship between the variables interested. In this study
we have aimed to model the relationship between the insurance number related to duty/construction
machines, gross domestic product, interest rates for the credits given and the proportion of the number of
insurance related with automobiles and the number of automobiles. The insurance number related to
duty/construction machines has taken as a dependent variable and the others as independent variables.
Results show that negative binomial regression model is the most appropriate model for the data set
interested.
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Öz: İlk Sanayi Devrimi'nden bu yana, daha sonraki devrimler üretimde radikal değişimlere yol açmış ve şu
Prof. Dr.
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an içinde bulunduğumuz 4. Sanayi devrimi
olarak
adlandırılan
Sanayi 4.0’ı ortaya çıkarmıştır. Sanayi 4.0,
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
modüler yapılı akıllı fabrikalarda siber fiziksel sistemler ile fiziksel işlemleri izleyerek nesnelerin
birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bunun sonucu olarak da merkezi olmayan işbirlikçi kararlar
verilmesini sağlar. Sanayi 4.0 dünyadaki endüstriler ve akademisyenler arasında en önemli imalat
konularından biri olmasının yanı sıra şu anda tedarik zinciri ve lojistikte dahil olmak üzere tüm sektörleri
etkileyebilecek potansiyele sahip bir konu haline gelmiş ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bu yüzden
günümüzdeki rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını koruması ve sürdürmesi için Sanayi 4.0’ı
uygulamaları kaçınılmaz olmuştur. Bu duruma bağlı olarak “Dijital tedarik zinciri” terimi endüstriyel
dünyada ilk kez tanıtılan ve her geçen ay akademik alanda popülerliğini kazanan nispeten yeni bir kavram
olarak ortaya çıkmıştır. Dijital tedarik zinciri ortamında yalın yöntemlerin uygulanmasıyla tamamen özerk,
hatasız ve ideal bir işlem akışına sahip küresel bir tedarik zinciri oluşturulması amaçlanmakta ve bu durum
sektörlerin gelecekteki vizyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında, yalın yönetim ile Sanayi 4.0
arasındaki etkileşim vurgulanmaya çalışmakta ve yalın tedarik zinciri yaklaşımında Sanayi 4.0 için sektörel
önceliklendirmenin çok kriterli karar verme yaklaşımı ile yapılmasını amaçlamaktadır. Değerlendirmede
belirsizlik ortamında daha kapsamlı ve daha doğru sonuçlar veren Pisagor bulanık AHP yöntemi
kullanılmıştır. Önerilen yöntem ile sektörel önceliklendirme aşamalarının gerçekleştirilmesi için bir yol
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GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
İlk sanayi devriminin ortaya çıkışından sonra ardından gelen devrimler üretimde su ve buharla çalışan
makinelerden elektrikli ve dijital otomatik üretime kadar köklü değişikliklerle sonuçlanmış ve teknolojik
gelişmeler sonucunda bugün 4. Sanayi devrimi olarak adlandırdığımız Sanayi 4.0’a girilmiştir (Qin vd.,
2016). Sanayi 4.0 terimi ilk kez 2011 yılında Hannover Fuar’ında dile getirilmiştir. Daha sonra Federal
Almanya Ulusal Bilim ve Araştırma Akademisi (Acatech) öncülüğünde “Sanayi 4.0 Strateji Belgesi”
hazırlanmış ve bu strateji belgesi hem yeni devrimin ana niteliklerini açıklamış hem de tüm dünyaya yeni bir
endüstrinin kapılarını açmıştır. 2013 yılında BITKOM, VDMA ve ZVEI tarafından “Indutrie 4.0 Platformu”
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kurulmuş ve çalışmalarını günümüzde de sürdürmeye devam eden platform öncelikle yeni teknolojilerin
gelişimini desteklemeyi, Sanayi 4.0 için temel standartları belirlemeyi, yeni iş modelleri tanımlamayı ve
topluma bu yeni devrim için bilinçlendirme çalışmaları yapmayı hedeflemiştir (Siemens). Industrie 4.0
platformunun yayınladıkları rapora göre Sanayi 4.0, “ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki
bütün değer zincirlerinin organizasyon ve yönetimde yeni bir seviye olan dördüncü sanayi devrimini
tanımlar. Bu döngü sürekli artarak bireyselleşen müşteri isteklerine odaklanır ve fikir aşamasından
başlayarak ürün geliştirme ve üretim siparişinden, bir ürünün son kullanıcıya dağıtımını ve geri dönüşümünü
de kapsayacak şekilde tüm zinciri içine alan hizmetleri içerir” (BITKOM, VDMA, ZVEI, 2016). Sanayi 4.0
katma değerli ağların kurulmasınıProf.
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sistemlerinin entegrasyonundan oluşmaktadır.
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fiziksel altyapı, simülasyon, yatay ve dikey entegrasyon, nesnelerin İnterneti, bulut bilişim, eklemeli üretim
ve artırılmış gerçeklik gibi ortaya çıkan teknolojiler Sanayi 4.0’ın başarılı bir uyumu için gereklidir
(Üstündağ ve Cevikcan, 2017). İşletmeler tarafından benimsenen bu tür teknolojiler verimlilik ve üretkenlik
artışına olanak sağlamaktadır (Kagerman vd.,2013).
Sanayi 4.0’ı yaşadığımız bu dönemlerde teknolojik gelişmeler sayesinde tüketiciler istedikleri zaman
istedikleri yerde istedikleri şeyi satın alabilecek duruma gelmiştir. Bu duruma bağlı olarak “Dijital tedarik
zinciri” veya “Tedarik zinciri 4.0” terimleri endüstriyel dünyada ilk kez tanıtılan ve her geçen ay akademik
alanda popülerliğini kazanan nispeten yeni bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Dijital tedarik zinciri (DSC),
tedarikçiler ile tüketiciler arasındaki ürün ve hizmetlerin koordinasyonu, planlanması ve kontrolüyle ilgili bir
dizi bağlantılı faaliyetten oluşmaktadır ve aynı zamanda kuruluşların zaman, para ve kaynaklardan tasarruf
etmesine yardımcı olmaktadır (Büyüközkan ve Göçer, 2017). Dijital tedarik zinciri ortamında yalın
yöntemlerin uygulanmasıyla birlikte tamamen özerk, hatasız ve ideal bir işlem akışına sahip küresel bir
tedarik zinciri oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu durum da tedarik zincirinin daha hızlı, verimli ve
sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlayarak bir rekabet avantajı kaynağı olmakta ve sektörlerin
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operasyonları optimize etmek, müşteri talebinin neden olduğu sürekli süreç iyileştirmelerine odaklanmak,
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üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmak ve atığın elimine edilmesi, insana saygı ve sürekli gelişim, değer
yaratma gibi yalın prensiplerin ve eylemlerin uygulanmasına tüm çalışanları dahil etmek için en güçlü
düşüncedir. (Özkan vd.,2015).
Dijital yalın yönetim, geleneksel yalın ilkelerin uygulanmasını kolaylaştıracak, kapsamını ve yönünü
geliştirecektir. Aynı zamanda güçlü sanal modeller ve simülasyonlar gibi yeni bilgi ve operasyonel
teknolojilerin yanı sıra, üretim süreçlerinde fiziksel atıkları proaktif olarak tespit edip ortadan kaldırabilen
gelişmiş veri analitiğine dayalı gerçek zamanlı performans izleme sistemleri getirecektir (Cattaneo vd.,
2017). Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, Sanayi 4.0 çözümlerini yalın yönetim yöntemleri ile
birleştiren kapsamlı bir çerçeve eksikliği bulunmaktadır ve bu yüzden her ikisinin de başarılı entegrasyonu
için bir çerçeve geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de bu durum, sektörel açıdan önemli bir
konu olmakla birlikte hangi sektörün bu dönüşümü en iyi uygulayabileceği sorusu da birçok kriterin bir
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arada değerlendirilmesi gerektiğinden dolayı önem arz etmektedir. Ortaya çıkan bu durum için sektörlerin
önceliklendirilmesinde karar verme analizinden yararlanılmalıdır. Bu çalışma kapsamında bu problemin
irdelenmesi için bulanık tabanlı bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) modeli önerilmiştir.
Karar verme problemlerinde belirsizlikleri daha iyi ifade edebilmek için ÇKKV yöntemlerinin bulanık
sayılarla kullanılabilecekleri şekilde genişletilmesine ihtiyaç duyulmuş ve bulanık ÇKKV yönteminin
literatürde yer aldığı birçok çalışma yapılmıştır (Büyüközkan ve Göçer, 2017). İlk defa Lotfi A. Zadeh
tarafından tanıtılan bulanık mantık kavramı “Bulanık Kümeler” adlı makale ile ortaya konulmuştur. Bulanık
kümelere ait her nesne [0,1] aralığında değişen üyelik derecesine sahip üyelik fonksiyonu ile ifade edilmekle
Prof.
Dr.ise
Ahmet
Fahri
ÖZOK
birlikte “0” değeri üye olmamayı, “1”
değeri
tam üye
olmayı
gösterirken [0,1] arasındaki herhangi bir
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
değer de kısmi üyelik kavramına karşılık gelmektedir (Zadeh, 1965).
Çoğu karar verme probleminde, mevcut bilgilerin yetersiz olmasından dolayı karar vericilerin fikirlerini
kesin bir sayı ile tam olarak ifade etmesi zor olabilir, ancak [0,1] içinde bir aralık ile temsil edilmesi bu
sorunu çözebilecektir. Bu durum belli bir kümede üyelik derecelerinin ve üye olmama derecelerinin bir
aralık değerine sahip olmasına izin veren aralık değerli Pisagor bulanık kümeler kavramının geliştirilmesine
yol açmıştır (Peng ve Yang, 2016). ÇKKV yöntemleri Pisagor bulanık kümelerle kullanıldığında gerçeğe
daha yakın sonuçlar elde edilmiş olur. Bu çalışma kapsamında ele alınan ÇKKV yaklaşımı, Pisagor bulanık
kümeler çerçevesinde geliştirilmiştir.
AMAÇ
Bu çalışma kapsamında yalın yönetim felsefesine dayanan tedarik zinciri yaklaşımı ve Sanayi 4.0 arasındaki
etkileşimi vurgulamaya çalışmakta ve yalın tedarik zinciri yaklaşımında Sanayi 4.0 için sektörel
önceliklendirmenin bulanık tabanlı bir ÇKKV yaklaşımı ile belirlenmesini sağlayacak örnek bir model
önerisinde bulunulmuştur. Çalışma, analitik hiyerarşi süreci (AHP) yönteminin Pisagor bulanık kümelerle
birlikte kullanılması durumunda sektörler arasında bir sıralama yapmak için daha doğru sonuçlar vereceğini
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Çalışmada, yalın tedarik zinciri yaklaşımında Sanayi 4.0 dönüşümünde sektörleri etkileyebilecek ana ve alt
kriterler, literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda Delphi tekniği kullanılarak
belirlenmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada kriter ağırlıklarının belirlemesi ve sektörler arasında bir sıralama yapılması için AHP yönteminin
uygulamada daha doğru sonuçlar veren Pisagor bulanık kümelerle birlikte kullanılmasını öneren bir model
geliştirilmiştir. Önerilen modelin uygulanabilmesi için ilk olarak sektörlerin hangi kriterler çerçevesinde
değerlendirileceğine karar verilmelidir. Kriterler belirlendikten sonra kriter ağırlıklarının belirlenmesi ve
alternatiflerin sıralanması işlemleri için her bir faktörün önem derecesinin dilsel olarak belirlenmesinde
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uzmanlara başvurulması gerekmektedir. Uzmanlardan elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre Pisagor
bulanık AHP yöntemi ile kriter ağırlıkları hesaplanarak alternatifler arasında sıralama yapılmalıdır.
Pisagor Bulanık Kümeler
Bulanık mantık kavramı ilk kez Lotfi A. Zadeh tarafından geliştirildikten sonra bulanık küme teorisinin bir
uzantısı olarak 1986 yılında Atanassov tarafından sezgisel bulanık kümeler tanıtılmıştır (Zadeh, 1965; Peng
ve Yang, 2016). Sezgisel bulanık kümeler bir üyelik derecesi ve üye olmama derecesi ile ifade edilir ve bu
kümelerde bulunan her bir öğenin üyelik derecesinin ve üye olmama derecesinin toplamının 1’ e eşit veya
daha az olması gerekmektedir (Peng ve Yang, 2016). Ancak daha sonra gerçek dünya değerlendirme
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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fazla olabileceğini ancak karelerinin toplamının 1'e eşit veya daha az olabileceğini belirtmiş ve bu durumun
sezgisel bulanık kümeler tarafından ele alınamayacağını ileri sürerek Pisagor bulanık kümeleri geliştirmiştir
(Zhang ve Xu, 2014).
boş olmayan bir küme olmak üzere
Pisagor bulanık kümesi
şeklinde gösterilmektedir. Pisagor bulanık kümesinin her x
için
üyelik derecesi (x):
, üye olmama derecesi
olarak tanımlanır. Bu değerler
aşağıdaki şartlarla değerlendirilir (Zhang ve Xu, 2014):
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Pisagor bulanık kümesi için

‘in belirsizlik derecesi şu şekilde tanımlanır:
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ve
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Yager tarafından önerilen Pisagor bulanık ağırlıklı geometrik ortalama (
formüle edilir (Peng ve Yang, 2015):
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’nin ağırlık vektörüdür.

ile
(7)
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Aralık Değerli Pisagor Bulanık Kümeler
Birçok karar verme probleminde, mevcut bilgilerin yetersiz olmasından dolayı karar vericilerin fikirlerini net
bir sayı ile tam olarak ifade etmesi zor olabilir, ancak [0,1] içinde bir aralık ile temsil edilmesi bu sorunu
çözebilecektir. Bu durum belli bir kümede üyelik derecelerinin ve üye olmama derecelerinin bir aralık
değerine sahip olmasına izin veren aralık değerli Pisagor bulanık kümeler kavramının tanıtılmasının gerekli
olduğu anlamına gelmektedir (Peng ve Yang, 2016). Peng ve Yang (2016) tarafından tanımlanan aralık
değerli Pisagor bulanık kümeler (IVPFS) şu şekilde ifade edilmektedir:
boş olmayan bir küme olmak
üzere
aralık değerli Pisagor bulanık kümesi
ile ifade edilmektedir.
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(11)
ile gösterilen belirsizlik derecesinin alt sınır ve üst sınır olarak aralık değerleri
aşağıdaki gibi hesaplanır.
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Pisagor Bulanık AHP Yöntemi
Bu çalışma kapsamında önerilen Pisagor Bulanık Kümelere dayanan AHP yaklaşımın temel adımları
aşağıdaki gibidir:
Adım 1: Kriter ve alternatifler belirlenerek karar hiyerarşisi oluşturulur.
Bu çalışmada yalın tedarik zinciri yaklaşımında Sanayi 4.0 için sektörel önceliklendirmenin yapılmasında
kullanılabilecek kriterler literatürde kabul görmüş çalışmaların detaylı bir şekilde incelenmesi sonucu Delphi
tekniği kullanılarak belirlenmiş ve sonuç olarak 4 ana kriter ve bu ana kriterlere bağlı 18 alt kriter dikkate
alınmıştır. Sektörel önceliklendirmenin yapılmasında kullanılabilecek karar hiyerarşisi Şekil 1’de aşağıdaki
gibi ifade edilmiştir.
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Adım 2: Belirlenen kriterler için Tablo 1’deki ölçek kullanılarak uzmanların dilsel değerlendirmelerine
karşılık gelen aralık değerli Pisagor bulanık sayılardan oluşan
ikili karşılaştırma matrisi
oluşturulur (İlbahar vd., 2018).
(14)

Yalın Tedarik Zinciri Yaklaşımında
Sanayi 4.0 İçin Sektörel
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Şekil 1. Problemin Hiyerarşik Yapısı
İkili karşılaştırma matrislerinde kullanılan dilsel değişkenlere karşılık gelen aralık değerli Pisagor bulanık
sayılar Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Dilsel İfadeler ve Karşılık Gelen Aralık Değerli Pisagor Bulanık Sayılar
DİLSEL TERİMLER

Aralık Değerli Pisagor Bulanık Karşılıkları

Kesinlikle Düşük Önemli (KDÖ)

0,1

0,15

0,85

0,9

Çok Düşük Önemli (ÇDÖ)

0,15

0,25

0,75

0,85

Düşük Önemli (DÖ)

0,25

0,35

0,65

0,75

Ortalamanın Altında Önemli (OAÖ)

0,35

0,4

0,6

0,65

Ortalama Önemli (OÖ)

0,4

0,6

0,4

0,6

0,6

0,65

0,35

0,4

0,65

0,75

0,25

0,35

Çok Yüksek Önemli (ÇYÖ)

0,75

0,85

0,15

0,25

Kesinlikle Yüksek Önemli (KYÖ)

0,85

0,9

0,1

0,15

Eşit Önemli (EÖ)

0,5

0,5

0,5

0,5

Ortalamanın Üstünde Önemli (OÜÖ)
Yüksek Önemli (YÖ)

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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Adım 3: Her bir karar verici için ikili karşılaştırma matrislerinin tutarlılıkları, Saaty’nin klasik tutarlılık oranı
süreci ile hesaplanır. Tutarlılık oranları hesaplamak için başlangıçta dilsel ifadeler Saaty’nin ölçeğiyle
eşleştirilir. Eğer bir karşılaştırma matrisi tutarlıysa, aynı matrisin bulanık kümelerden oluşan versiyonu da
tutarlı olacaktır.
Adım 4: Birden fazla karar verici olması durumunda k adet karar verici tarafından ayrı ayrı oluşturulan ikili
karşılaştırma matrisleri aralık değerli Pisagor bulanık ağırlıklı geometrik ortalama (IVPFWG) ile birleştirilir.
Peng ve Yang (2015) tarafından önerilen aralık değerli Pisagor bulanık ağırlıklı geometrik ortalama
(IVPFWG) Eşitlik (15) yardımıyla hesaplanır. k adet uzmanın olması durumunda her bir uzmanın ağırlığı
sağlanmalıdır
(Garg,
Prof. Dr. Ayhan ESİolmak üzere
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç.
Dr. 2016).
Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı
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Davetli Konuşmacı

(15)
Adım 5: Eşitlik (16) ve (17) kullanılarak üye ve üye olmayan fonksiyonların alt ve üst değerleri arasındaki
fark matrisi bulunur (İlbahar vd., 2018).
(16)
(17)
Adım 6: Eşitlik (18) ve (19) kullanılarak

aralık çarpımsal matrisi elde edilir.
(18)
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(19)
Adım 7: Eşitlik (20) kullanılarak

’nin

belirlilik değeri hesaplanır.
(20)

Adım 8: Normalizasyondan önce Eşitlik (21) kullanılarak

ağırlık matrisini elde etmek için

matrisi ile belirlilik değerleri çarpılır.

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Adım 9: Eşitlik (22) kullanılarak

(21)

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

normalize edilmiş öncelik ağırlıkları hesaplanır.
(22)

Tüm bu işlemler ana kriterlerin değerlendirilmesinde, ana kriter bazında alt kriterlerin değerlendirilmesinde
ve alt kriter bazında alternatiflerin değerlendirilmesi için yapılır. Bu şekilde ana kriter, alt kriter ve
alternatiflerin normalize edilmiş öncelik ağırlıkları elde edilmiş olur.
Adım 10: Her bir alt kriterin ağırlığı ile alt kriterlerin alternatif değerleri çarpılarak toplanır. Elde edilen
değerler ana kriterlerin ağırlıklarıyla çarpılarak alternatiflerin ağırlıklarının belirlenmesi sonucunda sıralama
ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak en yüksek öncelik değerine sahip alternatif seçilir.
SONUÇ
Bu çalışmada yalın tedarik zinciri yaklaşımında Sanayi 4.0 için sektörel önceliklendirmenin belirlenmesinde
AHP yönteminin uygulamada daha doğru sonuçlar veren Pisagor bulanık kümelerle birlikte kullanılmasını
öneren bir model gösterilmiştir. Çalışmada sektörleri bu dönüşümde etkileyeceğini düşündüğümüz 4 ana
Prof.
ESİbağlı 18 altProf.
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önceliklendirme yapılabileceği gösterilmiştir. Gelecek çalışmalarda sektörlerin değerlendirilmesinde farklı
Kongre Eş Başkanı
ÇKKV yöntemlerinin kullanılması önerilebilir. Aynı zamanda değerlendirme sürecinde kullanılan kriterlerde
değişiklik yapılabilir ve daha farklı sektörleri değerlendiren modeller geliştirilebilir.
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Industrie 4.0 Platform, Almanya.
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İKİ GENEL LİNEER DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KARMA MODEL ALTINDA ÖN TAHMİN EDİCİLER
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
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1

Öz: Bir genel lineer karma model hem sabit hem rasgele etkileri içeren modeldir. Bazı durumlarda bu
modeller üzerinde farklı dönüşümleri ele almak gerekebilir. En basit ve dolaysız dönüşümlerden biri, verilen
modelin lineer dönüşümü denilen, modelde eşitliğin her iki tarafının da uygun bir matrisle soldan
çarpılmasıyla elde edilen dönüşümdür. Çalışmada, rasgele etkiler üzerinde ve modellerdeki matrislerin
rankları ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın iki genel lineer dönüştürülmüş karma model ele
alınmıştır. Bu modelleri elde etmek için kullanılan uygun boyutlu matrisler tam sütun ranklı olmadıkları
sürece, bu her iki dönüştürülmüş model denk olmak zorunda değildir. Dolayısıyla bu iki dönüştürülmüş
model altındaki bilinmeyen parametrelerin tahmin/ön tahmin edicileri aynı olmak zorunda değildir. Bu
tahmin ediciler farklı cebirsel ifadelere ve dolayısı ile farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen bazı
koşullar altında benzer özellikler gösterebilirler. Bu çalışmada, iki lineer dönüştürülmüş karma model altında
ortak olan bilinmeyen parametrelerin en iyi lineer yansız ön tahmin edicilerinin (best linear unbiased
predictors-BLUPs) karşılaştırılması problemine genel bir yaklaşım sunularak, BLUP’ ların aralarındaki
ilişkiler
incelenmiştir.
sonuçlar
matris denklemleri,
matrislerin
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yapıyla karşımıza çıkmaktadır.
Bu nedenle,
matrislerin
Kongre
Eş
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sütun uzayları ve rankları ile ilgili bazı özellikler kullanılarak elde edilen denklemler ve ifadeler daha sade
bir forma getirilerek sonuçlar elde edilmiştir. Ele alınan lineer dönüştürülmüş karma modeller altında ortak
bilinmeyen parametrelerin tahmin/ön tahmin edicileri ile ilgili bazı özel durumların da sonuçları verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: BLUE, BLUP, Dönüştürülmüş Lineer Karma Model, Lineer Karma Model, Rank
GİRİŞ
Hem sabit hem rasgele etkilerin bulunduğu modellere lineer karma modeller denir ve bu modeller genel
olarak

M : y  X   Zu  
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şeklinde ifade edilir. (1) modelinde, y  nx1 gözlemler vektörü, ve Z 
bilinen matrisler,   px1
bilinmeyen sabit etkiler (parametreler) vektörü, u  qx1 gözlenemeyen rasgele etki vektörü ve   nx1
gözlenemeyen rastgele hata vektörüdür. Bu model için rasgele vektörlerin beklenen değer ve dağılım matrisi
ile ilgili aşağıdaki varsayımlar kabul edilecektir:
nxq

 u  u  
u 
u 
E    0 ve D    cov    ,     :  .
 
 
     
Burada  
üzere

cov(

y)

( pn) x( pn)

(2)

keyfi ranklı pozitif yarı tanımlı bilinen bir matristir. Böylece  Z : I n  : Z olmak
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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V
 Z : I n    Z : I n  = Z  Z  :

(3)

elde edilir. (1) modeli altındaki parametre uzaylarının eş zamanlı tahmin/ön tahmin edicilerinin üzerine genel
sonuçlar elde etmek için bilinmeyen parametrelerin ortak bir vektörü olarak

m : K   Gu  H 

(4)

alınabilir. Burada K  sxp , G  sxq ve H  sxn keyfi ranklı bilinen matrislerdir. J  G : H  olmak
üzere, (2) varsayımlarına göre aşağıdakiler elde edilir:

E  m   K  , cov  m, m  J J  , cov  m, y  J Z  : 
C.

(5)

Teorik ve pratik araştırmalarda, (4)’ ün çeşitli olası tahmin edicileri üzerine sonuçlar mevcuttur. Bir tahmin
edicinin yansızlığı ve bu tahmin edicinin en küçük kovaryans matrisine sahip olması, istatistiksel analizde
tahmin ediciler için popüler ve değerli ölçütlerdir. Bu koşullara dayanarak ilk olarak (Goldberger, 1962)
tarafından ortaya atılmış olan en iyi lineer yansız ön tahmin edici (BLUP) tanımı, (4)’ teki m vektörü için
verilebilir. L  sxn olmak üzere, E ( Ly  m) 
0 olacak şekilde bir Ly lineer istatistiği varsa, (4) ile
Prof. Dr. Ayhan ESİ
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C ( K )  C ( X )

(6)

sağlanır (Tian, 2015, Teorem 1). vektörünün (1) modeli altında ön tahmin edilebilir olduğu kabulü altında
E ( Ly  m) 
0 koşuluna bağlı olarak Löwner sıralamasına göre cov( Ly  m) 
min olacak şekildeki bir
vektör olan Ly , m parametreler vektörü için BLUP olarak tanımlanır ve

Ly

BLUPM (m)=BLUPM ( K   Gu  H  )

(7)

ile gösterilir (Puntanen vd., 2011). Eğer özel olarak
G 0,
H 0 olarak alınırsa (7) ifadesi (1) modeli
altında Kβ nın en iyi lineer yansız tahmin edicisi (BLUE’ su) olarak ifade edilir ve aşağıdaki gibi gösterilir:

Ly  BLUEM  K   .

(8)
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Şekil 4. U Şeklindeki Bir İletken Nesnede Tekli Frekans Değerleri İçin Elde Edilen Görüntüler a) 2
GHz, b) 4 GHz, c) 6 GHz, d) 8 GHz, e) 10 GHz, f) 12 GHz, g) 14 GHz, h) 16 GHz
SONUÇLAR
Bu çalışmada nitel görüntüleme yöntemlerinden doğrusal örnekleme yöntemi(LSM) ele alınmıştır. Bu
yöntemin matematiksel alt yapısı incelenmiştir. Yöntemin çalışma mantığı doğrultusunda bir Matlab
uygulaması hazırlanmıştır. Bu uygulamada Marseille Fresnel Enstitüsü tarafından dielektrik ve iletken
cisimler için yankısız odada elde edilen deneysel veriler kullanılmıştır. Alıcı ve verici olmak üzere iki anten
hedefin kesit düzlemine yerleştirilmiştir. Hedef için beş yapılandırma göz önüne alınmıştır. Kesitleri
dikdörtgen, dairesel veya U şeklidir. Uygulama otuz altı verici ve yetmiş iki alıcı noktası ile yapılmıştır.
Alıcı anten ’lik adımlarla
ile
arasında dönmektedir. Verici anten
’lik adımlarla ’den
arasında dönmektedir. 1 GHz adımlarla 1’den 8 GHz’e, 2 GHz adımlarla 2’den 16 GHz’e ve 4 GHz
adımlarla 4’den 16 GHz’e frekans değerleri kullanılmıştır. TM polarize olay alanında dairesel dielektrik
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değerlerindeki görüntüler çizdirilmiştir. Yapılan
uygulama
ile frekans değerleri arttıkça ayrıntıların arttığı ve
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daha keskin görüntüler elde edildiği sonucuna varılmıştır.
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scattering theory,” Inverse Problems, vol. 19, no. 6, s:105-137.
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La Ay BLUPA  K   Gu  H    La  AX : AVA 
AX    K : CA  AX  


 



Lb By BLUPB  K   Gu  H    Lb  BX : BVB 
BX    K : CB  BX  


 


(15)
(16)

ve buradan,

La Ay


 



  K : CA  AX    AX : AVA  AX   A  U1  AX : AVA  AX   A  y (17)



Lb By
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(18)

elde edilir.
(11) dönüşüm modelleri istatistiksel sonuçlar çıkarmak için birlikte ele alınabilirler. Bu modeller yapı olarak
benzemelerine rağmen içerdikleri bazı farklılıklardan dolayı modellerdeki ortak bilinmeyen parametrelerinin
ön tahmin edicileri farklı ifade, özellik ve performanslara sahiptir. Bu çalışmanın amacı, iki lineer
dönüştürülmüş karma model altında ortak olan bilinmeyen parametrelerin BLUP’ larının karşılaştırılması
problemine genel bir yaklaşım sunarak, BLUP’ lar aralarındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Sonuçlar elde
edilirken matrislerin sütun uzayı ve bazı rank özelliklerinden yararlanılmıştır. Orijinal modeller ve onların
doğrusal dönüşümleri altında tahmin edicilerin arasındaki çeşitli ilişkiler doğrusal regresyon analizindeki
doğrusal yeterlilik problemi olarak bilinir. Konu ile ilgili literatürde birçok çalışma mevcuttur. (Baksalary ve
Kala, 1981) ve (Drygas, 1983) çalışmaları örnek olarak verilebilir. İki genel lineer dönüştürülmüş karma
model altında BLUP/BLUE’ lar ile ilgili, örneğin (Gurka ve Edwards, 2011), (Matthew, vd., 2007), (Oktaba,
vd., 1988) ve (Tian ve Puntanen, 2009) çalışmaları verilebilir. Farklı koşullar altında BLUP/BLUE
karşılaştırılmaları ile ilgili olarak (Dong, vd., 2014), (Haslett ve Puntanen, 2010a,b, 2011), (Tian, 2017a,b,c)
ve (Tian ve Guo 2016) çalışmalarına bakılabilir. Sütun uzayı, rank ve Löwner sıralaması ile ilgili sonuçlar,
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Matris cebiri, tahmin edicilerin elde edilmesinde ve özelliklerinin belirlenerek karakterize edilmesinde
önemli bir rol oynar. Çünkü ifadeler birçok matris işlemi içerir. Çalışmada karşılaştırmalarla ilgili olarak
elde edilen eşitlik ve eşitsizlikler için rank metodu kullanılmıştır. Kullanılan özellikler aşağıdaki lemmalarda
mevcuttur.
Lemma 2. (Marsaglia ve Styan, 1974). A 

mxn

, B

(a)

r[ A : B] 
r ( A)  r ( EA B) 
r ( B)  r ( EB A).

(b)

 A
r 
r ( A)  r (CFA ) 
r (C )  r ( AFC ).
C 

mxk

ve C 

lxn

olsun. Bu durumda,
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(c)

 A B
r
  r ( A)  r ( B)  r ( EB AFC ).
C 0 

Lemma 3. (Tian, 2009) A1 
durumda,
(a)

XA1  B1 ve

mxn1

, B1 

pxn1

, A2 

mxn2

ve B2 

pxn2

olarak verilmiş olsun. Bu

XA2  B2 matris denklemleri ortak bir çözüme sahiptir ancak ve ancak

 A A2 
 B 
 A 
 r  A1 : A2  dir.
C  1   C  1  ya da denk olarak r  1
B1 B2 

 B2 
 A2 
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
herhangi
bir çözümü,
(b)
XA1Başkanı
 B1 matris denkleminin de bir çözümüdür
XA2  B2 matris denkleminin
Oturum
Başkanı
– Kongre

 A1
 B1

ancak ve ancak r 

A2 
 r  A2  dir.
B2 

ÖN TAHMİN EDİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Bu kısımda (11) dönüşüm modelleri altında ortak bilinmeyen parametrelerin BLUP’ ları arasındaki ilişkiler
ile ilgili sonuçlar verilecektir. Ele aldığımız konu çerçevesinde (1) modelinin tutarlı, yani 1 olasılıkla
olduğu kabul edilmektedir (Rao, 1973). Bu durumda (11) modelleri de tutarlıdır (Tian, 2017c).
Teorem 1. m parametreler vektörünün (11) modelleri altında ön tahmin edilebilir olduğu kabul edilsin ve
BLUPA  m  ve BLUPB  m  eşitlikleri sırasıyla (15) ve (16)’da verildiği gibi olsun. Bu durumda aşağıdaki
ifadeler denktir.
(a)

La   Lb 

 AX AVA  AX 
r
(b)

K Ayhan
CA ESİ
AX 
Prof.Dr.
Davetli
AVA BX
 AXKonuşmacı

 0  AX  0
(c)
r
 0
0
0

CA
K
K

(d)


BVB  BX  


  r  AX AVA  AX  BX BVB  BX  



  BX
K Prof.
CBDr.
  ANKARALI Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Handan
Davetli Konuşmacı
BVB  Davetli Konuşmacı


AX
AVA
BX
BVB


Kongre
Eş
Başkanı



0 
 0
0 
  r  0  AX 

 BX   

0
0  BX  

 0
CB 


  AX AVA BX BVB 
 








C   K CA K CB    C  0
 AX  0 0   .

 





0
0  BX   
 0



BX

İspat. Lemma 3’ün (a) şıkkından, (15) ve (16) da verilen denklemlere göre (a) ile (b) arasındaki denklik
görülür. Lemma 2 den (b) deki eşitlik

156

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

 AX

 0
r
 0

K

AVA

BX

 AX 

0

0
CA

0
K

BVB 
 AX



0
r 0
 BX   

 0
CB 

AVA

BX

 AX 

0

0

0

BVB 

0 


 BX  

 A
C 

olarak yazılır ve (b) ile (c) arasındaki denklik elde edilir. r   r  A   C  C    C  A  özelliğinden (c)

Prof.biter.
Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
ile (d) arasındaki denklik görülür ve ispat



Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Eğer özel olarak, Teorem 1’ 
de, G 0
ve H 0 olarak ele alınırsa, bu durumda BLUE A  K  
BLUEB  K   ile ilgili aşağıdaki sonuç elde edilir.

ve

Sonuç 1. K  parametreler vektörünün (11) modelleri altında tahmin edilebilir olduğu kabul edilsin. Bu
durumda, aşağıdaki ifadeler denktir.
(a)

La , K    Lb , K  

(b)

 AX
r
 K

(c)

 AX

 0
r
 0

K

AVA  AX 



0
AVA BX

 AX 

0

0

0
K

0

BX
K


BVB  BX  
  r  AX
0


BVB 
 AX


0 
r 0

 BX   

 0
0 

AVA

BX

 AX 

0

0

0

AVA  AX 



BX


BVB  BX  


BVB 

0 .


 BX  

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Teorem 2. m parametreler vektörünün (11) modelleri altında ön tahmin edilebilir olduğu kabul edilsin ve
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
BLUPA  m  , BLUPB  m  eşitlikleri sırasıyla
(15) Eş
ve Başkanı
(16)’da verildiği gibi olsun. Bu durumda aşağıdaki
Kongre
ifadeler denktir.
(a)
(b)

(c)

La   Lb 
 AX AVA  AX  BX BVB  BX  

  r  BX BVB  BX  
r




K

CA  AX 
K
CB  BX 


 AX AVA BX BVB 
K
CA
K
CB 
 BVB BX 


  r  AX 
r

r

 0

AX
0
0




BX
0






0
0  BX  
 0
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(d)

 AX
K

r
 0

 0

AVA
CA

BX

 AX 

0

0

0

K

BVB 
CB 

 r  BX
0 

 BX  

BVB  r  AX   r  BX  .

İspat. Lemma 3’ ün (b) şıkkından, (15) ve (16) da verilen denklemlere göre (a) ile (b) arasındaki denklik
görülür. Lemma 2’ den, (b) deki eşitlik

 AX

K
r
 0

 0

AVA
CA

BX

 Ax 

0

0

0

K

BVB 
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
CB  Oturum Başkanı – Kongre
BVB 
 BX Başkanı
  r  Bx 
r  BX  r 
  r  AX   
0 
 0  BX  

 BX  

olarak yazılır ve (b) ile (c) arasındaki denklik elde edilir. Lemma 2 (c)’ den (c) ile (d) arasındaki denklik
görülür ve ispat biter.
Eğer özel olarak, Teorem 2’ 
de, G 0
ve H 0 olarak ele alınırsa, bu durumda BLUE A  K  
BLUEB  K   ile ilgili aşağıdaki sonuç elde edilir.

ve

Sonuç 2. K  parametreler vektörünün (11) modelleri altında tahmin edilebilir olduğu kabul edilsin Bu
durumda aşağıdaki ifadeler denktir.
(a)

L   L 
a,K 

b,K 

 AX AVA  AX  BX BVB  BX  

r
(b)
  r  BX BVB  BX  
K Ayhan ESİ
0
K Prof. Dr.0Handan
 ANKARALI
Prof.Dr.
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
 AX AVA BX BVB 
Kongre Eş Başkanı
 K
K
0
0 
 BVB BX 

(c)

  r  AX  .
r

r

 0
 0 
AX
0
0



BX









0
0  BX  
 0
Bu çalışmada matris teorileriyle ilgili bazı cebirsel formüller kullanarak iki farklı lineer dönüştürülmüş
karma modelin kapsamlı bir araştırması sunulmuş, en genel varsayımlar altında iki farklı lineer
dönüştürülmüş karma model altındaki parametre uzaylarının BLUP’ları ile ilgili bazı sonuçlar elde
edilmiştir.
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BAZI RANK ve İNERTİA FORMÜLLERİ İLE LİNEER KARMA MODELLERDE TAHMİNLERİN
KOVARYANS MATRİSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Nesrin GÜLER1, Melek ERİŞ BÜYÜKKAYA2
BAZI RANK ve İNERTİA FORMÜLLERİ İLE LİNEER KARMA MODELLERDE
1
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, Melek ERİŞ BÜYÜKKAYA2
Nesrin GÜLER
1

2

Sakarya Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Sakarya / Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi,
İstatistik
ve Bilgisayar
Prof.
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Öz: Karma modeller sabit ve rasgele etkileri birlikte içeren yapılarıyla veri analizinde istatistiksel sonuçların
çıkarılmasında kullanılan modellerin önemli bir parçasıdır. Bu modellerdeki rasgele etkilerin katsayı matrisi
özel olarak sıfır matris olarak alındığında karma modeller lineer modellere indirgenir. Dolayısı ile karma
modeller altında elde edilen sonuçlar genel durumlara karşılık gelmektedir. Karma modellerde ele alınan
temel konulardan biri bilinmeyen parametreler vektörlerinin tahmin problemidir. Tahminler için özellikle,
istatistiksel ve matematiksel açıdan uygun olan en iyi lineer yansız ön tahmin ediciler (best linear unbiased
predictors-BLUPs) olarak bilinen tahmin ediciler kullanılır. BLUP’ lar bilinmeyen parametrelerin yansız ön
tahmin edicileri arasında Löwner sıralamasına göre en küçük kovaryans matrisine sahip olan tahmin ediciler
olarak tanımlanır. Bu tanımdan dolayı BLUP’ ların kovaryans matrisleri genel olarak diğer yansız ön tahmin
ediciler arasında en uygun olan ön tahmin ediciyi belirlemek amacıyla bir karşılaştırma ölçütü olarak
kullanılır. Bilinmeyen parametreler vektörleri ile ilgili tahminler bazen verilen genel modelin belli bir parçası
ile elde edilebilir. Özellikle bazı gözlemlerin çıkarılması durumunda karşılaşılan bu tip modeller genel
modelin bir alt modeli olarak tanımlanır. Alt modeller ve genel model yapı olarak benzemelerine rağmen
içerdikleri bazı farklılıklardan dolayı bu modeller altında ortak bilinmeyen parametrelerin ön tahmin edicileri
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
farklı Davetli
ifade, özellik
ve performanslara sahiptir.
Çalışmada, bir genel lineer karma model ve bu modelin iki alt
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
modeli ele alınmıştır. Bu üç model altındaKongre
ortak olan
bilinmeyen sabit ve rasgele etkiler için bir lineer
Eş Başkanı
kombinasyonunun BLUP’larının kovaryans matrislerinin karşılaştırması yapılmıştır. Matris rank ve inertia
formülleri ile çeşitli eşitlik ve eşitsizlikler için gerek ve yeter şartlar elde edilmiştir. Daha sonra bazı özel
durumlar için sonuçlar verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: BLUE, BLUP, İnertia, Lineer Karma Model, Rank
GİRİŞ
Bir genel lineer karma model
(1)
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olarak ifade edilir.
,
boyutlu tüm reel matrislerin kümesini göstermek üzere, (1) modelinde
gözlenebilir yanıt değişkeninin bir vektörünü,
ve
tam ranklı olması
gerekmeyen bilinen matrisleri,
sabit fakat bilinmeyen parametrelerin bir vektörünü,
gözlenebilir olmayan rasgele değişkenlerin bir vektörünü ve
gözlenebilir olmayan rasgele
hataların bir vektörünü göstermektedir. (1) modelinde gözlenebilir yanıt değişkeninin beklenen değeri
dır. Genel lineer karma modeller (1)’de verilen ifadesinde de görüldüğü gibi sabit etki ve
rasgele etkileri birlikte içeren bir yapıya sahiptir ve veri analizinde istatistiksel sonuçların çıkarılmasında
kullanılan modellerin önemli bir parçasıdır. (1) modelindeki
ve aşağıda verildiği gibi

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

(2)

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

yazılabilir ve buradan (1) modelinin alt (örnek) modelleri
(3)
(4)
olarak ifade edilebilir. (3) ve (4) modellerinde
,
,
, ve ayrıca
dir,
. (1), (3) ve (4) modelleri için beklenen değer vektörü ve
dağılım matrisleri ile ilgili aşağıda verilen genel varsayımlar kabul edilecektir:
(5)
Burada
varsayımlar

tüm bileşenleri bilinen matrisler olan pozitif yarı kararlı matristir. (5)’te verilen
altında
ve
vektörlerinin dağılım matrisleri ve aralarındaki kovaryanslar

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

olmak üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk(6)
ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Davetli Konuşmacı

Ele aldığımız konu çerçevesinde (1) modelinin tutarlı, yani 1 olasılıkla
edilmektedir (Rao, 1973). Bu durumda (3) ve (4) modelleri de tutarlıdır (Tian, 2017c).

olduğu kabul

Alt modeller, (1) tam modelinden, özellikle bazı gözlemlerin çıkarılması ile elde edilen modellerdir. Diğer
taraftan ele alınırsa, (1) tam modeli, (3) ve (4) alt modellerine yeni gözlemler eklenmesi ile elde edilen
modeldir. Bu durumda bu üç model, eklenen veya silinen gözlemlerin olduğu durumlarda eşzamanlı sonuçlar
çıkarmak için kullanılabilir. (1), (3) ve (4) modelleri altında ortak bilinmeyen parametrelerin tahminleri ile
ilgili sonuçları elde etmek için sabit etki vektörü ve rasgele etki vektörü nun bir genel lineer fonksiyonu
olan
(7)
vektörü ele alınabilir. Burada
varsayımlarına göre
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(8)
dır.
olmak üzere,
olacak şekilde bir
lineer istatistiği
ve burada
varsa (7) ile verilen
parametreler vektörüne, (1) modeli altında ön tahmin edilebilirdir denir ya da denk
olarak, vektörü, (1) modeli altında ön tahmin edilebilirdir ancak ve ancak
(9)
, bir matrisin sütun uzayını ifade etmektedir. (9) aynı
sağlanır (Tian, 2015b, Teorem 1). Burada
zamanda (1) modeli altında sabit etkilerin bir vektörü olan
nın tahmin edilebilir olmasına denktir
(Alalouf ve Styan, 1979).
vektörünün
(1)
modeli
altında
ön
tahmin
edilebilir olduğu kabulü altında
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum
Başkanı
– Kongregöre
Başkanı
koşuluna bağlı olarak
Löwner
sıralamasına
olacak şekildeki
bir vektör olan
parametreler vektörü için en iyi lineer yansız ön tahmin edici (best linear unbiased
predictor-BLUP) olarak tanımlanır ve
(10)
olarak alınırsa
vektörünün BLUP’ı,
ile gösterilir (Puntanen vd., 2011). Eğer (10)’ da özel olarak
vektörü için en iyi lineer yansız tahmin edici (best linear unbiased estimator-BLUE)
(1) modeli altında
olarak ifade edilir. Bu durumda (10),
olarak gösterilir. BLUP’ların temel denklemi ve
bazı özellikleri aşağıdaki lemmada verilmiştir. Daha detaylı bilgi için (Tian, 2015b) kaynağına bakılabilir.
Lemma 1. Parametreler vektörü

, (1) modeli altında ön tahmin edilebilir olsun. Bu durumda
(11)

dir. Buradan

keyfi bir matris olmak üzere
(12)

olarak
yazılır.
aşağıdaki
sonuçlar
da Dr.
sağlanır.
Prof.
Dr.Ayrıca
Ayhan
ESİ
Prof.
Handan ANKARALI
(a)

Davetli Konuşmacı

tektir ancak ve ancak
(b)
modeli tutarlıdır.
(c)

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Ayrıca,

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

bir olasılıkla tektir ancak ve ancak

ile ilgili dağılım ve kovaryans matrisleri aşağıdaki gibidir.
(13)
(14)

(1) tam modeli ile (3) ve (4) alt modelleri istatistiksel sonuçlar çıkarmak için ayrı ayrı veya birlikte ele
alınabilirler. Bu modeller yapı olarak benzemelerine rağmen içerdikleri bazı farklılıklardan dolayı
modellerdeki ortak bilinmeyen parametrelerinin ön tahmin edicileri farklı ifade, özellik ve performanslara
sahiptir. Çalışmada, ranklarla ve rasgele vektörlerin arasındaki korelasyonlarla ilgili herhangi bir kısıtlama
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olmaksızın ele alınan (1) genel lineer karma modeli ve bu modelin (3) ve (4)’te verilen iki alt modeli altında,
ortak bilinmeyen parametrelerinin BLUP’ larının kovaryans matrisleri ile ilgili karşılaştırmalar verilmiştir.
Bu karşılaştırmalar yapılırken matrislerin bazı rank ve inertia formülleri kullanılmıştır. Farklı koşullar altında
BLUP/BLUE karşılaştırılmaları ile ilgili olarak (Tian ve Guo 2016), (Tian, 2017a,b) çalışmaları referans
verilebilir. Simetrik matrisler, inertia, rank ve Löwner sıralaması ile ilgili (Tian, 2010, 2012), (Puntanen vd.,
2011) ve (Tian ve Jiang, 2016) çalışmalarına bakılabilir. Konu ile ilgili daha fazla çalışmaya örnek olarak,
(Arendacká ve Puntanen, 2015), (Drygas, 1975), (Haslett ve Puntanen, 2011, 2013), (Haslett vd., 2015),
(Liu ve Wang, 2013), (Liu ve Xia, 2013), (Searle, 1997), (Tian, 2015a,b) çalışmaları verilebilir.
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Çalışmada,
matrisinin transpozu
, rankı Fahri
, pozitif
ve negatif inertiası birlikte
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
olarak pozitif inertia
ve negatif inertia
Moore-Penrose genelleştirilmiş tersi
gösterilmektedir.
ve
dik izdüşüm matrisleridir.

, ayrı
ile

ÖN BİLGİLER
Karma modeller altında bilinmeyen parametre vektörlerinin BLUP/BLUE’ ları matematiksel özelliklerinin
kolaylığından dolayı istatistikteki birçok çalışmanın ana konularından biridir. Matris cebiri, tahmin edicilerin
elde edilmesinde ve özelliklerinin belirlenerek karakterize edilmesinde önemli bir rol oynar. Çünkü ifadeler
birçok matris işlemi içerir. Özellikle matrislerin rankları ve inertiaları karşılaşılan karmaşık matris ifadelerini
kolaylaştırmak için kullanılan yararlı işlemlerdir. Çalışmada karşılaştırmalarla ilgili olarak elde edilen eşitlik
ve eşitsizlikler için matrislerin bazı rank ve inertia formülleri kullanılmıştır.
Lemma 2. (Marsaglia ve Styan, 1974).
durumda,

,

,

ve

olsun. Bu

(d)
(e)
(f)
(g)
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Prof. Dr. Handan ANKARALI
, Konuşmacı
Davetli

Davetli Konuşmacı

Eğer

Kongre Eş Başkanı

ve

ya da

. Bu durumda

,
,

(b)
.

(c)
Lemma 4. (Tian, 2010)

,

ve

(a)
(b)
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(c)
Lemma 5. (Tian, 2010)
durumda

ve

,

ve

olsun. Bu

(a)
(b)
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(c)
(d)

ve Başkanı – Kongre Başkanı
Oturum
Eğer

ise

BLUP’LAR İÇİN KOVARYANS KARŞILAŞTIRMALARI
Bu kısımda, öncelikle (3) ve (4)’ te verilen alt modeller altında bilinmeyen parametrelerin lineer
fonksiyonunun BLUP’ ının temel denklemi ve özellikleri verilecektir. Daha sonra ele alınan modeller altında
BLUP karşılaştırmaları ile ilgili ana sonuç verilecektir. (9)’ da verilen ön tahmin edilebilme koşuluna göre,
vektörünün (3) ve (4) alt modelleri altında ön tahmin edilebilir olmasının gerek ve yeter
koşulu
olmasıdır. Eğer bu koşul sağlanıyorsa, bu durumda (9)’da sağlanır (Tian ve Jiang,
2016). Böylece Lemma 1’ den,
keyfi matrisi ve
için aşağıdaki sonuçlar elde edilir:
(15)
(16)
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Davetli Konuşmacı
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Davetli Konuşmacı

(17)
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

parametreler vektörünün (1) modeli altında ön tahmin edilebilirDavetli
olduğu Konuşmacı
kabul edilsin ve
Kongre Eş Başkanı
ve
, sırasıyla (12) ve (17)’de verildiği gibi olsun.

verilsin. Bu durumda, aşağıdaki sonuçlar sağlanır.
(a)
(b)
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(c)
(d)
(e)
İspat. (12) ve (17)’ den

ifadesi
(18)

olarak yazılır ve Lemma 5 (d), (18) ifadesine uygulanabilir. Böylece
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(19)

elde edilir. Lemma 5 (d), (19)’ a tekrar uygulanabilir. Lemma 2, 4 ve 5 kullanılarak
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(20)

bulunur.

,

ve

eşitlikleri kullanılırsa (20) denk olarak

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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+

(21)

(22)
+
bulunur. (22) nin ilk inertia ifadesi, simetrik bir matris ile kovaryans matris farkıdır. Dolayısı ile bu ifadeye
(21) eşitliği tekrar uygulanabilir. Bu durumda
Lemma 2, 4 ve 5 kullanılarak
ifadesi
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olarak elde edilir. Lemma 3’ ten (a)-(e) bulunur.
Sonuç 1.

Davetli Konuşmacı

□

parametreler vektörünün (1) modeli altında tahmin edilebilir olsun.

verilsin. Bu durumda, aşağıdaki sonuçlar sağlanır.
(a)
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(b)
(c)
(d)
(e)

□

Lineer karma modeller, lineer modellerin daha genel bir halidir. Dolayısı ile karma modeller altında elde
edilen sonuçlar genel durumlara karşılık gelmektedir. Çalışmada, bir genel lineer karma model ve bu
modelin iki alt modeli ele alınmıştır.Prof.
Bu üçDr.
model
altında
ortakÖZOK
olan bilinmeyen sabit ve rasgele etkiler için
Ahmet
Fahri
bir lineer kombinasyonunun BLUP’larının
kovaryans
matrislerinin karşılaştırması yapılmıştır.
Oturum Başkanı
– Kongre Başkanı
Karşılaştırmalar yapılırken matris rank ve inertia formülleri kullanılmıştır.
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Öz: Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı bilgi ve beceri
donanımı sağlamaktadır. Öte yandan matematiğin bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir unsur olduğu
dikkate alındığında, matematik eğitiminin ne kadar önemli olduğu açıktır. Toplumların gelişimi
incelendiğinde, özel yetenekli bireylerin hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri alanlarında yaşanan
değişimlere öncü oldukları görülmektedir. Bu kapsamda özel yetenekli bireylerin matematik dersine yönelik
tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, öğrencilerin ilgilerinin ve başarılarının artırılması
amacıyla uygulanacak yaklaşımlara yol gösterici olacaktır. Literatürde öğrencilerin matematiğe yönelik
tutumlarını etkileyen değişkenlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çeşitli çalışmalar mevcut
olmasına rağmen, ülkemiz şartlarına uygun olarak özel yetenekli öğrencilerin matematiğe yönelik
tutumlarını etkileyen faktörleri inceleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu
çalışmada, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ nde (BİLSEM) öğrenim
görmekte olan, araştırmaya gönüllü olarak katılan 66 ilk-ortaokul ve 24 lise düzeyindeki öğrenci olmak üzere
toplamda 90 özel yetenekli öğrencinin matematiğe yönelik tutumları ile öğrencilerin cinsiyeti, okul türü, sınıf
düzeyi
gibi
değişkenler
arasındaki
incelenmektedir.
matematiğe
yönelik
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ZÜLFİKAR
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
tutumlarını
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amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı
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Dersi Öğretim
Kongre
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Başkanı
Programı ve Kılavuzunda yer alan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve demografik özelliklerini
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” kullanılmıştır. Derlenen veriler, SPSS
paket programı kullanılarak analiz edilmiş, sonuçlar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar ile
karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel Yetenekli Öğrenci, Matematik Eğitimi, Tutum
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı bilgi ve beceri
donanımı sağlamaktadır. Öte yandan matematiğin bilim ve teknoloji için temel unsurlardan biri olduğu
dikkate alındığında, matematik eğitiminin ne kadar önemli olduğu açıktır. Özellikle matematik eğitiminde
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uygulanan eğitim programlarının daha etkili ve yararlı hale getirilmesinde çağımıza uygun içeriklerin
öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerini bütün olarak ele alan yaklaşımlarla sunulması oldukça
önemlidir. Matematiği algılama biçimi, matematiğin faydalılığına inanış, matematiksel etkinliklerde başarılı
olabileceğine inanmak ve kendine güvenmek, matematikten hoşlanma duygusu, matematik problemleri
çözmekten zevk alma ve matematik öğrenimi sırasında edinilen deneyimler matematiğe yönelik tutumu
oluşturan başlıca faktörlerdir (Tobias, 1993). Bu doğrultuda, matematik eğitiminde duyuşsal özelliklerin
dikkate alınarak öğrencilerin matematiğe yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerinin sağlanması hem bu
alandaki akademik başarılarını hem de yeteneklerini geliştirebilecek bir yaklaşımdır.

Fahri
ÖZOK
Toplumların gelişimi incelendiğinde,Prof.
onlaraDr.
yönAhmet
verenlerin,
hatta
çağları açıp kapayanların “pasif çoğunluk”
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Başkanı
–
Kongre
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değil; “aktif azınlık” denilen ve liderlik, üretkenlik ve verimlilik gibi özelliklere sahip “üstün veya özel
yetenekli kişiler” olduğu görülmektedir (Uzun, 2004). Bu kapsamda özel yetenekli bireylerin matematik
dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, öğrencilerin ilgilerinin ve
başarılarının artırılması amacıyla uygulanacak yaklaşımlara yol gösterici olacaktır.
Literatürde, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını etkileyen değişkenlerle ilgili ulusal ve uluslararası
düzeyde yapılan çeşitli çalışmalar mevcut olmasına rağmen, ülkemiz şartlarına uygun olarak özel yetenekli
öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri inceleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç
duyulduğu görülmektedir.
AMAÇ
Bu araştırmanın amacı, Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) devam eden ilk-ortaokul ve lise
kademesindeki özel yetenekli öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile
 cinsiyet,
 okul türü,
Prof. Dr. Ayhan ESİ
 öğrenim
kademesi,
Davetli
Konuşmacı
 sınıf düzeyi
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Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

gibi değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir.
KAPSAM
Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Sakarya BİLSEM’ de öğrenim
görmekte olan, araştırmaya gönüllü olarak katılan ilk-ortaokul kademesindeki 66 ve lise kademesindeki 24
öğrenci olmak üzere toplamda 90 öğrenci oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilgi Formu”,
matematiğe yönelik tutumlarını belirlemek için ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış İlköğretim
Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda yer alan 20 maddelik “Matematik Dersine Yönelik
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Tutum Ölçeği” ile Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan 12 maddelik “Matematiğe
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır (MEB, 2009-2011). Araştırmaya katılan öğrencilerden derlenen veriler
SPSS 22.0 ile analiz edilmiştir. İlk-ortaokul ve lise öğrencilerine farklı tutum ölçekleri uygulandığından
ölçekler ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan güvenirlik analizleri neticesinde ilk ve ortaokul grubuna uygulanan
ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.941 olarak bulunurken, lise grubuna uygulanan ölçeğin Cronbach Alpha
katsayısı 0.877 olarak bulunmuştur.
Veriler analiz edilmeden önce öğrencilerin Matematik dersine yönelik tutum puanlarının normal dağılıp
dağılmadığı kontrol edilmiş ve normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle verilerin analizinde
Prof. Dr.HAhmet
ÖZOK testleri kullanılmıştır. Araştırmada
Mann-Whitney U (MWU) ve Kruskal-Wallis
(KWH)Fahri
non-parametrik
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
kullanılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak
kabul edilmiştir. Kullanılan istatistiksel
yöntemlerle ile ilgili örneğin, (Ünver vd., 2013) kaynağına bakılabilir.
BULGULAR
Özel yetenekli öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile ele alınan değişkenler arasındaki
ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan analizlere ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 1. Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Okul Türlerine İlişkin Bilgiler
Cinsiyet

Okul Türü

Öğrenim Kademesi

Kız

Erkek

Devlet

Özel

Toplam

İlk-ortaokul

23

43

24

42

66

Lise

12

12

21

3

24

Toplam

35

55

45

45

90
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Tablo 1’de yer alan cinsiyet, öğrenim türüKongre
ve okul Eş
türlerine
ilişkin bilgiler incelendiğinde, 90 öğrenciden

35’inin kız, 55’inin erkek olduğu ve bu öğrencilerin 45’inin devlet okulunda, 45’inin ise özel okulda eğitim
gördüğü anlaşılmaktadır. İlk-ortaokul kademesindeki 66 öğrencinin 23’ünün kız, 43’ünün erkek olduğu ve
bu öğrencilerden 24’ünün devlet okulunda, 42’sinin ise özel okulda eğitimine devam ettiği, lise
kademesindeki öğrencilerin ise 12’sinin kız ve 12’sinin erkek olduğu ve bu öğrencilerden 21’inin devlet
okulunda, 3’ünün ise özel okulda eğitimine devam ettiği görülmektedir.
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Tablo 2. Matematik Dersine Yönelik Tutum Puanları
N

Minimum Maksimum Ortalama

Standart Sapma

İlk-ortaokul

66

26

100

79,25

15,83

Lise

24

27

58

46,50

7,5

Öğrencilerin matematik tutum ölçeğinden aldıkları minimum ve maksimum puanlar ile puanların
ortalamaları ve standart sapmaları Tablo
sonuçlara göre, ilk-ortaokul öğrencilerinin
Prof.2’de
Dr. özetlenmiştir.
Ahmet FahriBuÖZOK
15,83 standart sapma ile ortalama
79,25 Başkanı
puanla –matematiğe
karşı olumlu tutum sergiledikleri, lise
Oturum
Kongre Başkanı
öğrencilerinin ise 7,5 standart sapma ile ortalama 46,50 puanla matematiğe karşı olumlu tutum sergiledikleri
görülmektedir.
Tablo 3. Tutum Ölçeğinde En Düşük ve En Yüksek Puana Sahip Maddeler
Madde Puanı
İlk-ortaokul

Lise

Madde

En Düşük

1.28

Matematik en çok korktuğum derstir.

En Yüksek

4.38

Matematik benim için eğlenceli bir derstir.

En Düşük

1.54

Matematikten rahatsız olurum.

En Yüksek

4.66

Matematiği öğrenebilirim.

Ölçeklerde bulunan maddelerden en düşük ve en yüksek ortalamaya sahip olanlar tespit edilerek Tablo 3’de
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
verilmiştir.
İlk-ortaokul
kademesinde “Matematik
enKonuşmacı
çok korktuğum derstir” maddesi
en düşük
puana sahip
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Davetli
Konuşmacı
Kongre
Eş Başkanı
iken “Matematik benim için eğlenceli bir
derstir”
maddesinin en yüksek puana sahip olduğu, lise
kademesinde ise “Matematikten rahatsız olurum” maddesinin en düşük puana ve “Matematiği öğrenebilirim”
maddesinin ise en yüksek puana sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Matematik Tutumu ile Cinsiyet Arasındaki İlişki

İlk-ortaokul

Lise

Cinsiyet

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Kız

23

28,87

664,00

Erkek

43

35,98

1547,00

Kız

12

12,83

154,00

Erkek

12

12,17

146,00

U

p

388,00

0,152

68,00

0,817
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Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını
belirlemek için non-parametrik Mann-Whitney U (MWU) testi kullanılmıştır. Her iki grup için de MWU
testine göre öğrencilerin cinsiyeti ile matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit
edilmiştir.
Tablo 5. Matematik Tutumu ile Okul Türü Arasındaki İlişki
Okul Türü
İlk-ortaokul

Lise

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Prof.36,40
Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
24
873,50

Devlet

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Özel

42

31,85

1337,50

Devlet

21

12,74

267,50

Özel

3

10,83

32,50

U

p

434,500

0,354

26,500

0,662

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile öğrenim gördükleri okul türü arasında anlamlı bir ilişki olup
olmadığını belirlemek üzere non-parametrik Mann-Whitney U (MWU) testi kullanılmıştır. Her iki grup için
de MWU testine göre öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türü ile matematiğe yönelik tutumları arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 6. Matematik Tutumu ile Sınıf Düzeyi Arasındaki İlişki
Sınıf
4
Prof. Dr. Ayhan ESİ
5
Davetli Konuşmacı
İlk-ortaokul

Lise

174

N
6
5

Sıra Ortalaması

Sd

46,25
Prof. Dr. Handan ANKARALI
37,00
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

6

20

33,45

7

14

35,54

8

21

27,71

9

7

11,93

10

13

12,54

11

3

14,33

12

1

10,50

χ2

p

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
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4,885

0,299

3

0,329

0,954
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Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığını belirlemek için non-parametrik Kruskal Wallis H (KWH) testi kullanılmıştır. Sonuçlara
göre, ilk-ortaokul ve lise grubunda öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri ile matematiğe yönelik
tutumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Özellikle ilk-ortaokul grubunda matematiğe
yönelik tutum puanlarının sınıf seviyesi arttıkça azaldığı görülmektedir.
SONUÇ
Araştırmada 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Sakarya Bilim Sanat Merkezine devam etmekte olan 66
ilk-ortaokul ve 24 lise öğrencisinin matematiğe yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelemiştir.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını
ölçmek için ilk-ortaokul kademesi için Milli Eğitim Bakanlığı
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
tarafından hazırlanmış İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda yer alan 20
maddelik “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”, ortaöğretim kademesi için de Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından hazırlanmış Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan 12 maddelik
“Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” ve demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından
hazırlanan “Bilgi Formu” kullanılmıştır. Derlenen verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.
Araştırma sonucuna göre ilk-ortaokul ve lise öğrencilerinin ortalama olarak matematiğe yönelik olumlu tutum
sergiledikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile cinsiyetleri
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumunu
inceleyen pek çok çalışmada cinsiyet faktörü ele alınmıştır. Birçok araştırmayla cinsiyet farklılığının
matematik tutumu üzerinde bir etkisinin bulunmadığı ortaya konulurken bu durumun aksine cinsiyetin tutum
üzerinde etkisinin olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bu durum tutum ve cinsiyet arasındaki
ilişkileri inceleyen çalışmaların anlamlığını ortaya koymaktadır.
Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile öğrenim gördükleri okul türü arasında da anlamlı bir ilişki
olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum özel yetenekli öğrencilerin farklı türde okullarda öğrenim görmelerine
Prof.
Dr. Ayhan
ESİ
Prof. Dr.
Handan ANKARALI
Dr. Haluk ZÜLFİKAR
rağmen
birbirlerine
yakın
yetenek özellikleri
taşımalarıyla
açıklanabilecek birDoç.
sonuçtur.
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Kongre
Eş Başkanı
Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının
öğrenim
gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Özellikle ilk-ortaokul grubunda matematiğe yönelik tutum puanlarının sınıf
seviyesi arttıkça azaldığı görülmektedir.

Özel yetenekli öğrencilerle yapılan bu çalışma, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını etkileyen
değişkenlerle ilgili yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmaları bir bütün olarak ele alan, benzerlik ve
farklılıklarını ayrıntılı ortaya koyan kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

175

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

KAYNAKÇA
MEB, (2009). İlköğretim Matematik Dersi 1–5. Sınıflar Öğretim Programı. Meb Yayınları, Ankara.
MEB, (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Meb Yayınları,
Ankara.
MEB, (2011). Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı. Meb Yayınları,
Ankara.
Tobias, S., (1993). Overcoming math anxiety. New York: W. W. Norton & Company.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Uzun, M., (2004). Üstün Yetenekli
Çocuklar
El Kitabı.
1. Türkiye
Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi,
Oturum
Başkanı
– Kongre
Başkanı
Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul.
Ünver, Ö., Gamgam, H., Altunkaynak, B., (2013). SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler. Seçkin
Yayıncılık, Ankara.

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

176

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

DOĞRUSAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİ VE FRESNEL VERİLERİ İLE UYGULAMASI
Aslıhan Zeynep ARIKAN1, Hülya ŞAHİNTÜRK2
DOĞRUSAL 1-2
ÖRNEKLEME
YÖNTEMİMatematik
VE FRESNEL
VERİLERİ
İLEİstanbul
UYGULAMASI
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1-2

Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK
Öz: Bu çalışmada elektromanyetik Prof.
ters saçılma
problemlerinin
çözümünde kullanılan nitel görüntüleme
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
yöntemlerinden doğrusal örnekleme yöntemi(Linear Sampling Method) ele alınmıştır. Nitel görüntüleme
yöntemleri ile integral denklemlerden saçıcının konumunun ve şeklinin tespiti yapılmaktadır.
Elektromanyetik ters saçılma, özellikle mikrodalga görüntülemede yüksek kontrastlı görüntülemeyi elde
etmede önemlidir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte karmaşık ters problemlerin çözümü birçok alanda
ön plana çıkmıştır. Ters saçılma problemlerinin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri radar sistemleridir.
Jeoloji ve jeofizik ile ilgili alanlarda örneğin yeraltı kaynaklarının tespiti için yapılan çalışmalarda tercih
edilmektedir. Sağlık alanında, biyolojik dokuların zararsız bir şekilde görüntülenmesi açısından önem
taşımaktadır. Ters saçılma problemlerinin çözümü için saçıcının fiziksel ve geometrik özellikleri ile ilgili bir
ön bilgi olmadan hızlı ve güvenilir çözümler elde etmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışan doğrusal
örnekleme yönteminin matematiksel ve teorik alt yapısı araştırılmıştır. Doğrusal örnekleme yöntemi ile
saçılımı içeren bölge küçük hücrelere bölünüp, tüm noktaları için uzak alan denkleminin yaklaşık bir
çözümünün normu çizilerek homojen olmayan şekil elde edilir. LSM yönteminin temel amacı uzak alan
denklemini çözmektir. Bu yönteminin algoritması kurularak bir Matlab uygulaması hazırlanmıştır. Marseille
Fresnel Enstitüsü tarafından dielektrik ve iletken cisimler için elde edilen deneysel veriler kullanılarak
yapılan uygulamada tekli frekans değerleri için elde edilen görüntülere yer verilmiştir. Yüksek ve düşük
Prof.elde
Dr.edilen
Ayhan
ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
frekansta
görüntüler
karşılaştırılmıştır.
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Anahtar Kelimeler: Ters Saçılma, Doğrusal Kongre
Örnekleme
Eş Yöntemi,
Başkanı LSM, Matlab

Davetli Konuşmacı

GİRİŞ
Elektromanyetik saçılma, uzayda herhangi bir noktada toplam alanın, olay alanı ve saçılan alanın toplamı
olarak yazılabileceği ve homojen olmama durumunda elektromanyetik dalganın saçıldığı fiziksel bir
olgudur.[1] Doğrudan saçılma problemi, geometrik ve fiziksel özellikleri bilinen saçıcının saçılan alanının
hesaplanması problemidir. Ters saçılma problemi ise uzak alan modeli ile saçıcıdan uzak mesafelerde saçılan
dalganın homojen olmama bilgisinin elde edildiği problemlerdir. Bu problemlerin çözümü için ilk engel
saçılımın meydana geldiği yerin fiziksel şartlarının bilinmemesidir. İkinci engel kötü konumlanmış(illposed), Hadamard[2] ters problemlerin varlığıdır. Ters problemler radar sistemleri, jeoloji, jeofizik, arkeoloji
ve tıp alanında uzaktan algılama ile ilgili yapılan çalışmalar için önemlidir. Özellikle tıp alanında mikrodalga
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görüntüleme ile biyolojik dokuların zararsız bir şekilde görüntülenmesi ve bazı hastalıkların teşhisinde yarar
sağlamaktadır. Söz konusu ters saçılma problemlerinin çözümü için saçıcının fiziksel ve geometrik
özellikleri ile ilgili bir ön bilgi olmadan hızlı ve güvenilir çözümler elde etmek amaçlanmaktadır. Doğrusal
örnekleme yöntemi ile saçıcının şeklinin ve konumunun tespiti yapılmaktadır. Bu yöntem lineer birinci
dereceden Fredholm denkleminin çözümünü içerir. Buradaki doğrusallık fiziksel koşullara dayanan bir
yaklaşımdan değil doğrusal olmayan ters saçılma problemi ile lineer integral denklem arasındaki denklikten
gelmektedir. Saçılımcının içindeki her bir z noktası için uzak alan denklemi yazılır. Bu denklemin integral
çekirdeği bilinen bir analitik fonksiyondur. Saçılımı içeren bölge küçük hücrelere bölünüp, tüm noktaları için
uzak alan denkleminin yaklaşık birProf.
çözümünün
normuFahri
çizilerek
homojen olmayan şekil elde edilir. Bu
Dr. Ahmet
ÖZOK
çalışmada ters saçılma problemlerinin
çözümünde
Oturum
Başkanıkullanılan
– Kongre doğrusal
Başkanı örnekleme yöntemi ele alınmıştır.
Yöntemin amaçları, matematiksel formülasyonu ve çalışma mantığı üzerinde durulmuştur. Marseille Fresnel
Enstitüsü tarafından dielektrik ve iletken cisimler için elde edilen deneysel veriler kullanılarak bir Matlab
uygulaması hazırlanmış ve sonuçlarına yer verilmiştir.
DOĞRUSAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİ(LSM)
Bu bölümde doğrusal örnekleme yöntemi ile ilgili kısa bir açıklama yapılacaktır. Açısal değişkenlerin
fonksiyonu
, saçılan alanın uzak alan modeli olarak bilinir ve ters problem durumunda saçılan
verileri temsil eder. Ele alacağımız ters saçılma problemi, uzak alan modelinin tam bilgisinden
sınırını
belirleyen bir problemdir. Uzak alan modelinin bilgisi, uzak alan operatörünü tanımlamamızı sağlar.[1]

(1)

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
fonksiyonu,
türevlenebilir olduğundan
bu operatör
lineer ve
Davetli
Konuşmacıbağımsız değişkenlerine
Davetligöre
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
kompakttır. Uzak alan denklemi aşağıdaki gibi
ifade
edilir.
Kongre Eş Başkanı
(2)
Helmholtz denkleminin

temel çözümünün uzak alan modelidir.
(3)

sıfırıncı dereceden Hankel fonksiyonu ve
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(4)

(5)

’deki z noktası ile belirtilen bir parametreli denklem ailesidir. Bu denklem
Denklem (2), parametresi
kümesinin analizi ve özellikle ’nin tüm olası konumları için
çözümlerinin davranışlarının incelenmesi
Prof. Dr.
Ahmet
Fahriuzak
ÖZOK
doğrusal örnekleme yönteminin temelidir.
Denklem
(2)’deki
alan denkleminin analiz edilmesi, uzak
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
alan operatörü F’in uygun bir faktörizasyonu ile gerçekleştirilir. Bu doğrultuda uzak alan modeline göre
Herglotz dalga fonksiyonunu ve operatörün sınır verileri tanımlanmalıdır. Herglotz dalga fonksiyonu,
’de çekirdek ile tanımlanır.
(6)

Doğrusal örnekleme yöntemi, ters saçılma problemini çözmek için D bölgesinin belirlemede uzak alan
modeli bilgisinden aşağıdaki adımlara göre ilerler:


D’yi içeren muhtemel bölgede örnekleme noktaları seçilir.



Uzak alan denkleminin yaklaşık bir çözümünü bulmak için regülarizasyon yöntemi kullanılır.



Bir kesit değeri C seçilir ve

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli SONUÇLAR
Konuşmacı
DENEYSEL

C’den küçükse z’nin D’de olduğu ileri sürülür.[1]

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Bu bölümde doğrusal örnekleme yöntemi(LSM) uygulaması ile elde edilen sonuçlardan bazıları
incelenecektir. Marseille Fresnel Enstitüsü tarafından dielektrik ve iletken cisimler için yankısız odada elde
edilen deneysel veriler kullanılmıştır. Deney düzeneği, antenler veya hedef konumlarını ayarlamak için 14.50
m uzunluğunda, 6.50 m genişliğinde ve 6.50 m yüksekliğinde üç konumlandırıcıdan oluşan büyük bir
yankısız odada yapılmaktadır. İki anten hedefin kesit düzlemine yerleştirilir. Hedef kesitleri dikdörtgen,
dairesel veya U şeklidir. [3] TM polarize olay alanında ilk olarak, Şekil 1’de dielektrik dairesel silindirde,
Şekil 2’de iki dairesel dielektrik silindirde, Şekil 3’de metalik silindir için ve Şekil 4’de ortalanmış metalik U
şeklindeki bir nesne için farklı frekans değerleri altında görüntüler bulunmuştur.

179

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

a)

b)
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

c)

d)

Şekil 1. Silindirik Dairesel Dielektrik Nesnede Tekli Frekans Değerleri İçin Elde Edilen Görüntüler
a) 4 GHz, b) 8 GHz, c) 12 GHz, d) 16 GHz
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Davetli Konuşmacı

a)
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c)

e)

Prof. Dr. Ayhan ESİ
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f)

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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h)

Şekil 2. İki Dairesel Dielektrik Silindirde Tekli Frekans Değerleri İçin Elde Edilen Görüntüler
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a) 1 GHz, b) 2 GHz, c) 3 GHz, d) 4 GHz, e) 5 GHz, f) 6 GHz, g) 7 GHz, h) 8 GHz
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a)

b)

c)

d)

Şekil 3. Metalik Silindirde Tekli Frekans Değerleri İçin Elde Edilen Görüntüler
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a) 4 GHz, b) 8 GHz, c) 12 GHz, d) 16 GHz

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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c)

d)
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g)

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre
h) Başkanı

Şekil 4. U Şeklindeki Bir İletken Nesnede Tekli Frekans Değerleri İçin Elde Edilen Görüntüler a) 2
GHz, b) 4 GHz, c) 6 GHz, d) 8 GHz, e) 10 GHz, f) 12 GHz, g) 14 GHz, h) 16 GHz
SONUÇLAR
Bu çalışmada nitel görüntüleme yöntemlerinden doğrusal örnekleme yöntemi(LSM) ele alınmıştır. Bu
yöntemin matematiksel alt yapısı incelenmiştir. Yöntemin çalışma mantığı doğrultusunda bir Matlab
uygulaması hazırlanmıştır. Bu uygulamada Marseille Fresnel Enstitüsü tarafından dielektrik ve iletken
cisimler için yankısız odada elde edilen deneysel veriler kullanılmıştır. Alıcı ve verici olmak üzere iki anten
hedefin kesit düzlemine yerleştirilmiştir. Hedef için beş yapılandırma göz önüne alınmıştır. Kesitleri
dikdörtgen, dairesel veya U şeklidir. Uygulama otuz altı verici ve yetmiş iki alıcı noktası ile yapılmıştır.
Alıcı anten ’lik adımlarla
ile
arasında dönmektedir. Verici anten
’lik adımlarla ’den
arasında dönmektedir. 1 GHz adımlarla 1’den 8 GHz’e, 2 GHz adımlarla 2’den 16 GHz’e ve 4 GHz
adımlarla 4’den 16 GHz’e frekans değerleri kullanılmıştır. TM polarize olay alanında dairesel dielektrik
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
silindir,
iki dairesel
dielektrik silindir, metalik
silindir
ve U şeklindeki iletkenDavetli
nesne Konuşmacı
için tekli frekans
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
değerlerindeki görüntüler çizdirilmiştir. Yapılan
uygulama
ile frekans değerleri arttıkça ayrıntıların arttığı ve
Kongre
Eş Başkanı
daha keskin görüntüler elde edildiği sonucuna varılmıştır.
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modeldenBaşkanı
bazı sabit
ve rastgele
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– Kongre
Başkanı
model ele alınmıştır. Bu modellerden elde edilen istatistiksel sonuçlar modellerin yapısındaki farklılıklardan
dolayı doğal olarak aynı olmak zorunda değildir. Ele alınan modeller altında bilinmeyen parametreler
vektörlerinin ön tahmin edicileri farklı ifadelere sahiptir ve dolayısı ile farklı özellikler taşımaktadırlar.
Ancak bu ön tahmin ediciler bazı koşullar ve varsayımlar altında benzer özellikler gösterebilirler. Bu
nedenle, bu modeller altında ortak olan bilinmeyen sabit ve rastgele vektörlerin lineer kombinasyonlarının
tahminlerinin aralarındaki ilişkileri incelemek, bu tip modellerden istatistiksel sonuç çıkarmanın temel
konularından biridir. Bu çalışmada bir genel lineer karma model ve bu modelden bazı sabit ve rastgele
etkilerin çıkarılmasıyla elde edilen alt modeli altında ortak olan bilinmeyen sabit ve rastgele vektörlerin bir
lineer kombinasyonunun en iyi lineer yansız ön tahmin edicisi (Best Linear Unbiased Predictor – BLUP) ele
alınmıştır. Özellikle bu iki lineer karma model altında ortak olan bilinmeyen parametrelerin vektörlerinin
BLUP’ ları arasındaki ilişki karakterize edilerek BLUP’ ların genel lineer karma model ve alt modeli
altındaki eşitliği incelenmiştir. Daha sonra bazı özel durumlarda ele alınmıştır. BLUP’ ların denklemleri
karmaşık yapıda matris işlemleri içerir. Eşitliklerin elde edilmesi ile ilgili işlemlerde kolaylık sağlaması
adına matrislerin ranklarla ilgili bazı özellikleri kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir.

Prof.Kelimeler:
Dr. Ayhan
ESİ BLUP, Lineer
Prof.Karma
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Anahtar
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GİRİŞ
Bir genel lineer karma model ve bu modelin parçalanmış formu
(1)
olarak ifade edilebilir. Bu modelde,
bilinen

matrisler
,

olmak

üzere,

gözlenebilir rasgele vektörü,
,

sabit etkilerin bilinmeyen vektörleri,

ve

,

ve
,

,

rasgele etkilerin

gözlenemeyen vektörleri,
rasgele hata vektörünü temsil etmektedir. (1) modelinde rasgele
vektörlerin beklenen değeri ve dağılım matrisine ilişkin varsayımlar aşağıda verilmiştir:
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(2)

bilinen pozitif yarı tanımlı matristir. (2) varsayımları altında
elde edilir.

Burada
üzere,

olmak

Regresyon analizinde, aynı gözlenebilir
değişkene
sahip
iki veya daha fazla istatistiksel modelin
Prof.rasgele
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK
olduğu durumlarla karşılaşılabilir. Oturum
İstatistiksel
sonuçlar
çıkarmak
için, bu farklı lineer karma modeller
Başkanı
– Kongre
Başkanı
arasında benzerlik veya denkliklerin olup olmadığını analiz etmek gerekebilir. Bu şekilde karşılaşılacak
durumlardan birisi, genel bir lineer karma modele yeni parametreler eklemek veya silmek ile elde edilen yeni
modelleri, ilk durumdaki orijinal modelle karşılaştırmaktır. Bu çalışmada (1) modeli gerçek model olarak ele
alınıp, bu modelden bazı sabit ve rasgele etkileri çıkararak
(3)
şeklinde ifade edilebilecek bir alt model ele alınacaktır. (3) modelinde, (1) modelinden farklı olarak
olmak üzere,
olarak ifade edilir. Görüldüğü gibi (1) ve (3)
modellerinde gözlenen yanıt değişkenleri aynı olmasına rağmen bu iki model karşılaştırıldığında bilinmeyen
ortak parametreler ile ilgili istatiksel sonuçlar doğal olarak aynı olmak zorunda değildir. Bu nedenle, (1) ve
(3) modelleri altındaki tüm bilinmeyen parametrelerin tahmin edicileri veya ön tahmin edicileri ile ilgili bazı
genel sonuçlar elde etmek istenebilir. Bunun için aşağıdaki genel lineer fonksiyon göz önüne alınabilir:
(4)
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı göre
Burada
bilinen
matrislerdir. Ayrıca (2)
varsayımlarına
Kongre Eş Başkanı
olmak üzere (1) modeli altında
ve
ve benzer şekilde (3) modeli ele alındığında

(5)
olarak elde edilir.

olmak üzere
olacak şekilde
lineer istatistiği varsa, (4) ile verilen
parametreler vektörüne (1) modeli altında ön tahmin edilebilir denir (Tian, 2015). Belirtelim ki bu eşitliği
sağlayan matrisi tek olmak zorunda değildir. Şimdi
parametreler vektörünün (1) modeli altında ön
olmak üzere
matrisi vardır öyle ki
tahmin edilebilir olduğu kabul edilsin. Buradan,
ve
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dır. Bu durumda
lineer istatistiği
parametreler vektörü için (1) modeli altında en iyi lineer yansız ön
tahmin edici (BLUP) olarak tanımlanır ve
(7)
ve
olursa, (7) ifadesi
ile gösterilir (Puntanen vd., 2011). Özel olarak
yansız tahmin edicisini (BLUE’sunu) gösterir ve aşağıdaki gibi yazılır:

’in en iyi lineer
(8)

Bu çalışmada, bir genel lineer karma model ve bu modelden bazı sabit ve rastgele etkilerin çıkarılmasıyla
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
elde edilen bir alt model ele alınmıştır.
Ele Başkanı
alınan modeller
altında,
modellerin yapısındaki farklılıklardan
Oturum
– Kongre
Başkanı
dolayı bilinmeyen parametreler vektörlerinin ön tahmin edicileri farklı ifadelere ve özelliklere sahiptir.
Ancak bu ön tahmin ediciler bazı koşullar ve varsayımlar altında benzer özellikler gösterebilirler. Bu nedenle
her iki model için ortak olan bilinmeyen sabit ve rastgele vektörlerin bir lineer kombinasyonunun BLUP’ları
arasındaki ilişki karakterize edilerek BLUP’ ların eşitliği incelenmiştir. BLUP’ ların denklemleri karmaşık
yapıda matris işlemleri içerdiğinden dolayı sonuçlar rank metodu kullanılarak elde edilmiştir. Simetrik
matrisler, rank ve Löwner sıralaması ile ilgili detaylı bilgiler için (Tian, 2010, 2012), (Puntanen vd., 2011),
ve (Tian ve Jiang, 2016) çalışmaları kaynak olarak verilebilir. Konu ile ilgili daha fazla çalışmaya örnek
olarak, (Bhimasankaram ve Jammalamadaka, 1994), (Gan vd., 2017), (Haslett ve Puntanen, 2010),
(Jammalamadaka ve Sengupta, 1999, 2007) ve (Lu vd., 2015) çalışmaları verilebilir.
Çalışma boyunca,
,

ve

,

boyutlu reel matrislerin kümesi olmak üzere,

matrisi için

,

sembolleri sırasıyla A matrisinin tranpozesi, Moore-Penrose genelleştirilmiş tersi, sütun

uzayı ve rankını gösterecektir.

ve

Ayrıca, A ve B simetrik iki matris olmak üzere, Löwner sıralamasına göre
gösterim
’nin pozitif yarı tanımlı olduğunu ifade etmektedir.
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dik izdüşüm matrisleridir.
eşitsizliği sağlanıyorsa, bu

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Bu bölümde, ilk olarak bir genel lineer karma model altında tüm bilinmeyen parametrelerin BLUP/BLUE
matris denklemleri ve özellikleri, daha sonra ihtiyacımız olan bazı rank formülleri verilecektir.
Lemma 1. (Gan vd., 2017).
koşulu

vektörünün (1) modeli altında ön tahmin edilebilir olmasının gerek ve yeter
veya denk olarak

(9)

olmasıdır
Lemma 2. (Gan vd., 2017).
üzere,
ve

vektörü (1) modeli altında ön tahmin edilebilir olsun.

olmak
(10)
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dır. Buradan

olarak yazılır. Bu denklem tutarlıdır ve

keyfi bir matris olmak üzere denklemin genel çözümü
(11)
olarak yazılır. Ayrıca aşağıdaki sonuçlar da sağlanır.
(a)
(b)

tektir ancak ve ancak

Dr.ancak
Ahmet Fahri ÖZOK
bir olasılıkla tektir Prof.
ancak ve
bir olasılıkla sağlanır.

(c)

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Lemma 1 ve Lemma 2 kullanılarak, (3) modeli için elde edilen sonuçlar aşağıdaki lemmada toplanmıştır.
Lemma 3.

vektörünün (3) modeli altında ön tahmin edilebilir olmasının gerek ve yeter koşulu
(12)

olmasıdır. Bu durumda
(13)
dır. Bu denklem tutarlıdır ve

keyfi matrisi için denklemin genel çözümü
(14)

olarak yazılır. Ayrıca aşağıdaki sonuçlar da sağlanır.
(a)
(b)

tektir ancak ve ancak

(c) Prof. Dr. Ayhanbir
olasılıkla tektir
ve ancak ANKARALI bir olasılıkla
ESİ
Prof.ancak
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Haluk ZÜLFİKAR
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Lemma 4. (Marsaglia ve Styan, 1974).
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olsun. Bu durumda,

(a)
(b)
(c)
Lemma 5. (Penrose, 1955).
ya da denk olarak
olmak üzere,
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ANA SONUÇLAR
Bu kısımda, (1) ve (3) modelleri altında BLUP eşitlikleri ile ilgili sonuçlar verilecektir. Ele alınan modeller
tutarlı kabul edilmektedir. Yani sırasıyla
ve
koşulları bir olasılıkla sağlanır
(Rao, 1973). Ayrıca kolayca görülmektedir ki (3) modeli tutarlı olduğunda (1) modeli zaten tutarlıdır.
Teorem 1.

vektörünün (1) ve (3) modelleri altında ön tahmin edilebilir olduğu kabul edilsin.
sırasıyla (11) ve (13)’ te verildiği gibi olsun. Aşağıdaki durumlar birbirine

denktir.
(a)

vardır
öyle
ki
Prof.
Dr.
Ahmet
Fahri ÖZOK

eşitliği sağlanır.

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

.

(b)

.

(c)

(d)

.

.

(e)

için yeni bir matris denklemi
İspat. (11) ve (13)’te verilen ifadelerdeki denklemler birleştirerek
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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Davetli Konuşmacı
(15)
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olarak yazılabilir. Lemma 5’ten (15) matris denkleminin

için bir çözümü vardır ancak ve ancak
(16)

sağlanır.
özelliği, Lemma 4 ve bazı elementer matris işlemleri kullanılarak, (16)
eşitliğinin ilk tarafı aşağıdaki gibi düzenlenir:

189

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

(17)

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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.

(18)

Şimdi (16) eşitliğinin ikinci tarafı ele alınsın. Bu ifade aşağıdaki gibi düzenlenir:

(19)
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Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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.

(20)

(17) ve (19) dan (b), (18) ve (20) den (c) elde edilir. Böylece, (a)-(c) denkliği görülür. Lemma 4 (b)’nin
sonucu olarak (b)’nin (d)’ye ve (c)’nin (e)’ye denk olduğu görülür. Böylece ispat tamamlanır.
□
Teorem 1 in sonucu aşağıda verilmiştir.
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Sonuç 1.
vektörünün (1) ve (3) modelleri altında tahmin edilebilir olduğu kabul edilsin. Aşağıdaki
durumlar birbirine denktir.
(a)
sağlanır.
(b)

vardır öyle ki

eşitliği

.
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(c)

(d)
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.

(e)

.
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Regresyon, Kümülatif Meta Analizi, Network Meta Analizi ve Çok
Değişkenli Meta Analiz yöntemlerinin
kullanım alanları ve temel özelliklerini tanımlamak, sağlık alanı uygulamalarına örnekler vermek ve Türkçe
literatüre bilgi desteği sağlamaktır. Meta Regresyon, meta analizine dahil edilen çalışmalar arasında
heterojenliğin nedenlerini araştırmak ve anlamlı heterojenlik etkisini gidererek minimum varyanslı, etkin,
güvenilir ve geçerli parametre tahminler yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Modelde etki büyüklüğü bağımlı
değişken, heterojenlik kaynakları ise bağımsız değişkenler olarak rol alır. Network Meta Analizi, farklı
çalışmalarda farklı çeşit ve sayıda muamelenin aynı sonuç üzerine etkisinin araştırıldığı durumlarda, söz
konusu muameleleri direk ve dolaylı karşılaştırma imkanı sunan meta analiz çeşididir. Ön koşul olarak aynı
muameleleri karşılaştıran çalışmaların benzer olması gereklidir. Sonuçların yorumunda grafiksel araçlar
kullanılır. Kümülatif Meta Analizinde, çalışmalar analize belirli bir sırayla birer birer eklenir ve sonuçlar, her
yeni çalışma eklendikçe toplanır. Bir kümülatif meta-analizin grafiğinde, her yatay çizgi, tek bir çalışmanın
sonuçlarından ziyade, her bir çalışma eklendikçe sonuçların özetini temsil eder. Tahmin edilen etki
büyüklüğü ve varyansında önemli bir değişiklik gözlenmediğinde analiz sonlandırılır. Çok değişkenli Meta
Analizi, birbiri ile ilişkili olan birden fazla sonuç değişkeninin meta analizinde kullanılan bir yöntemdir. Bu
analizde, sonuç değişkenleri birlikte dikkate alındığı için aralarındaki ilişkilerin de modellenmesi sağlanmış
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Handan ANKARALI
Doç.Stata
Dr. (ver.14)
Haluk ZÜLFİKAR
olunur.
Dört
meta
analizESİ
yöntemi çeşitli
paket
yer almaktadır ancak
programında
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
hepsini yapma imkanı istatistikçiler için bir avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada, yöntemlerle ilgili Stata
Kongre Eş Başkanı
komutları da verilmiştir. Ayrıca, çalışmada söz konusu dört meta analiz yönteminin kullanıldığı
araştırmalardan alınan birer örnek sonuç ve yorumları sunuldu. Sonuç olarak, meta analiz adımları dikkatli
bir şekilde yerine getirildiğinde elde edilen sonuçlar kanıt değeri en yüksek sonuçlar olarak literatüre
geçmektedir. Meta analizden daha etkin bir şekilde yararlanmak ve analiz sonucunda daha güvenilir
tahminler yapabilmek için bu çalışmada sunulan meta analiz yöntemlerinden yararlanılması gerektiği
önerilir.
Anahtar Kelimeler: Network Meta Analizi, Meta Regresyon, Kümülatif Meta Analizi, Çok Değişkenli Meta
Analizi, Heterojenite
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GİRİŞ
Sağlık araştırmalarında randomize kontrollü klinik denemeler (RCT) kanırt değeri yüksek deneysel
araştırmalardır. Bu araştırmalarda bir veya daha fazla muamele (tedavi, ilaç denemesi, yeni cihaz denemesi
gibi) etkisi kontrol grubuna karşı test edilir. Deney koşulları araştırıcı tarafından dikkatli bir şekilde
oluşturulduğu ve randomizasyon ilkelerine bağlı atamalar yapıldığı için istenmeyen ve/veya etki karıştırıcı
faktörlerin etkisi minimize edilmektedir. Bu araştırmalardan elde edilen bilgiler yardımıyla yapılan meta
analizler ise kanıt piramidinde en üst sırada yer almaktadır. Ancak araştırma düzeyinde gözlenen farklılıklar,
aynı amaç için farklı farklı muamele kombinasyonlarının karşılaştırılması, deneysel koşullarda zamanın
Dr.aynı
Ahmet
Fahri
etkisiyle meydana gelen değişimler Prof.
ve/veya
konu ile
ilgiliÖZOK
birden fazla ilişkili sonuç değişkeninin ele
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
alınması geleneksel meta analizlerinden elde edilecek bilgilerin kalitesini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Geleneksel meta-analizi yöntemleri, bir müdahale ile bir kontrol/plasebo grubunu veya
iki aktif müdahale grubunu karşılaştıran çalışma sonuçlarını birleştirir.
Bu çalışmada, meta analizlerinin kanıt değerini olumsuz etkileyebilecek unsurlar söz konusu olduğunda
önerilen ve özellikle son yıllarda yaygın kullanılmaya başlayan meta analiz yaklaşımlarının genel
özelliklerinden bahsedilecek ve konu ile ilgili ülkemiz literatürüne katkı sağlanacaktır.
Kümülatif Meta Analizi
Literatürde anlamlı sonuçlar bulan çalışmaların yayınlanması lehine bir eğilim vardır. İstatistiksel olarak
anlamlı sonuçların yayınlanması tercihi, genellikle editöryal tercihler ve yazarların eylemlerinden
kaynaklanmaktadır. Bazı durumlarda ise dergilerin yayın kapasitesi sınırlı olduğu için çok ilginç çalışmaları
tercih etme durumu söz konusudur. Bu gibi durumlarda da yazarlar editör tercihlerine göre yazılarının
içeriğini uyarlayabilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda da çok az sayıda çalışma sonucu diğerlerinden ciddi
farklar gösterebilir. Bu durumlar “yayın yanlılığı” kavramını düşündürmelidir. Kümülatif meta analizi
aslında yayın yanlılığını inceleme metotlarından birisi olarak düşünülebilir. Bu analizde, çalışmalar standart
Prof.
Dr.olandan
Ayhan büyük
ESİ olana doğru
Prof. Dr.
Handan
Doç.fazla
Dr. olandan
Haluk ZÜLFİKAR
hatası
küçük
sıralanır
(veyaANKARALI
örneklem büyüklüğü
küçük olana
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
doğru). Büyük örneklemlerle gerçekleştirilen
çalışmalarda
standart
hata
daha
küçüktür.
Etki
büyüklüğü
Kongre Eş Başkanı
olarak korelasyon veya standartlaştırılmış ortalama farklar kullanıldığında, örneklem genişliği ve standart
hatanın yüksek ilişkiye sahip olduğu bilinir. Bu durumda etki büyüklüğünün güven aralığı dar olacağı için
yapılan tahminlerin başarısı da artacaktır. Meta analizinde bu tip çalışmalara daha fazla ağırlık değeri verilir.
Daha sonra meta analizine her defasında bir çalışma eklenerek analiz tekrarlanır ve her seferinde etki
büyüklüğünün tahmini yeniden yapılır. Elde edilen kümülatif ortalama etki büyüklükleri incelenerek gidişat
hakkında karar verilir. Kümülatif meta analizine küçük örneklem içeren (veya büyük standart hata içeren)
çalışmalar eklendiğinde tahmin edilen ortalama etki büyüklüğünde sapma olmuyorsa veya çok küçük
sapmalar var ise yayın yanlılığı olmadığı söylenebilir ve tahmin edilen etki büyüklüğü ve varyansında
önemli bir değişiklik gözlenmediğinde analiz sonlandırılır. Bu durumda funnel plot çizilirse simetrik bir
görünüm sergilemesi beklenir. Ayrıca kümülatif meta analizi, çalışmaların kronolojik sıra ile analize
alınması şeklinde de yapılmaktadır. Geleneksel meta analizinden en önemi farkı literatüre yeni bir çalışma

194

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

eklendiğinde o çalışmanın da analize dahil edilebilmesidir. Kümülatif meta-analizin grafiğinde, her yatay
çizgi, tek bir çalışmanın sonuçlarından ziyade, her bir çalışma eklendikçe sonuçların özetini temsil eder.
Kümülatif Meta regresyon analizi STATA programında aşağıdaki komutlar yardımıyla yapılmaktadır.
Detaylı bilgi için STATA yardım dosyası incelenmelidir.

. gen str21 trnamyr=trialnam+” (“+string(year)+”)”
. sort year

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
. metacum logor selogor, effect(f) eform
graphBaşkanı
cline – Kongre Başkanı
Oturum
. xline(1) xlab(.1,1,10) id(trnamyr) b2title(Odds ratio)
. metabias logor selogor if trial

Sağlık Alanında Yapılmış Çalışmalardan bir Örnek:
Qiu et al. (2019), Over kanseri üzerine Ki-67 ekspresyonunun prognostik önemi üzerine 1990-2017 yılları
arasında yapılan ve kriterlere uygun 38 araştırmadan oluşan kümülatif meta analizi uygulamıştır. Çalışmalar
gözlemsel araştırmalar olup MOOSE prensiplerine göre seçilmiş ve analiz edilmiştir. Çalışmaların kalite
değerlendirmesinde Newcastle–Ottawa Ölçeği (NOS) kullanılmıştır. Klinik heterojenite I2 istatistiği ile
incelendiğinde anlamlı bulunmuştur. Heterojenite kaynaklarını tespit etmek için Meta regresyon ve alt grup
analizleri yapılmıştır.
Çalışmaların yayın yanlılığı funnel plot (huni grafiği) ile incelenmiş ve asimetrik bir yapıda olduğu ve
Egger's ve Begg's testine göre de bu yayın yanlılığının anlamlı olduğu görülmüştür. Fill ve Trim metodu ile
Prof.
Dr. Ayhan ESİ funnel Prof.
Dr. Handan
Doç.değerlendirmek
Dr. Haluk ZÜLFİKAR
çizilen
Contour‑enhanced
plot, huni
grafiği, ANKARALI
asimetri nedenlerini
amacıyla

Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Konuşmacı
kullanılmıştır.
Bu grafiğe eklenen yeni ek çalışmalar,
istatistiksel olarak anlamlıDavetli
olmayan
bir aralıkta yer
Kongre Eş Başkanı
aldığı için huni grafiğindeki asimetrinin yayın yanlılığından kaynaklandığı açıklanmıştır. Ayrıca her bir
çalışmanın sonuçlar üzerine gerçek etkisini incelemek için, her defasında çalışmalar tek tek analizden
çıkarılarak, tahmin edilen etkide meydana gelen değişim incelenmiş ve her hangi bir bireysel çalışmanın
sonucu değiştirecek kadar etki etmediği belirlenmiştir. Daha sonra yapılan kümülatif meta analizine göre Ki67 ekspresyonunun yüksek olduğu durumlarda Over kanser riskinin anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiş ve
çalışmaların eklenmesi ile etki tahmininde oynamalar olmadığı (stabil kaldığı) görülmüştür.

Meta Regresyon
Meta analizine dahil edilen çalışmalar arasında heterojenliğin nedenlerini araştırmak ve anlamlı heterojenlik
etkisini gidererek minimum varyanslı, etkin, güvenilir ve geçerli parametre tahminler yapmak amacıyla
geliştirilmiş bir yöntemdir. Modelde etki büyüklüğü bağımlı değişken, heterojenlik kaynakları ise bağımsız
değişkenler olarak rol alır. Sağlık alanında aynı konu üzerinde yürütülen araştırmalarda tam bir
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standardizasyon ve randomizasyonun sağlanamadığı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle meta
analizlerde heterojenite genellikle anlamlı çıkmakta ancak nedenleri üzerinde durulmadan etki tahminleri
yapılmaktadır. Bu gerekçeyle her meta analiz çalışmasında meta regresyon modelinin kullanımı önerilmekte
ve gerekirse etki büyüklüklerinin alt gruplardaki tahminleri yapılmalıdır. Meta regresyon analizine alınacak
çalışmalar Katılımcı özellikleri (cinsiyet, yaş, klinik teşhis, coğrafi bölge) ve Çalışma deseni özelliklerine
göre (deney/müdahale türü, çalışma süresi, kullanılan ölçme arası vb.) kategorize edilir ve etki büyüklüğü
açısından bu kategoriler arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu taktirde genel etki büyüklüğü yerine
kategorilere göre etki büyüklüğü tahmin edilir. Meta regresyon analizine alınacak çalışma sayısının 10’ un
altında olmaması istenir. Meta-regresyon
modelinin
bir kabarcık grafiği (bubble plot) halinde
Prof. Dr.
Ahmetsonuçları
Fahri ÖZOK
sunulabilir. Bu grafiğin yatay ekseninde
değeri,
düşeyBaşkanı
ekseninde ise gerçek değeri yer alır. Her
Oturumtahmin
Başkanı
– Kongre
balonun alanı ise ilgili çalışmanın ağırlığını gösterir.
Meta regresyon analizi, serbest erişimli RevMan, Meta-Analyst, Epi Meta, Easy MA, Meta-Test, Meta-Stat,
MIX, R programındaki «meta» paketi, SPSS Macro (Lipsey Wilson) programlarında, ticari amaçlı
Comprehensive Meta-analysis (CMA), Meta-Win, WEasy MA programlarında ve genel istatistik
paketlerinden olan Stata, SAS ve S-Plus programlarında yer almaktadır. STATA (14.1) paket programında
meta regresyon analizi, izleyen komutlarla gerçekleştirilir. Detaylı bilgi için STATA yardım dosyası
incelenmelidir.:

Ortalama Fark için:
. metareg _ES studytype, wsse(seES) olup
Rölatif risk için:
. metareg logrr year, wsse(selogrr)
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Sağlık Alanında Yapılmış Çalışmalardan bir Örnek:

Wiles et. Al. (2019) tarafından yürütülen araştırmada, gebelerin böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek
amacıyla serum kreatinin konsantrasyonu ölçülen çalışmalar dikkate alınmıştır. Ancak serum kreatin
düzeyinin gebelerdeki normal sınırlarının henüz bilinmediği vurgulanmıştır. Ayrıca sağlıklı bireylerle
karşılaştırmak ta amaçlanmıştır. Toplam 49 çalışma incelenmek üzere seçilmiş ve çalışmalar arası
heterojenlik oldukça yüksek düzeyde bulunmuştur (I2 - değeri >%99). Çalışmaların kalitesi NewcastleOttawa ölçeği ile incelenmiştir. Çalışmalarda yer alan katakteristikler, etnik köken, çalışma tipi (longitudinal
veya cross-sectional), örneklem büyüklüğü, trimestere özgü kreatinin ölçümleri, kreatinin tahlil yöntemi,
gebelik normalliğinin değerlendirme metodu. Bu etkenler, meta regresyon modeline alınarak gebe kreatin
düzeyi : gebe olmayan kreatin düzeyi oranı üzerine etkileri araştırılmıştır.
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Network Meta Analizi
Farklı çalışmalarda farklı çeşit ve sayıda muamelenin aynı sonuç üzerine etkisinin araştırıldığı durumlarda,
söz konusu muameleleri direk ve dolaylı karşılaştırma imkânı sunan meta analiz çeşidi olup indirekt (dolaylı)
meta analizi olarak ta bilinir. Özellikle ilaç araştırmalarında aynı hastalık üzerinde çok çeşitli ilaçlar ve
dozlarını karşılaştıran araştırmalar yapılmaktadır. Bu durumda aynı iki muameleyi karşılaştıran ve meta
analize alınabilecek sayıda ve nitelikte araştırma bulmak mümkün olamayabilir. Bu durumda direk
karşılaştırması yapılmayan muamelelerin dolaylı yollardan karşılaştırılması ihtiyacı doğar. Örneğin, A, B ve
C tedavilerinin etkisinin araştırıldığı çalışmalarda A’ya karşı B, B’ye karşı C’nin direkt kanıtının mevcut
Ahmet Fahri
olduğu buna karşın A’ya karşı C’ninProf.
direktDr.
karşılaştırılması
sözÖZOK
konusu değilse, network meta analizi ile A’
Oturum
Başkanı
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Kongre
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ya karşı C’ nin indirekt karşılaştırması yapılabilir. Ön koşul
olarak aynı muameleleri karşılaştıran
çalışmaların benzer olması gereklidir. Ayrıca Network meta analizi ikili karşılaştırmalar yapan geleneksel
meta analizde mevcut tüm zorlukları modelde tutarsızlık yaratabilen çok sayıdaki kıyaslama (heterojenlik,
tutarlılık, hassasiyet) nedeniyle artan karmaşıklıkla devralır. Sonuçların yorumunda grafiksel araçlardan olan
summary forest plot matrix, summary forest plot table ve median rank chart kullanılır. Direkt ve indirekt
karşılaştırmalarla tahmin edilen muamele etkileri arasındaki farklılığı incelemek amacıyla yerel veya global
yaklaşımlar kullanılır. Heterojenite ise geleneksel meta analizinde kullanılan Cochran'ın Q testi veya I 2
istatistikleri ile incelir.
Network meta analizi son yıllarda özellikle kardiyovasküler hastalıklar, onkolojik hastalıklar, zihinsel sağlık
bozuklukları, bulaşıcı hastalıklar ve farmokolojik çalışmalarda kullanılmıştır.
Network Meta regresyon analizi STATA programında aşağıdaki komutlar yardımıyla yapılmaktadır. Detaylı
bilgi için STATA yardım dosyası incelenmelidir.

. useProf.
dataname
Dr. Ayhan ESİ

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Davetli
Davetli Konuşmacı
. network
setupKonuşmacı
d n, studyvar(study) trtvar(trt)
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

. network table

. network pattern
. network map
. network meta consistency
Command is: mvmeta _y _S, bscovariance(exch 0.5) longparm suppress(uv mm)
> vars(_y_B _y_C _y_D)
. network rank max, line cumulative xlabel(1/4) seed(37195)
> tabdispoptions(cellwidth(15))
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Command is: mvmeta, noest pbest(max in 1, zero id(study) line cumulative
> xlabel(1/4) seed(37195) tabdispoptions(cellwidth(15)) stripprefix(_y_)
> zeroname(A) rename(A = No contact, B = Self help, C = Individual counselling,
> D = Group counselling))
. network meta inconsistency
Command is: mvmeta _y _S, bscovariance(exch 0.5) longparm suppress(uv mm)

Prof._y_D:
Dr. Ahmet
ÖZOK
> eq(_y_C: des_ACD des_BC des_BCD,
des_AD Fahri
des_BCD
des_BD des_CD)
> vars(_y_B _y_C _y_D)

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

. network convert standard
. network meta consistency
. network sidesplit A C
. network sidesplit C A
. network sidesplit all

Sağlık Alanında Yapılmış Çalışmalardan bir Örnek:
Rossel et al. (2019) düşük moleküler ağırlıklı heparinin, kanserle ilişkili trombozun tedavisinde
kullanıldığını ancak bu tedavinin külfetli günlük enjeksionlar gerektirdiğini açıklamışlardır. Bu gerekçe ile
kanserle ilişkili trombozu olan hastalarda oral antikoagülanların, K vitamini antagonistlerinin ve düşük
moleküler
ağırlıklı
heparinin
karşılaştırmak içinDoç.
bu çalışmayı
planlamışlardır.
Prof. Dr.
Ayhan
ESİ etkinliğini
Prof.ve
Dr.güvenliğini
Handan ANKARALI
Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
Randomize
kontrollü
klinik
çalışmalar
üzerinden
yürütülen
bu
araştırmada,
tedavilerin
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacıvenöz
Kongre
Başkanı
tromboembolizm nüksü, majör kanama, klinik
olarakEş
önemli
majör olmayan kanamalar, tüm nedenlere bağlı
ölüm ve gastrointestinal kanama oranı üzerine etkileri incelenmiştir. Toplanmış etkinin tahmininde random
etkili network meta analizi yapmışlardır. Ayrıca, network’ ün tutarsızlığını değerlendirmek için, sadece iki
tedaviyi doğrudan karşılaştıran çalışmaları birleştirerek karşılaştırılan direk etkiler tahmin edilmiştir. Bu
amaçla, rastgele etkilere sahip bir model (DerSimonian ve Laird yaklaşımı) kullanılmıştır. Çalışmalar arası
heterojenlik anlamlı bulunmuş ve toplanmış etki büyüklüğünün tutarlılığını incelemek amacıyla duyarlılık
analizi yapılmıştır. Yedi çalışmada düşük moleküler ağırlıklı heparin (A yöntemi) ile K vitamini
antagonistlerinin (B yöntemi), Beş çalışmada oral antikoagülanlar (C yöntemi) ile heparin ile K vitamini
antagonistlerinin ve İki çalışmada oral antikoagülanlar ile düşük moleküler ağırlıklı heparinin karşılaştırıldığı
toplam 14 çalışma meta analizine alınmıştır. Çalışmada kayıt altına alınan karakteristikler, çalışmanın yılı,
verilen ilaç ve dozu, comparator (karşılatırılanlar), tedavi süresi, çalışmalardaki örneklem genişliği ve sonuç
değişkenleridir. Network meta analizi için çizilen şema aşağıda verilmiştir.
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Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Network ve geleneksel meta analizler yardımıyla direk etkiler tahmin edilmiş ve sonuçlar arasında önemli bir
değişiklik gözlenmemiştir. Ayrıca leave-one out meta-analizi yardımıyla sensitivite analizi yapılmış ve
çalışmaların tek tek çıkarılıp eklenmesi sonucunda etkilerde önemli bir değişikliğin olmadığı görülmüştür.
Network meta-analizinde yapılan puanlamaya göre venöz tromboembolizm nüksü açısından en iyi tedavinin
oral antikoagülanlar olduğu, bunu düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi ve K vitamini antagonistleri ile
tedavinin takip ettiği belirlenmiştir. Kanama ile ilgili sonuçlarda da en iyi sonucu düşük moleküler ağırlıklı
heparin tedavisinin verdiği belirlenmiştir.
Çok değişkenli Meta Analizi
Birbiri ile ilişkili olan birden fazla sonuç değişkeninin meta analizinde kullanılan bir yöntemdir. Kısaca tek
değişkenli meta analizinin çok değişkenli durum için genelleştirilmiş halidir. Çok değişkenli meta analizinde,
sonuç değişkenleri birlikte dikkate alındığı için aralarındaki ilişkilerin de modellenmesi sağlanmış olunur.
Örneğin,
bir ilacın etkisi
incelenirken
sistolik
ve diastolik kanDoç.
basıncını
analize ZÜLFİKAR
birlikte dahil
Prof.antihipertansif
Dr. Ayhan ESİ
Prof.
Dr. Handan
ANKARALI
Dr. Haluk
Konuşmacı
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
etmek,Davetli
ilaç etkisinin
daha doğru tahminDavetli
edilmesi
ile sonuçlanır. Sağlık alanında
yürütülen birçok
Kongre
Eş
Başkanı
araştırmada, ilgilenilen sonuç değişkenleri genellikle birbiri ile ilişkili olduğu için bu yöntemin kullanımının
gittikçe yaygınlaşacağı beklenmektedir. Ancak tek değişkenli meta analizine göre daha fazla varsayım
gerektirmesi ve bulgularının dikkatli yorumlanmasında uzman desteğine daha fazla ihtiyaç duyulan bir
yöntem olması nedenleriyle henüz tek değişkenli meta analiz kadar yaygınlaşmamıştır. Ayrıca bireysel
çalışmalar ilişkili özellikleri tek tek analiz ettiği için çok değişkenli analizde kullanılacak bazı bilgileri
(kovaryans tahminlei gibi) vermemiş olabilir.
STATA (ver. 14) programında Çok değişkenli meta analizi aşağıda verilen komutlar aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Detaylı bilgi için STATA yardım dosyası incelenmelidir.
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Sağlık Alanında Yapılmış Çalışmalardan bir Örnek:
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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Berkey et al. (1998), periodontal hastalığın tedavisi
için
cerrahi ve
cerrahi olmayan bir işlem arasındaki farkı
içeren 5 çalışmayı değerlendirmişlerdir. Tedaviden 1 yıl sonra mm cinsinden ölçülen sondaj derinliği ve
bağlanma seviyesinde meydana gelen iyileşmeler çalışmalarda ilgilenilen iki sonuç değişkenidir. Elde edilen
verilerden her iki sonuç değişkeni için tedaviler arası ortalama fark, farkın varyansı ve çalışmalar içi
kovaryans değerleri yardımıyla çok değişkenli meta-analizi yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma içi
kovaryanslar korelasyonlardan hesaplanmıştır ve korelasyon ise iki sonuç değişkeni arasındaki ilişki olup
analize dahil edilmiştir.
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ÖNCEKİ VE SONRAKİ ASAL SAYILARI BELİRLEYEN YENİ VE ETKİN BİR YÖNTEM
Muzaffer AKSOY
Hava Kuvvetleri (E), Bursa / Türkiye

Öz: Giriş: Asal sayılar, sayılar teorisinin temelini oluşturan sayıların yapı taşlarıdır. Matematikçiler asal sayıları binlerce yıldır incelemiş, bazı çözümler elde etmiş olsalar da günümüzde asallarla ilgili açıklama gerektiren
çok daha fazla açık soru vardır. Alman bilim insanı Kronecker (1823-1891) “Tanrı doğal sayıları yarattı; gerisi
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
insanların eseridir” diyerek aritmetiğin
ve analizlerin
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üzerinde kurulması gerektiğini savunmuştur.
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Aslında insanlara zorlaştırmalardan olabildiğince kaçınmayı, basite, açık ve anlaşılır olmaya önem vermeyi
hatırlatır. Alman matematikçi ve bilim insanı Gauss (1777-1855) henüz 15 yaşındayken asal sayı dağılımını
kestirmiştir ancak bildiri olarak sunulması ve ispatı başka bilim insanlarına nasip olmuştur, buna rağmen asal
sayıları üretme ve belirleyip kontrol etmede sıkıntılar sürmektedir. Özellikle güvenlik alanında, şifreleme ve
çözümleme uygulamalarında, kriptolojide büyük asal sayılara olan gereksinim çok fazladır; bu nedenle asal
sayı üretme ve kontrolü çok önemlidir. Amaç: Asal sayılar bütününün sadece ince bir dilimi üzerinde yoğunlaşan teorik ve uygulamalı araştırmalara ek olarak, gelişen bilgisayar teknolojisi ve yazılım kolaylıklarıyla
birlikte, mevcut hipotezler yeniden gözden geçirilerek etkin yöntemler geliştirilebilir. Bu araştırmanın amacı,
büyük asal sayılara ulaşmak için gerekli olan, asal sayılarla ilgili alt alanlardan “önceki asal sayı” ve “sonraki asal sayı” belirlemeye katkıda bulunarak etkin bir yöntem geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını paylaşmaktır. Kapsam: Asal sayılar farklı kesitlerde, farklı yaklaşımlarla ele alınmış, farklı teknikler uygulanmıştır
fakat, bütün asalları bir arada inceleyen bir fonksiyon henüz bulunamamıştır. Hatta tek bir fonksiyonla temsil
edilemeyeceği ispat edilmiştir. Yazarın başka bir araştırmasında başlangıç asalları olarak üç asal sayı (2,3,5)
ayrıldıktan sonra oluşturulan MUZ halkası [1,7,11,13,17,19,23,29] ve bundan oluşturulan MUZ Dizininin asal
sayıları
belirlemede
kullanılabileceği
gösterilmiştir.
Bu araştırmanın
içeriği, MUZ Dizininden faydalanarak,
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bir yer tutan önceki asal sayı ve sonraki asal Kongre
sayı belirlemeye
yönelik bir uygulama geliştirmek ve buna uygun
bir teknikle bilgisayar programı yazarak uygulamanın işlerliğini ve etkinliğini sunmayla sınırlıdır. Araştırmanın Yöntemi: Araştırma verilen bir doğal sayının kapsadığı asal sayıların nasıl dağıldığını incelemeyle başlar.
Tespit edilen beş adet hipoteze yanıt aramaya yönelik olarak, asal sayılar ve MUZ Dizini ayrıntılı olarak incelenerek, verilen sayı öngörülen uygun bölgelere ayrılır, bu bölgelerin dizindeki yeri ve sınırları belirlenir. Belirlenen bu sınırlar içinde kalan, genelde beklendiği gibi asal sayılara değil, bileşiklere odaklanılır, öngörülen
hipotezlere yanıt aranır zira, MUZ Dizininde olan, belirlenen aralıkta kalan bileşikleri saptamak daha kolaydır.
Bu tespitler çerçevesinde öngörülen beş hipoteze yanıt vermek üzere bir bilgisayar yazılımı geliştirildi. Aynı
yazılımla önceki asallar veya sonraki asallar onluk sistemde 22 dijite kadar elde edildi (önceki araştırmalar 19dijitle sınırlıdır). Bulgular: Araştırmada kullanılan düşük hızlı bilgisayara rağmen (1.61 GHz) bulgular,
önceki güncelleştirilmiş araştırmalarla elde edilen asallardan 3-4 dijit fazladır, hızlı ve yüksek kapasiteli bir
bilgisayarla daha da büyük sayılara ulaşılabileceği kesindir. Öngörülen hipotezlerin beşi de doğrulanmıştır. İlk

202

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

hipotez aday asal sayı dizininin asal sayıları belirlemede etkin olabileceğidir. Yazılan ve işletilen bilgisayar
programı ve sonuçları hipotezi doğrulamıştır. İkinci hipotez, bu yeni uygulamada belirlenen asal sayıların
diğer asalların varlığından ve konumundan bağımsız olacağıdır. Bu hipotez araştırmanın önemli bir yenilikçi
yüzüdür zira, bundan önce yapılan çalışmalar genelde kaçıncı asal olacağına kilitlenmişlerdir. Üçüncü hipotez
araştırma aralığının daraltılabileceğine yöneliktir ve bu doğrulanırsa araştırma süresi daha da kısaltılacaktır.
Bu öngörü de doğrulanmış, aralığı belirleyen sınırlar tekniğe uygun hassasiyetle saptanarak yapılabilirliği
değişik uygulamalarla gösterilmiştir. Bu işlemle bilgisayar işletim süresinin oldukça kısaltılacağı saptanmıştır.
Dördüncü hipotez, araştırmada uygulanan yöntemin ileri asal sayı analiz tekniklerine gereksinim duymamasıdır. Örneğin, asal sayı sayma fonksiyonları bu yeni yönteme göre külfetli bir iştir; sayıları bileşenlerine ayırma
Prof. Dr.
Ahmet
çabaları da yeni yöntemde temel oluşturmaz.
Temelde
bu Fahri
hipotezÖZOK
ikinci hipotezde öngörülen yöntemin bağımOturum Başkanı – Kongre Başkanı
sız olmasını tamamlamaktadır. Beşinci ve sonuncu hipotez araştırmanın sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Başlangıçta isabetli olarak seçilen ve araştırmanın temel dayanağı olan bileşiklerin dağılımının izlenmesi, asallardan
ziyade bileşiklere odaklanılması araştırmayı kolaylaştırmıştır. Aday asallar sabit bir MUZ halkasına uygun
olarak periyodik bir dizin içinde, ortalama 3,75 sayı aralıkla geldikleri için bileşiklerin gelişi de bu ortalamaya
yaklaşacaktır hipotezi doğrulanmıştır. Çok büyük sayılarda bileşiklerin geliş aralığı virgülden kendi dijit sayısı
kadar sonra anlamlı olacaktır, ondan önce geliş aralığı sabit gibi izlenecektir. Sonuçlar: Bu araştırma, temelleri
sağlam, sonuca odaklanmış, basit ve anlaşılabilir, etkili bir yöntem ortaya koymuştur. Bulunan bu yeni tekniğe
dayanan bir bilgisayar programı, önceki asalları ve aynı yazılımla sonraki asalları mevcut bilgisayarların hızına ve kapasitesine bağlı bir hızda ve büyüklükte vermektedir. Bulunan asal sayılar 10’luk sistemde 22 dijite
kolaylıkla ulaşmıştır; üstelik kullanılan bilgisayarın hızı 1.00 GHz 1.61 GHz olarak oldukça düşüktür. Önceki
güncellenmiş araştırma sonuçları 18-19 dijitle sınırlıdır. Büyük asal sayılar günümüzde kriptoloji başta olmak
üzere, güvenlik alanında, bankacılıkta, savunma sanayiinde ve ulusal güvenlikte çok önemlidir. Yeni yönteme
uygun olarak yazılan bilgisayar programı sınır değiştirerek araştırmaya uygun esnek bir yapıdadır; bilgisayar
işletim süresini kısaltmaya uygundur.
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Sonraki
Sayı, Muz
Dizini, Asal Sayı
Üreteci
ve Kontrolü
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GİRİŞ
Birçok meslek grubundan insanları meşgul eden ve sayılar teorisinin temelini oluşturan, sayıların yapı taşları
olan asal sayıların birçok özellikleri araştırmalarla tespit edilmesine rağmen, asal sayıları veren anlaşılabilir bir
formül henüz bulunamamıştır. Böyle bir formül bulunsaydı, günümüzde birçok teknoloji tarafından kullanılan
kodlama ve şifreleme teknikleri kolayca aşılabilir, güvenliğimiz sıfıra inerdi. Çünkü banka kredi kartları başta
olmak üzere, bilgisayarlar, cep telefonları, elektronik hesap bilgileri gibi güvenlik önlemleri gerektiren tüm
donanım ve yazılımlar, büyük asal sayılara dayanan tekniklere bağlıdır ve bu nedenle asal sayıları veren bir
formülün varlığı, güvenliği sağlayan bu tekniklerin temelini oluşturan şifrelerin kolayca çözülebileceği anlamına gelirdi. Asal sayıların istediğimiz kadar büyük olabileceği Euclid Teoreminin ispatıyla verilmiştir. Matematikçiler ve diğer mesleklerden öncü araştırmacılar bazı asal sayı sınıflarını veren formüller belirlemişlerdir.
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Asal sayıların dağılımı, ardışık iki asal arasındaki sayının genişliği, ikiz ve kuzen asalların yeri ve dağılımı gibi
sorunlar hala belirsizlikler taşımaktadır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı, önceki asal sayı (the previous prime) ve sonraki asal sayı (the next prime) belirlemek üzere bir yöntem geliştirmek, yaklaşımına uygun bir teknikle bu yöntemi uygulamaya hazırlamak ve
sonuçta bu tekniği destekleyen, ilgili asal sayıları veren, esnek ve etkin bir bilgisayar programı geliştirerek
uygulama sonuçlarını paylaşmaktır.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
ARAŞTIRMANIN KAPSAM ve KISITLARI

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Sayı teorisinde sonraki ve önceki asal sayıların saptanması, birlikte veya ayrı ayrı araştırmalara konu edilmiş,
yazılım ve donanım teknikleri geliştikçe, teorik gelişmeler oldukça yeniden ele alınması kaçınılmaz olmuştur.
Bu araştırma belirli grup asalları değil tüm asal sayıları kapsayacak biçimiyle ele alınmıştır. Konuyla ilgili
önceden yapılan araştırmalarda görülen performansı sınırlayıcı yaklaşımlardan uzak durulsa bile, araştırmanın
etkinliği kullanılacak bilgisayarın hızı ve hafızasıyla ve araştırılacak sayının büyüklüğüyle sınırlı olacaktır. Bu
araştırmada belirlenen hipotezlere yanıt aranacak ve bulgular paylaşılacaktır. H1: Bu araştırmada araştırılacak
sayıların sınırlarını belirlerken ve sonraki işlemlerde, aşağıda MUZ dizini kesiminde açıklanan, bundan sonra
aday sayılar veya aday asallar olarak tanımlanan Aday Asal Sayı Dizini üzerinden işlem yapmak araştırma
süresini oldukça kısaltacaktır. H2: Küçük bileşen belirlenirken verilen büyük sayı N’nin karekökü olan M’ye
kadar olan sayılara yoğunlaşmak (Cangül, 2015:115-136), buna paralel olarak karekök içinde kalan aday asalları belirlemek yeterli olacaktır. N doğal sayısı verildiğinde, N’den önceki asal sayı P, kaçıncı asal olduğundan
bağımsız olarak, (N – 3 ln N) <P <N koşulunu sağlayacak biçimde tespit edilebilir. Burada ve bundan sonra
ln doğal logaritma olarak algılanacaktır. Buna paralel olarak, N den sonraki asal sayı P, kaçıncı asal sayı olduğundan bağımsız olarak, N <P <N + 3 ln N koşulunu sağlayacak biçimde tespit edilebilir. H3: Kimi zaman
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N yerine bunun yarısını veya tek katını ekleyerek
aralık
daraltmak sonuca ulaşmada faydalı olabilir. Benzer
işlemlerle sınır değerlerini bölerek kaydırmak ta daha kısa sürede sonuç verebilir. Bu işlem, daha büyük sayılara gidildikçe hesaplama süresi arttığı için sonuca ulaşmada faydalı olabilir. H4: MUZ Dizininde belirtilen
aday asallar, her 30 sayılık periyodda 8 adet olduğundan ortalama 3,75 sayı aralıkla gelmektedir (30=3,75x8).
Aday dizininden araştırılan aralıktaki bileşik olanlar, küçük bileşeni N’nin kare köküne kadar olan aday sayılarla sınırlı olacaktır ve bileşikleri belirlemek, aralıktaki asal sayıları asal sayma fonksiyonu ve bileşenlere
ayırma gibi diğer usullerle belirlemekten daha kolay olabilir. H5: Verilen bir N sayısının bu sayı içindeki aday
sayılardan bileşik olanların toplamına oranı, bir başka deyişle bileşik gelme hızı, N büyüdükçe azalacak ancak
bu azalma ortalama aday sayısı olan 3,75 ile sınırlanacaktır.

204

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

TEORİK ÇERÇEVE
N.J.A. Sloane ve Mira Bernstein 1964’te buldukları bir teknikle, 10’un üstel kuvvetleriyle belirlenen sınırı esas
alarak, bu sınırdan önceki en büyük asal sayıyı ve benzer bir teknikle bu sınırdan sonraki en küçük asal sayıyı
belirlemişlerdir. Bu teknik daha sonraki yıllarda farklı araştırmacılar tarafından güncellenmiştir.15 Temmuz
2011’de Charles R Greathouse IV tarafından yazılan bir bilgisayar programında, (PARI), güncellenen bu teknikle belirlenen ve 10 un kuvvetleriyle sınırlanan bazı asallar Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. Önceki asal
olarak verilmektedir1. Burada PP(n), n den küçük en büyük asal sayıyı
sayı fonksiyonu
i’inci asal ve π(n) asal sayma fonksiyonudur. Yöntem, araştırılan sayıdan önceki tüm asal
vermektedir,
sayıları listelemenin yanında sınıra yakın
bileşenlerini
belirlemeyi zorunlu kılmaktadır. Asal sayProf.sayıların
Dr. Ahmet
Fahri de
ÖZOK
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ma fonksiyonu ve işleyişi bu araştırmanın
konusu
dışındadır.
Tablo 1. Önceki Asallar2
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http://mathworld.wolfram.com/PreviousPrime.html (E.T. 20.02.2019)
https://oeis.org/search?q=id:A003618&fmt=text (E.T. 20.02.2019)
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Tablo 2. Sonraki Asallar3
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13

10000000000037

2

101

8

100000007

14

100000000000031

3

1009

9

1000000007

15

1000000000000037

4

10007

10

5

100003

10000000019
16
10000000000000061
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11 Oturum
100000000003
17
100000000000000003
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6

1000003

12

1000000000039

18

1000000000000000003

MUZ DİZİNİ
Yazarın bir araştırmasında, Goldbach kestirimleri ispatlanırken (Aksoy, 2018a:55-69), sayıların ilişkisinden hareketle bir MUZ halkasının (1,7,11,13,17,19,23,29) yardımıyla bir aday asal sayı dizini,
oluşturulabileceği, r = 8k+j olduğu bildiriliyor.
dizini, ilk eleman 1 dışarda tutuSözü edilen araştırmada belirtildiği gibi, “başlangıç asalları” (2,3,5) hariç,
lursa 7’den itibaren istenilen sayıya kadar tüm asal sayıları ve bunların dizinin elemanlarıyla yaptıkları bileşik= [61,67,71,77,79,83,89] olmaktadır. Her
leri kapsar. Örneğin k=2 için dizinin küçük bir kesiti:
30 sayılık bir halkada 8 eleman olduğundan elemanların ortalama (30/8) =3,75 sayı aralıkla dizildiği düşünülebilir. Bu araştırmada söz konusu bu dizin aday sayılar olarak belirtilecektir. Örnek:1000000=30x33333+10
è 8x33333+2-1=266665 aday sayıyı kapsar. Burada 8 her halkada bulunan eleman sayısını temsil eder; eklenen 2, artan 10 un belirlediği, MUZ halkasından 10’ dan küçük 7 ye kadar olan 2 eleman [1,7] içindir; 1
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, eşitsizliği her doğal sayı M, M>1 için geçerlidir.
kolaylıkla belirlenebilir.
Bu koşulu sağlayan, (2M+1)’den küçük olan bu aralıkta en az bir asal sayı olduğu kestirimi Legendre hipotezi
olarak bilinir (Hardy and Wright, 1979: 415, Ribenboim, 1996: 397-398). Doğal logaritmayı ln olarak gösteise, u = ln N = 2 ln M olur. Asal Sayılar Teoremine göre N’ye kadar olan sayılar
relim. Bir N sayısı,
içerisinden kabaca her u adedinden biri asaldır (Conway and Guy, 2014:153-176). Bu durumda, u=2 ln M<<
2M+1 olduğundan, bir başka deyişle logaritmik değeri aralığı temsil eden sayıdan çok küçük olduğu için, Legendre varsayımının doğru olduğu, söz konusu aralıkta teorik olarak en az bir asal sayı olması gerektiği düşünülebilir. Bu aralıkta bileşenli varsa küçük bileşenin, N’nin karekökü olan M den küçük ya da eşit olabileceği
açıktır (Aksoy, 2018b:25-44).

3

https://oeis.org/search?q=id:A003617&fmt=text (E.T. 20.02.2019)
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ASAL SAYILAR TEOREMİ
Andrienne Marie Legendre, (1752-1833) N’ye kadar olan asalların yaklaşık sayısı için N/ln N kestiriminde
bulunduktan yüz yıl sonra, 1896’da Jacques Hadamard ve Charles- Jacques de la Vallée-Poussin bu iddiayı
kesin olarak kanıtladı. Teoremin sonucu sayı sonsuza gittiğinde doğrulandı, ancak özellikle yeterince büyük
olmayan sayılarda düzeltmeye ihtiyaç duyulur, bu kestirimler araştırmanın kapsamı dışındadır. Tablo 3’ te
N’ye kadar olan asalların sayısı, π(N) görülmektedir4, N’ ye kadar olan adayların sayısı hesaplanarak aynı
tabloya N’ye kadar olan bileşiklerin sayısı da eklenmiştir.
Tablo 3. N ye Kadar Olan Asalların ve Bileşiklerin Sayısı
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

K

N=N’ye Kadar Olan
Asalların Sayısı

Kaynak

N=N’ye Kadar Olan
Bileşiklerin Sayısı
S(N)+3-π(N)

3

168

Antik

100

4

1229

L.Pisano (1202; Beiler)

1439

5

9592

F. Van Schooten (1657;
Beiler)

17076

6

78498

F. Van Schooten (1657;
Beiler)

188170

7

664579

T. Brancker (1668; Beiler)

2002089

8

5761455

A. Felkel (1785; Beiler)

20905213

9

50847534

J. P. Kulik (1867; Beiler)

215819134
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4
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Bohmann
(1972;
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corrected)

2211614157
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22548611855

14

3204941750802

Lagarias et al. (1985)

23461724915866

15

29844570422669

Lagarias et al. (1985)

236822096243999

16

279238341033925

Lagarias et al. (1985)

2387428325632743

17

2623557157654233

M.Deleglise and J. Rivat
(1994)

24043108508012435

http://mathworld.wolfram.com/Prime Counting Function.html (E.T. 20.02.2019)
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METODOLOJİ
Tablo 3’te N’ye kadar olan asal sayıların toplamına dikkatlice bakılırsa her K üst değeri 1 arttığında (N 10 kat
artmaktadır), π(N) deki değerin son dijiti dışlanırsa, kalan dijit sayısı eşit olan önceki sayıdan küçük olmaktadır ve tüm K değerleri için geçerlidir. Örnek olarak: K=10 için π(N) =455052511à45505251 <K=9 için π(N)
= 50847534 à π(N)= 5084753 <K=8 için π(N) = 5761455 à… Öte taraftan aynı tabloya eklenen aday sayılar,
S(N), aynı bakış açısıyla incelenirse: K=10 için S(N) = 2666666665 à 266666666> 266666665 à 26666666>
26666665, …, büyüyerek gittiği görülmektedir. Bunun anlamı, sayı büyüdükçe aday sayılar artacaktır, buna
karşın asal sayılardaki artış adayların artışından küçük olmaktadır. Bu nedenle bileşikleri incelemek için K
üstel değeriyle temsil edilen her satırda,
toplam
aday sayısı
= toplam
Prof.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOKasal sayı + bileşikler gerçeğinden haOturum
Başkanı
– Kongre
Başkanıburada, aday dizini başlangıç asalları
reket edilerek, bileşiklerin sayısı = S(N)
– (π(N)-3)
olarak
belirlenmiştir;
olarak tanımlanan üç asalı (2,3,5) kapsamadığından 3 çıkartılmıştır. K’nın değerleriyle tanımlanan bir kesite
bakalım. Örneğin K = 15 için asal sayıların geliş aralığı uzamış, 33-34 sayıdan birisi asal olmuşken, bileşik
sayıların geliş hızı yavaşlamış, birkaç kademeden beri devam eden 4 sayısı civarında seyretmektedir. Benzer
şekilde K = 16 için bu rakamlar 35-36 ya karşın yine 4; K=17 için 38-39’ a karşın yine 4 civarında olmaktadır.
Buradan şu sonuca varabiliriz: Bileşiklerin geliş aralığı K=7’den K=17 ye kadar 4 sayı civarında seyrettiğine
göre 3,9’ a düşmesi için belki de K, tahminlerin ötesinde büyük olmalıdır. Çok çok büyük sayılarda bileşiklerin
geliş aralığının, MUZ dizinine göre ortalama 3,75 olan aday geliş sayısına yaklaşan bir dağılım göstermesi
beklenebilir. Bu sonuca göre son hipotez, H5, doğrulanmıştır.
ÖNCEKİ ASAL SAYILAR
Yukardaki belirtilenler doğrultusunda bir bilgisayar programı python dilinde (Başer, 2016) geliştirildi, Intel®
Core™ M3-7y30 CPU @ 1.00 GHz 1.61 GHz İşlemci kullanıldı, alınan sonuçlar Tablo 4’te önceki asal sayılar
sütununda gösterildi. İncelenen aralıktaki işlem süresi de tabloya eklendi. Alınan sonuçlara göre aday asal sayılar dizini işe yaramış, işlemleri kolaylaştırmıştır, bu durumda H1 hipotezi doğrulanmıştır. Bilgisayar progProf.
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yöneliktir, daha kısa sürede sonuç vermektedir. Bu sonuçlara göre H4 hipotezi doğrulanmıştır. Üstelik bulunan
Kongre Eş Başkanı
asal sayılar diğer asal sayıların varlığından ve sırasından bağımsız olarak belirlenmiştir, böylece H2 hipotezi
de doğrulanmıştır. Bilgisayar programı, incelenen aralık tanımlanınca bu aralığa düşen aday sayıların listelenmesiyle başlamaktadır, bu nedenle verilen sayıya uygun olarak aralık sınırları ve incelenecek aday sayılar belirlenmektedir, bu liste üzerinden kare kökün altında kalan adaylarla tam bölünenler elenmektedir. Bilgisayar
programı, başlamadan önce tanımlanan parametrelere göre asal sayıları tespit etmektedir. İşlem süresinin en
az olması için aralığa düşen aday sayısı sınırlı fakat yeterli olmalıdır. Bu doğrultuda bölerek sınır kaydırma
yöntemi geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu tekniğe göre 3 ln N olarak belirlenen aralık dört eşit bölgeye ayrılmış, en yakın bölgeden itibaren dördüncü bölgeye kadar adım adım belirtilen yöntem uygulanmıştır; bazen ilk
kademede veya sonrasında sonuç vermiş, işlem süresini oldukça kısaltmıştır. Örneğin 19 dijit işlemi 3286,19
saniye yerine 1176,92 saniyeye düşmüştür. Bu teknik sayesinde ve fazla sayıda bilgisayarın iş birliğiyle, bölge
sayısı arttırılıp bölüşerek çok çok büyük dijitlere kadar önceki veya sonraki asallar belirlenebilir; zira, sınırlar
belirlendikten sonra aralıktaki küçük bileşen sayısı ve aday sayısı sabittir ve diğer aralıktakilerden bağımsızdır.
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Tablo 4. Önceki Asal Sayılar, Bölerek Sınır Kaydırma Tekniğiyle
K (N= 10^K)

Önceki Asal Sayı

İşlem Süresi, Saniye

12

999999999989

0,546

13

9999999999971

1,296

14

15

99999999999973
7,441
99999999999971
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99999999999959
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999999999999989

8,216

16

9999999999999937

41,13

17

99999999999999997
99999999999999977

108,505

18

999999999999999989

265,86

19

9999999999999999961

1176,92

20

99999999999999999989
99999999999999999973

3806,16

21

999999999999999999899

12309,66

22

9999999999999999999973

28014,77
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SONRAKİ ASAL SAYILAR
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Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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Aynı bilgisayar programında belirlenen sınırlardan üç tanesi değiştirilmiştir ve sonraki asal sayılar da tespit
edilebilmiştir. Bu değişiklikler: alt sınır girilen sayıya, üst sınır girilen sayıdan ln N kadar fazlasına, karekök
altında kalan aday sayısı (küçük bileşenler) da önceki tespit edilenin bir fazlasına eşitlenmiştir. Küçük bileşen
sayısını bir arttırmanın nedenini şöyle açıklayabiliriz: önceki asalları belirlerken N’ nün karekökü M idi; şimdi
M+1 bölgesine geçiyoruz. Bu bölge içinde kalan aday sayısı öncekinden bir fazla olacaktır. Bu 1 sayı artışın
içindeki değil, daha büyük,
anlamı çok büyüktür zira, tespit edilen bileşiklerin küçük çarpanları sadece
ye kadar olan bileşiklerin küçük çarpanlarıdır, bu nedenle sınır genişletmek üzere eklenen ln N, ln
N = 2 ln M <2 M + 1, oluşan bu yeni sayıdan çok küçüktür bu özellik bileşen belirlemeyi çok kolaylaştırmıştır.
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Tablo 5. Sonraki Asal Sayılar, Bölerek Sınır Kaydırma Tekniğiyle
K (N= 10^K)

Sonraki Asal Sayılar

Hesaplama
Süresi, Saniye

11

10^11+3

0,390

12

10^12+39

1,015

13

10^13+37

2,927

14

6,998

15

10^14+31
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
10^15+37
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16

10^16+(61,69,79)

133,983

17

10^17+(3,13,19,21)

171,272

18

10^18+(3,9)

338,902

19

10^19+51

2088,814

20

10^20+39

3721,40

21

10^21+117

12339,44

22,52

Güncellenen PARI programıyla Tablo 2’de sunulan verilere göre 10’luk sistemde 18 dijite kadar belirlenebilen
sonraki asal, araştırmada kullanılan yeni yöntemle 21 dijite kadar belirlenmiştir, sonrakilere ulaşmak ta zamana tabidir; üstelik kullanılan bilgisayarın hızı 1.00 GHz- 1.61 GHz le sınırlıdır. Tablo 4 ve Tablo 5’e bakarak
ilginç bir sonucu vurgulamak yerinde olacaktır: 21 dijitteki aynı sayıya ait önceki asalla sonraki asal arasında
117+(1000-899) = 218 sayılık fark vardır; bir başka deyişle teorik olarak daha büyük iki asal sayı arasında
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Bu araştırmada, önceki ve sonraki asal sayıları belirlemede, yeni bir teknik tanıtılmıştır. Bu teknik, yazarın
başka bir araştırmasında, Goldbach Hipotezlerinin İspatı ile tanıtılan aday asal sayılar dizini kullanılarak
geliştirilmiştir. Aday asal sayılar dizininin asal sayıları belirlemede ne kadar etkili olabileceği gösterilmiştir,
ilk hipotez H1 doğrulanmıştır. Bu dizin, önceki asalları belirlemeden belirli aralıktaki asal sayıları listelemeye
olanak tanımıştır. Yapılan araştırmada, verilen herhangi bir sayıdan önceki veya sonraki en yakın asal sayıların, herhangi bir konumdaki başka asal sayıların varlığından veya sırasından bağımsız olarak belirlenebileceği
gösterilmiştir. Bu durumda ikinci hipotez, H2, de doğrulanmış olur. Verilen bir sayıya göre araştırma aralığının
belirlenmesi beklentiye ve isteğe bağlıdır. Seçilen aralıktaki adayların en çok bir küçük bileşeniyle belirlenip
listelenmesi, yöntemin ve buna bağlı olan bilgisayar programının doğal sonucudur. Amaç, sadece verilen sayıdan küçük olanların en büyük olanını belirlemekse, bir başka deyişle önceki asal sayıyı belirlemekse veya sadece verilen sayıdan büyük olanların en küçüğünü, yani sonraki asal sayıyı belirlemekse dar alanda araştırıla210
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bilir. Bu işlem araştırma süresini sınırlı tutabilir ancak, sınırlanmış olan aralıkta asal sayı kalmayabilir, eli boş
dönülebilir. Bu durumda aralığı bölerek sınır kaydırma tekniği bulunarak uygulanmış ve olumlu sonuçlar
alınmıştır, böylece üçüncü hipotez, H3, doğrulanmış olur. Araştırmada konuyla ilgili kestirimlere, asal sayma
fonksiyonu veya bileşenleri belirleme gibi uygulamalara, fonksiyonel işlemler gibi bilgisayar süresini uzatan
ek uygulamalara gereksinme yoktur, dördüncü hipotez, H4, doğrudur. Araştırılan sayı büyüdükçe, bileşiklerin
geliş aralığının, MUZ dizinine göre ortalama 3,75 olan aday geliş sayısına yaklaşan bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuca göre son hipotez, H5, doğrulanmıştır. Öngörülen hipotezlerin tamamen doğrulanması,
aday sayıların, yöntemin ve bulunan tekniğin uyumlu bir sistem oluşturmasındandır. Diğer kolaylaştırıcı bir
etken de küçük bileşenlerin sayının kareköküyle sınırlandırılmasıdır. Güncellenmiş haliyle, Tablo1 de verilen
Prof. Dr.
Fahrikullanılan
ÖZOK bilgisayar süresine ulaşılamamıştır.
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Yeni araştırmayla dört kademe ileri gidilmiş, 23’üncü dijite kolaylıkla ulaşılmıştır; daha hızlı bir bilgisayarla
daha yüksek kademelere ulaşılabileceği kesindir zira araştırmada kullanılan bilgisayarın hızı oldukça yetersizdir. Girilen sayıların önceki araştırmaları aşan boyutta olmasıyla birlikte hem önceki asalın hem de sonraki asalın aynı bilgisayar programıyla belirlenebilmesi bu yeni yöntemin işleyişinin ne kadar etkin olduğunu gösterir.
SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu araştırma önceki asal ve sonraki asal konusunda yeni etkin bir yöntem ortaya koymuştur. Bu yeni yöntem
temelleri sağlam, sonuca odaklı, basit ve anlaşılabilir teknik özelliklere sahiptir. Aday asallar sabit bir MUZ
halkasına uygun olarak periyodik bir dizin içinde, ortalama 3,75 sayı aralıkla geldikleri için bileşiklerin gelişi
de bu ortalamaya yaklaşmaktadır. Çok büyük sayılarda bileşiklerin geliş aralığı virgülden kendi dijit sayısı
kadar sonra anlamlı olmaktadır, ondan önceki hassasiyetlerde geliş aralığı sabit gibi görülür. Bulunan bu yeni
tekniğe dayanan bir bilgisayar programı, önceki asalları veya iki üç değişiklikle sonraki asalları kullanılan
bilgisayarın hızına ve kapasitesine bağlı bir hızda ve büyüklükte vermektedir. Bulunan asal sayılar 10’luk
sistemde 22 dijite kolaylıkla ulaşmıştır; üstelik kullanılan bilgisayarın hızı 1.00 GHz 1.61 GHz olarak oldukça düşüktür. Önceki güncellenmiş araştırma sonuçları 18-19 dijitle sınırlıdır. Elbette kullanılan bilgisayarın
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(Hassanpour, 2015). Yeni yönteme uygun bir teknikle yazılan bilgisayar programı, araştırmaya uygun esnek
bir yapıdadır; küçük dokunuşlarla, örneğin araştırma sınırını kaydırmak suretiyle bölgeyi bölerek aramaya,
bilgisayar işletim süresini kısaltmaya uygundur. Bu açıdan bakıldığında yeni yöntem ve getirdiği uygulama
tekniği konuyla ilgili akademisyenlere ve ilgililere yeni, faydalı bir yol açtığı düşünülmektedir.
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Özet: 1912 yılında S. Bernstein, Weierstrass'ın iyi bilinen yaklaşım teoreminin yeni bir ispatını yapmıştır ve
aralığında verilmiş sürekli bir fonksiyona yakınsayan polinom tanımlamıştır. Daha sonra, 1932 yılında
Bernstein’ın öğrencisi olan Chlodowsky tarafından yeni bir polinom dizisini
aralığı üzerinde
tanımlamıştır. Chlodowsky (1932), tanımladığı bu polinom dizisinin noktasal yakınsaklığını incelemiş ve
fonksiyonunun bir
noktasında sürekli ve tüm pozitif yarım eksende sınırlı olması durumunda polinom
dizisinin bu fonksiyona düzgün yakınsadığını göstermiştir. 1995 yılında E. İbikli–E. Gadjieva tarafından
Bernstein-Chlodowsky polinomlarının bir genelleşmesi ele alınarak yaklaşım koşulları incelenmiştir. Biz bu
çalışmada, iki değişkenli fonksiyonlar için kullanılan Bernstein ve Chlodowsky lineer pozitif operatörlerinin
birleşiminden oluşan Bernstein-Chlodowsky operatörünü tanımlayarak üç değişkenli fonksiyonlara taşıyarak
iyi tanımlılığı ortaya konmuştur. Yaklaşım Teorisinin en bilinen teoremi olan Korovkin Teoreminin şartlarını
sağladığı ispatlanmıştır. Ayrıca sürekli fonksiyonlar uzayında bazı fonksiyonların Korovkin teoreminin
şartlarını sağlamadığı belirtilmiştir. Sürekli fonksiyonlar uzayı daha kompakt bir bölgeye indirgenerek yani
ağırlıklı uzaylarda yaklaşım koşulları ifade edilmiştir. Üç değişkenli fonksiyonlar için süreklilik modülü
tanımı ve özellikleri inşa edilerek oluşturulan yeni polinom dizisinin yaklaşım hızı incelenmiştir. Üç
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
değişkenli
sürekli fonksiyonların kompakt alt
kümesinde bu operatörlerin yaklaşım koşulları çalışıldı. Son
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
olarak, yeni polinom dizisinin farklı fonksiyonlara
MAPLE programı kullanılarak grafik olarak
Kongre yaklaşımı
Eş Başkanı
desteklenmiştir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle hata hesabı yapılarak yaklaşımın geçerliliği tablo halinde
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bernstein-Chlodowsky Operatörleri, lineer Pozitif Operatörler, Ağırlıklı Süreklilik
Modülü
Bernstein-Chlodowsky polinomları 1932 yılında Bernstein’in öğrencisi Chlodowsky tarafından,
sıfıra yakınsayan bir dizi olmak üzere
aralığında tanımlanmış klasik Bernstein polinomunu;
aralığına genelleştirirerek tanımlanmıştır. Bu polinomlarla ilgili bazı temel sonuçlar (Lorentz, G G, 1953),
(Hacısalihoğlu, H ve Hacıyev A, 1995), (Szazs O, 1950) ve (İbikli E, 2003) verilmiştir. Bernstein-
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Chlodowsky polinomları, genelleştirmeleri ve bazı sürekli fonksiyonlara yaklaşımları hakkında bazı yeni
sonuçlar (Gadjiev, E A ve İbikli E, 1999) ve (Gadjiev, A D, Efendiev, R O ve İbikli E, 1999) belirtilmiştir.
Bu makalede düzgün dört yüzlü bölge üzerinde üç değişkenli sürekli ve sınırsız fonksiyonların üç boyutlu
Bernstein-Chlodowsky polinomları ile ağırlıklı yaklaşımları incelenmiştir. Üçgensel bölge üzerinde iki
değişkenli Bernstein-Chlodowsky polinomları ile ilgili yaklaşımlar (İbikli E, 2005), (Stancu D D, 1959),
(Büyükyazıcı İ ve İbikli E, 2005), (Büyükyazıcı İ, 2009) ve (Gadjieva, E A ve Gasanova, T Kh, 2000)
makalelerinde geniş olarak araştırılmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

GİRİŞ

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Tanım 1

dizisi

eşitliklerini sağlayan monoton artan gerçel terimli pozitif sayıların bir dizisi olsun.
Bu durumda

şeklinde

üçgen piramit bölgesi

tanımlansın.

ve

olmak

üzere,

için Bernstein-Chlodowsky tipi bir polinom
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şeklinde tanımlanır.
doğrusal pozitif operatör dizileri
Lemma 2 (1) eşitliği ile verilen
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bölgesi için

den

ye tanımlı olup aşağıdaki beş koşulu sağlar.
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olmak üzere,

Ayrıca;

doğrusal pozitif operatör dizisi için
Teorem 3 (1) ile verilen
sayı olmak üzere
üçgen piramidinin herhangi bir
kompakt alt bölgesinde
olmak üzere
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yeterince büyük bir
ve
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olmak üzere,
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şeklindeki beş koşul sağlansın.

bölgesinde tanımlı, tüm

de

koşulunu sağlayan sürekli fonksiyonlar için
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eşitliği sağlanır.
Kanıt: Lemma 2 de elde edilen (2)-(5) ifadeleri göz önüne alınırsa

eşitlikleri
Prof.bulunur.
Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Şimdi (6) ifadesi göz önüne alınırsa

ve
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yazılabileceğinden, diğer taraftan,

olduğundan ve

dizisinin seçiminden

elde edilir. Böylece Korovkin Teoremi’nin (Hacısalihoğlu, H ve Hacıyev A, 1995) koşulları sağlandığından
her
fonksiyonu için
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bulunur. Bu da kanıtı tamamlar.
Teorem

4

fonksiyonu

ve

olmak

üzere,

doğrusal pozitif operatörler dizisi için

koşulları sağlandığı halde bir

vardır öyle ki,
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olur (İbikli 2005).
Uyarı 5

için

üçgensel piramit bölgesi üzerinde

fonksiyonuna

(1) polinom dizisi ile yaklaşım mümkün değildir. Bu da yakınsamanın sınırsız bölgelerde olmadığını
gösterir.
Şimdiki teorem,

için

bölgesinde (1) ifadesi ile özel bir yaklaşımın varlığını ortaya koyar.

Teorem 6

olmak üzere her

ve

için

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

bölgesinde
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eşitliği sağlanır.
olması durumunda (1) ifadesi Teorem 4 gereği her
için yakınsama koşulları aşağıdaki teoremle verilir.
değildir.
Teorem 7

için yakınsama sağlamak zorunda

fonksiyonu için (1) ile tanımlanan üç değişkenli fonksiyonlar için Bernstein-

Chlodowsky tipi polinomlar dizisi,

olmak üzere
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için
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ifadesini sağlar.
ÜÇ DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR İÇİN BERNSTEIN-CHLODOWSKY POLİNOMLARININ
YAKLAŞIM HIZI
Teorem 8 Her

eşitsizliği geçerlidir.
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Örnek

9

fonksiyonunun,

ve

alınarak süreklilik modülü yardımıyla elde edilen yaklaşımın hata değerlerini aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
fonksiyonunun süreklilik modülü yardımıyla elde edilen
yaklaşımın hata değerleri
10

6,739040215
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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4,550712319
2,057539091
0,7945427310
0,2865969234
0,09998388036
0,03423488795
0,01158324296
0,003886246460

Örnek 10 (1) de tanımlanan Bernstein-Chlodowsky tipli polinom dizisinde

alınarak ve MAPLE
fonksiyonuna

13.0 programı kullanılarak

,

ve
için yaklaşımın yapıldığı grafik ve program parçası aşağıdaki şeklindedir.
Dr.grafik
Ayhan
ESİ mümkünProf.
Dr. Handan
ANKARALI
Doç.
Dr.olarak
Haluk ZÜLFİKAR
alınarak
DörtProf.
boyutta
çizmek
olmadığından
yaklaşımın
yapıldığı grafik
özel
Davetli Konuşmacı

çizdirilmiştir.
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> restart;
with(plots):
with(plottools):
f:=(x,y,z)->(x-1/2)^2+(y-1/2)^2-1/4;
c:=n->ln(n);
B:=(n,x,y,z simplify(sum(binomial(n,k)*sum(binomial(nk,j)*sum(f((k/n)*c(n),(j/n)*c(n),(s/n)*c(n))*binomial(n-k-j,s)*(x/c(n))^k*(y/c(n))^j*(z/c(n))^s*(1(x/c(n))-(y/c(n))-(z/c(n)))^(n-k-j-s),s=0..(n-k-j)),j=0..(n-k)),k=0..n));
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implicitplot3d([f(x,y,z)=0,B(10,x,y,z)=0,B(25,x,y,x)=0,B(50,x,y,z)=0,B(100,x,y,z)=0
],x=0..1,y=0..1,z=0..1,color=[magenta,gray,blue,yellow,red],transparency=0.6);

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Şekil 1
yaklaşım
ve Prof. Dr.için
Ayhan
ESİ
Davetli Konuşmacı

KAYNAKÇA

fonksiyonuna

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

,

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Altomare, F., Campiti, M., (1994). Korovkin-Type Approximation Theory and its Applications. Walter de
Gruyter Studies in Mathematics 17, Berlin.
Büyükyazıcı, İ., (2009). On the Approximation Properties of Two Dimensional q-Bernstein-Chlodowsky
Polynomials. Mathematical Commun., 14:255-269.
Coşkun, T., (1997). Some Properties of Linear Positive Operators in the Weighted Spaces of Unbounded
Functions. Common. Fac. Sci. Univ. Ank. Series, 47:175-191.
Coşkun, T., (2000). Weighted Approximation of Continuous Functions by Sequences of Linear Positive
Operators. Proc. Indian Acad. Sci., 110(4):357-362.

220

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

Gadjiev, A.D., Efendiev, R.O., İbikli, E., (1998). Generalized Bernstein-Chlodowsky Polynomials. Rocky
Mountain Journal of Mathematics, 28(4):1267-1277.
Gadjieva, E.A., Gasanova, T., (2000). Approximation by Two Dimensional Bernstein-Chlodowsky
Polynomials in Triangle with Mobile Boundary. Transactions of AS Azerbaijan, 20:47-51.
Gadjieva, E.A., İbikli, E., (1999). Weighted Approximation by Bernstein-Chlodowsky Polynomials. Indian
Journal of Appl. Mathematics. 30(1):83-87.
Hacısalihoğlu, H., Hacıyev, A., (1995). Doğrusal Pozitif Operatör Dizilerinin Yakınsaklığı, A.Ü.F.F. Döner
Sermaye İşletmesi Yayınları,Prof.
1-71. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

İbikli, E., (2003). On Approximation by Bernstein-Chlodowsky Polynomials. Math. Balkanika, 17:259-265.
İbikli, E., Büyükyazıcı, İ., (2004). The Approximation Properties of Generalized Bernstein Polynomials of
Two Variables. Appl. Math. Comp., Num. 156(2):367-380.
İbikli, E., (2005). On Approximation for Functions of Two Variables on a Triangular Domain by BernsteinChlodowsky Polynomials. Rocky Mountain Journal of Mathematics, 35(5):1523-1531.
Korovkin, P.P., (1953). On Convergence of Linear Positive Operators in the Space of Continuous Functions.
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 90:961-964.
Lorentz, G.G., (1953). Bernstein Polynomials. University of Toronto Press. Toronto.
Stancu, D.D., (1959). On the Approxiamtion of Bivariable Functions by Means of Bernstein Type
Polynomials, Commun. Acad. RPR, 8:773-777.
Szasz, O., (1950). Generalization of Bernstein’s Polynomials to the Infinite Interval. J. Research of the Nat.
Bureau of Stand, 45:239-245.

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

221

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

HİBRİT ÖZELLİK ÇIKARIM YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRMA BAŞARIMINA ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Ünal ÇAVUŞOĞLU
Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye

Öz: Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte veri madenciliği işlemlerinde kullanılan veri setlerinin
hacimlerinde önemli miktarda artış gerçekleşmiştir.
Bu artışla
Prof. Dr. Ahmet
Fahri birlikte,
ÖZOK gerçekleştirilen uygulamalarda işlem
zamanı, enerji tüketimi ve donanımOturum
gereksinimlerinde
artışlar
yaşanmıştır.
Başkanı – Kongre Başkanı Özellik çıkarım algoritmaları, veri
seti boyutlarının azaltılmasını ve veri setlerinin daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır. Bu sayede veri
setlerinin hacimleri küçülmekte; işlem zamanı, enerji tüketimi ve kaynak kullanımı önemli miktarda azalmakta ve daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellik çıkarımında temel problem sınıflar arasında en
iyi ayrımı yapabilecek olan özelliklerin belirlenmesidir. Özellik çıkarım işleminde literatürde yaygın olarak
kullanılan özellik çıkarım algoritmalarından birisi Wrapper metodudur. Wrapper Metodunda, makine öğrenme
algoritmaları kullanılarak alt veri setleri belirleme işlemi gerçekleştirilir. Çalışmada NSL-KDD veri seti üzerinde, Wrapper metodu Naive Bayes, Random Tree, Random Forest, J-48, KNN gibi farklı makine öğrenme
algoritmaları ile birlikte kullanılarak özellik çıkarım işlemi gerçekleştirilmiştir. Farklı makine öğrenme algoritmaları ile elde edilen nitelikler birleştirilerek, hibrit nitelik belirleme işlemi yapılmış ve yeni veri setleri elde
edilmiştir. Oluşturulan tüm yeni veri setleri üzerinde farklı makine öğrenmesi algoritmaları ile sınıflandırma
performans analiz testleri (ACC, DR, TPR, FPR, F-Ölçütü) gerçekleştirilmiştir. Test işlemleri, veri seti içinde
yer alan hizmet dışı bırakma DoS (Denial of Sevice) saldırılarının tespiti ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen performans testlerinde, Random Forest ve J-48 sınıflandırma algoritmaları ile hibrit nitelik seçim işlemlerinden elde edilen veri setinin diğer yöntemlerden daha yüksek başarıma sahip olduğu tespit edilmiştir.
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GİRİŞ
Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramının hayatımıza girmesi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle
birlikte internete bağlanan ve veri üreten cihaz sayısında çok büyük bir artış meydana gelmiş ve bunun sonucunda ortaya çok büyük hacimli veri setleri çıkmıştır. Büyük hacimli veri setlerinin düzgün bir şekilde
işlenerek anlamlı veri çıkarılması çok daha önemli bir hale gelmiştir. Makine öğrenmesi yöntemlerinin doğru
bir şekilde kullanılması ile birlikte çok büyük veri yığınlarından oldukça faydalı ve kullanışlı bilgi çıkarımları
gerçekleştirilmektedir. Veri setlerinin gereksiz verilerden temizlenmesi ve anlamlı bilgi çıkarım işlemlerinde
veri setinde daha kritik öneme sahip niteliklerin belirlenmesi ve birbiriyle olan ilişki ve bağlantılarının tespit
edilmesi çok önemli bir gereksinim olmuştur. Bu işlem literatürde özellik çıkarım işlemi olarak tanımlanmaktadır. Veri setleri üzerinde yapılan bu işlemler ile veri setini filtrelenmekte ve sınıflandırma işlemi için daha
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kritik öneme sahip verilerin belirlenmesi sağlanmaktadır. Böylece daha kısa zamanda, daha az kaynak tüketimi
ile daha doğru bilgi analizi mümkün olmaktadır. Özellik çıkarım işlemi için birçok farklı algoritma geliştirilmiştir. Fakat bu algoritmaların birbirine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu çalışmada farklı
özellik çıkarım algoritmalarının belirlemiş olduğu nitelik değerleri birleştirilerek yeni veri setleri oluşturulmuş
ve bu işlemin başarım üzerine etkisi incelenmiştir. Testler sırasında bilgisayar ağ trafiği verilerinin bulunduğu
NSL-KDD veri seti kullanılmıştır. Günümüzde en tehlikeli saldırılardan biri olan DOS- hizmet dışı bırakma
saldırısını sınıflandırma üzerine çalışılmıştır.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde özellik çıkarım üzerine yapılan çalışmalardan bazıları şu şekildedir:
Akashdeep ve arkadaşları (ManzoorProf.
ve ark.-2017)
çalışmalarında
KDD-99 veri seti üzerinde ANN (ArtifiDr. Ahmet
Fahri ÖZOK
Başkanı
– Kongre
cal Neural Network) sınıflandırıcısıOturum
kullanılarak
özellik
çıkarım Başkanı
işlemi gerçekleştirmişlerdir. Wang ve Feng
(Wang ve ark.-2017) çalışmalarında farklı sistemlerin bir arada kullanıldığı hibrit özellik çıkarım metodu
önermişlerdir. Önerilen sisteme ait performans testleri birçok farklı veri seti üzerinde yapılmış ve değerlendirme sunulmuştur. Sheikban ve arkadaşları (Sheikhan ve ark.-2012) veri seti boyutunu azaltmak için üç
katmanlı bir Yapay Sinir Ağları mimarisi (RNN) sunmuşlardır. Çalışma sonucunda yapılan değerlendirmeye
göre R2L saldırı tipinde oldukça başarılı sınıflandırma gerçekleştirdiği gösterilmiştir. Kang ve Kim (Kang ve
ark.-2016) çalışmalarında optimal bir alt data set elde etmek için, K-means algoritması ile özellik seçim işlemi
gerçekleştirmiş ve performans değerlendirmesi yapmışlardır. Beulah ve arkadaşları (Beulah ve ark.-2018)
doğru sınıflandırma başarısını artırmak için hibrit bir özellik seçim algoritması önermişlerdir. Sunulan yöntem
ile yeni veri setleri oluşturulmuş ve test sonuçlarına göre sonuçlarda DR için %5 Accuracy için %3 oranında
bir artış olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalara benzer literatürde başka çalışmalarda bulunmaktadır(Lin ve
ark-2012, Bolon-Canedo ve ark.-2011, Amiri ve ark.-2011, Chandrashekar ve ark.-2014, Jantawan ve
ark.-2014, Naseriparsa ve ark.-2013). Makalede giriş bölümünün ardından çalışmanın amacı ve kapsamı
açıklanmış, yöntem hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Daha sonra test işlemleri sonucu elde edilen bulgular
verilmiş ve son kısımda ise değerlendirme yapılmıştır.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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Bu çalışmanın amacı, veri madenciliği uygulamalarında kullanılan özellik çıkarım metotlarının birlikte kullanılması ile elde edilen yeni veri setleri üzerinden, hibrit özellik çıkarım işleminin sınıflandırma başarımına
etkisinin incelenmesidir. Hibrit özellik çıkarım yöntemi sayesinde başarımı daha yüksek, daha kısa zamanda
işlem gerçekleştiren ve daha az kaynak tüketecek bir veri seti elde etmektir.
KAPSAM
Çalışma kapsamında oluşturulacak olan yeni veri setleri için, bilgisayar ağ trafiği örnekleri içeren ve literatürde yaygın olarak kullanılan NSL-KDD (Tavallaee ve ark.-2009) veri setinin %20’lik bölümü kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan NSL-KDD veri setinde, farklı saldırı tiplerine ait örneklerin yanında günümüzde
bilgisayar sistemlerini tehdit eden en önemli saldırılardan biri olan DOS (Denial of Service Attack) saldırı
tespiti ve normal trafik örnekleri bulunmaktadır. DOS saldırısında, hizmet veren bir sistemin kaynakları veya
ağ trafik kullanım oranı artırılarak, sistemin servis dışı bırakılması hedeflenmektedir. Tablo 1’de NSL-KDD
223

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

veri setine ait öz nitelikler görülmektedir. Bu veri seti içinde bilgisayar ağ trafiğine ait çok farklı özelliklerden
oluşan niteliklerin bulunduğu görülmektedir. NSL-KDD %20 veri setinde 9234 DOS saldırı tipine ait, 13449
ise Normal trafiğe ait olmak üzere toplamda 22683 adet ağ trafik kayıt örneği bulunmaktadır. Çalışmada DOS
saldırı tipine ait örnekler üzerinde çalışıldığı için diğer saldırı tiplerine ait örnekler veri setinden çıkartılmıştır.
Tablo 1. NSL-KDD Veri Seti Öznitelikleri

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

YÖNTEM
Özellik çıkarım işlemi veri madenciliği uygulamalarında en önemli adımlardan birisidir. Uygun özellik seçim algoritmasının belirlenmesi ve işlemlerde kullanılması, uygulamanın sonuçlarında başarımı artıracak ve
işlem yükünü hafifletecek bir etkiye sahiptir (Pervez ve ark.-2015). Çalışmada ilk olarak NSL-KDD veri seti
üzerinden DOS saldırıları ve normal trafiğe ait veri setlerinin bulunduğu yeni bir veri seti elde edilmiştir. Bu
işlemin ardından veri seti üzerinde, literatürde yaygın olarak kullanılan özellik çıkarım algoritmalarından birisi
olan WrapperSubsetEval metodu kullanılarak özellik çıkarım işlemi gerçekleştirilmiştir. WrapperSubsetEval
metodunda farklı makine öğrenme algoritmalarının kullanımı ile farklı niteliklerin yer aldığı alt veri setleri
oluşturulmakta ve bu alt veri setlerinin başarımları değerlendirilmektedir. Metot kendi içinde tahmine dayalı
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
bir yaklaşıma
sahiptir. Bu algoritmada nitelik
seçimKonuşmacı
işleminde ilk adım olarak, daha
iyi alt veri setleri elde
Davetli Konuşmacı
Davetli
Davetli Konuşmacı
etmek için, farklı arama teknikleri (best search,
random
search
gibi)
kullanılmaktadır.
Özellik
çıkarım işlemleKongre Eş Başkanı
rinde kullanılan bir diğer yaklaşım olan filtreleme metodunda istatiski testlere göre değerlendirme yapılırken
WrapperSubsetEval yönteminde öğrenme algoritmaları kullanılmaktadır.
Çalışmada WrapperSubsetEval özellik seçim algoritması farklı makine öğrenmesi algoritmaları ile birlikte
kullanılarak, her bir algoritmanın belirlediği öz nitelikler tespit edilmiştir. WrapperSubsetEval algoritmasında
sınıflandırıcı olarak Naive Bayes (Mladenic ve ark.-1999), J-48 (Quinlan-2001), Random Forest (Leo-2001),
KNN(K nearest neighborhood) (Denoeux-1995) gibi makine öğrenme algoritmaları kullanılmıştır. Daha sonra bu algoritmaların belirlediği nitelikler birleştirilerek hibrit yeni veri setleri elde edilmiştir. Tablo 2’de bu
işlemler sonucunda elde edilen yeni veri setlerine ait öz nitelik değerleri görülmektedir. Bu işlemin ardından
belirlenen yeni veri setleri üzerinde performans testleri gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme kriterlerinin hesaplamasında kullanılan karmaşıklık matrisi Tablo 3’te görülmektedir. Performans testleri için farklı makine
öğrenmesi algoritmaları ile testler gerçekleştirilmiş, tüm veri setlerinde sınıflandırma işlemi için başarımı ol224
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dukça yüksek J-48 algoritması tercih edilmiştir. J-48 algoritması ile sınıflandırma işlemi gerçekleştirilerek karmaşıklık matrisinde yer alan değerler elde edilmiştir. Tablo 4’teki formüller kullanılarak performans kriterleri
olarak kullanılacak değerler hesaplanmıştır.
Tablo 2. WrapperSubsetEval Yönteminde Kullanılan Sınıflandırma Algoritmaları Ve Belirlenen
Öznitelikler
Sınıflandırma Algoritması

Belirlenen Öznitelikler

Naive Bayes

Adet

2, 8, 13, 17, 24, 29, 30, 39
Prof.3,Dr.
Fahri
ÖZOK
4, Ahmet
5, 8, 12, 23,
25, 30,
41

J-48

8
9

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Random Tree

3, 4, 5, 6, 8, 17, 30, 38, 41

9

Random Forest

3, 4, 5, 6, 8, 25, 27, 30, 37, 38, 39, 40, 41

13

KNN(K nearest neig.) (k=1)

2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 22, 23, 30, 38, 39

12

KNN(K nearest neig.) (k=3)

3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 25, 30, 37

10

Adaboost

3, 4, 6, 10, 23, 24,30

7

Bagging

2, 3, 4, 5, 6, 8, 26, 30, 38, 39

10

J48+ Random Tree

3, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 23, 25, 30, 38, 41

12

J48+Random Forest

3, 4, 5, 6, 8, 12, 23, 25, 27, 30, 37, 38, 39, 40, 41

15

Tablo 3. Karmaşıklık matrisi
Tahmin edilen
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Gerçek

Saldırı-(DOS)
NormalDoç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Handan
ANKARALI

Davetli Konuşmacı
Saldırı-(DOS)
DP

YN

Normal

DN

Kongre Eş Başkanı

YP

Davetli Konuşmacı

DP (doğru-pozitif): Veri setinde saldırı sınıfında olan ve saldırı olarak tahmin edilen sayı
YN (yanlış-negatif): Veri setinde saldırı sınıfında olan ve normal olarak tahmin edilen sayı
YP (yanlış-pozitif): Veri setinde normal sınıfta olan ve saldırı olarak tahmin edilen sayı
DN (doğru-negatif): Veri setinde normal sınıfta olan ve normal olarak tahmin edilen sayı
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Tablo 4. Performans Kriterleri
Performans Kriterleri

Hesaplama yöntemi

Doğruluk

(DP+DN)/ (DP+YN+YP+DN)

TPR (True Positive Rate)-Duyarlılık

(DP)/(DP+YN)

FPR(False Positive Rate)

(YP)/ (DN+YP)

Kesinlik

(DP)/ (DP+YP)

F-Ölçütü

2x(kesinlik x duyarlılık/ kesinlik +
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı –duyarlılık)
Kongre Başkanı

BULGULAR
Çalışmada gerçekleştirilen özellik çıkarım işlemleri ve performans testleri açık kaynak bir veri madenciliği
aracı olan Weka (Hall ve ark.-2009) programı ile gerçekleştirilmiştir. Testler sırasında k-Fold Cross-Validation
(k=10) yöntemi kullanılmıştır. Grafik 1’de gerçekleştirilen performans testlerine ait sonuçlar verilmiştir. Performans testleri farklı algoritmalar kullanılarak elde edilen veri setleri üzerinde gerçekleştirilmiş ve değerlendirme sonuçları tespit edilmiştir. Grafik 1’de veri setlerine ait doğruluk, TPR, Kesinlik ve F-Ölçütü değerleri
verilmiştir. Grafik 2’de ise performans test süreleri, Grafik 3’te ise FPR değerleri verilmiştir.
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Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

Grafik 1. Performans Kriterleri Test Sonuçları
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Grafik 1’de özellik çıkarımı için algoritmaların tekil olarak kullanılması ile elde edilen veri setlerinin yanı sıra,
bu algoritmaların belirlemiş olduğu niteliklerin birleştirilmesi ile oluşturulan hibrit veri setlerine ait performans sonuçları görülmektedir. Oluşturulan yeni veri setlerinin kaç adet nitelik içerdiği grafikte isimin yanında
parantez içinde verilmiştir. Yeni veri setlerinin oluşturulması için birçok algoritmanın belirlediği nitelikler bir
araya getirilerek yeni veri setleri oluşturulmuş fakat çalışmada en başarılı sonuçlar elde edilen veri setleri sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, en yüksek doğruluk değerinin J48-Random Tree ve J48-Random Forest
algoritmaları ile belirlenen veri setlerinde elde edildiği görülmektedir. Diğer performans kriterlerinin tamamında bu veri setleri üzerinde başarılı sonuçlar alınmıştır.
Grafik 2’de ise performans test süreleri
verilmiştir.
Orijinal
özellik
çıkarımı gerçekleştirilmeden kullanılan 42
Prof.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK
Oturum
Başkanı
– Kongre
Başkanı
niteliğe sahip veri setinde işlem zamanın
diğer
veri setlerine
göre
oldukça uzun sürdüğü görülmektedir. Bu
sonuçla özellik çıkarım işleminin zaman üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde Bagging algoritmasının işlem zamanının en kısa olduğu ve ardından J48-Random Forest algoritmaları ile elde edilen yeni veri seti üzerindeki işlem zamanın geldiği görülmektedir. Bagging algoritmasında
işlem zamanı kısa olmasına rağmen doğruluk ve kesinlik değerlerinin düşük ve FPR değerinin yüksek olduğu
görülmektedir. J-48 algoritması ile elde edilen veri setinin performans değerleri iyi olmasına rağmen, işlem zamanında J48-Random Forest ile elde edilen veri setinden daha uzun işlem zamanına sahip olduğu görülmektedir. Grafik 3’te ise FPR oranları sunulmuştur. J48-Random Forest algoritması kullanılarak elde edilen yeni veri
setinin FPR oranı Grafik 3’te görüldüğü üzere diğer birkaç veri seti ile birlikte oldukça düşük bir seviyededir.
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Grafik 2. Performans Test Süreleri
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Grafik 3. FPR Oranları
SONUÇ
Bu çalışmada veri madenciliği uygulamalarında özellik çıkarımı için kullanılan hibrit yöntemlerin sınıflandırma başarımına etkisi incelenmiştir. NSL-KDD veri seti üzerinde, WrapperSubsetEval özellik çıkarım algoritması ile farklı sınıflandırma algoritmaları kullanılarak yeni veri setleri oluşturulmuş ve DOS saldırıları için
sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırma işleminde tüm veri setleri için daha başarılı sonuçlar
üreten J-48 algoritması kullanılmış ve ACC, DR, TPR, FPR, F-Ölçütü, işlem zamanı gibi performans ölçütleri
elde edilmiştir. Gerçekleştirilen test işlemlerinin sonucuna göre WrapperSubsetEval özellik çıkarım algoritmasında
algoritmalarının
kullanılması
edilen
veri setinin
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ESİ J48 ve Random
Prof. Dr.Forest
Handan
ANKARALI
Doç.ile
Dr.elde
Haluk
ZÜLFİKAR
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
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diğer Davetli
veri setlerine
göre daha iyi performans
sonuçlarına
ve işlem zamanına sahip
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tespit edilmiştir.
Kongre Eş Başkanı
Sonuç olarak hibrit özellik çıkarım yöntemlerinin kullanımının başarım üzerinde pozitif bir etki sağlayacağı
gösterilmiştir.
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Öz: Gelecek olayları ya da koşulları
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karar
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sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu
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süreçte geçmişteki bilgilerden yararlanarak
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yapılmaktadır. Dolayısıyla, zaman serileri
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analizi zaman içinde düzenli aralıklarla gözlemlenen verilerin istatistiksel olarak incelenmesini ve gelecek
dönemler için elde edilebilecek verilerin güvenilir biçimde belirlenmesini sağlamaktadır. Zaman serisi
verisinin modelleri farklı stokastik işlemleri kapsayacak birçok biçimde olabilir. Model değişimleri, üç genel
sınıfta öz bağlanımlı modeller (AR), tümleşik (I) modeller ve ortalama hareket (MA) modellerdir. Bu üç
model kullanılan verilerin doğrusal olması ile ilişkilidir. Günümüzde farklı özelliklerde çok sayıda ahşap
esaslı levha çeşidi endüstriyel olarak üretilmektedir. Nüfusunun artması, küresel ekonomi, insanların zevk ve
alışkanlıklarının değişmesi odun esaslı levha ürünlerine talebin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla
ormanın önemli unsuru olan ağaçların tamamının kullanımı önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin
önemli bir sanayi kolu olan yonga levha endüstrine ait dış ticaret verileri zaman serileri analiz tekniklerinden
biri olan ARIMA (Box Jenkins) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen veriler ile sektörün mevcut
portresi ortaya koyularak, gelecekte yonga levha dış ticaretinde ne gibi gelişmeler ve değişmeler olabileceği
araştırılmıştır. Sonuçlar, Türkiye yonga levha sektöründe çalışanlara ve girişimcilere, plan ve strateji
belirlemede temel oluşturacak, yatırım, pazarlama, hammadde temini, kapasite, talep konularında da fırsatlar
ve darboğazları göstermede yararlı olacaktır.
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GİRİŞ
Ekonomik gelişmelere ve nüfus artışına bağlı olarak yaşam standartlarının da yükselmesiyle birçok üretim
sektöründe olduğu gibi ahşap esaslı levha sektörü de son yıllarda önemli bir gelişim göstermiştir. Türkiye
ahşap esaslı levha sektörü zamanla gerek Avrupa’da, gerekse dünya çapında üst sıralara çıkmış ve
günümüzde dünyada 5. ve Avrupa’da ise 2. en büyük üretici özelliğine sahip bir sektör haline gelmiştir (İstek
vd., 2017).
Yonga levha, genellikle odun hammaddesinden elde edilen yonga veya küçük parçacıkların sentetik bir
reçine ya da uygun bir yapıştırıcı yardımı ile ısı ve basınç altında geniş ve büyük yüzeyli levhalar haline
getirilmesi ile oluşan ve gerek bina yapımında gerekse mobilyacılıkta kullanılan bir malzemedir (Bozkurt ve
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Göker,1990; Kurt, 2018). Endüstride ara ürün olarak kullanılan yonga levha, ekonomideki dalgalanmalardan
ve değişimlerden en az etkilenen ürünler arasında yer almaktadır.
Orman ürünleri sanayinde birincil imalat grubunda kereste, kaplama ve kontrplak, yonga ve lif levha gibi
sanayi üretimleri yer almaktadır. Bu üretimler, ikincil imalat sanayi grubunda bulunan mobilya, doğrama,
ahşap parke, prefabrik ev, palet, ambalaj vb. gibi sanayi gruplarına hammadde kaynağı olmaktadır (Göker,
1978; İstek vd., 2017). Bu bağlamda Türkiye’de 2000 yıllından itibaren orman ürünlerine dayalı ürünler için
arz-talep ve dış ticareti istatistikleri daha kapsamlı ve düzenli olarak tutulmaktadır.
Günümüzde endüstrinin her alanında geleceğe ilişkin tahmin ve analizler tüm dünya ülkelerinde gerek özel
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
gerekse bilim dünyasında kabul Oturum
görmüş,Başkanı
araştırmalar
yapılmış ve yapılmaktadır. Orman ürünleri
– Kongre Başkanı
endüstrisinde de bu konuda birçok çalışmalar mevcut olup halen devam etmektedir.
AMAÇ
Bu çalışmada orman ürünleri sanayinin birincil imalat grubunda yer alan yonga levha üretiminin dış
ticaretinin miktarların tahmini yapılmıştır. Böylece yonga levha üretiminde yer alan kuruluşların ihracatithalat süreçlerine bir projeksiyon sunması amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışmanın yonga levha sektöründe
çalışanlara ve girişimcilere, plan ve strateji belirlemede temel oluşturarak, yatırım, pazarlama, hammadde
temini, kapasite, talep konularında da fırsatlar ve darboğazları göstermede yararlı olacağı düşünülmektedir.
KAPSAM
Çalışmada kullanılan veri seti United Nations Department of Econumic and Social Affairs (UNDESA)
kurumunun merkez veri tabanından elde edilmiştir. Veriler için yonga levhanın Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonu (GTİP) kodu 4410 kullanılmış ve 2010–2018 yıllarını kapsayan aylık ihracat- ithalat miktarları ele
alınmıştır. Bu kapsamda gelecek 36 aylık dış ticaret verisi tahmin edilmiştir. Tahmin için kullanılan
verilerden ihracat verilerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, ithalat verilerine tahmin işleminden önce
Prof. dönüşüm
Dr. Ayhan
ESİ
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uygulanmıştır.
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Çalışmada gelecek dönem Türkiye yonga levha dış ticaret miktarlarının tahmini için literatürde yaygın olarak
yararlanılan Autoregresive Integrated Moving Average (ARIMA) zaman serisi analiz tekniği kullanıldı.
ARIMA modeli kurulmadan ve tahmin aşamasından önce, verilerin durağanlık koşulunu karşılayıp
karşılamadığı en önemli varsayımlardan olan Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) testi ile kontrol edilmiştir.
Birim kök testlerinden biri olan bu testten sonra tahmin için analiz kısmına geçilmektedir.
Box ve Jenkins (1970) tarafından bulunan, zaman serisi analiz kitaplarında lineer stokastik modeller olarak
adlandırılan Box-Jenkins veya ARIMA yöntemi durağan olmayan ancak durağan hale getirilebilen serilere
uygulanmaktadır (Box and Jenkins 1970).
ARIMA (Box-Jenkins) yöntemi tek değişkenli bir işlemdir. Bu yöntemde AR (p) bileşeni, bir veri serisinin
mevcut değerleri ile aynı serideki geçmiş değerlerin ilişkilendirilmesiyle elde edilir. Rastgele bir hata
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teriminin geçerli değerleri geçmiş değerlerle ilişkilendirilir ve MA (q) bileşeni elde edilir. Aynı zamanda,
mevcut ve geçmiş verilerin ortalama ve varyans değerlerinin zaman içinde değişmediği varsayılmaktadır.
Gerekirse, değişikliği kaldırmak için bir I (d) bileşeni eklenir. Böylece, model ARIMA (p, d, q) olarak
adlandırılır (Kurt, 2019).
denklemi genel ARIMA (p, d, q) modelidir. Burada , d derecesinden farklı gözlem değerlerini gösterir; ,
ve
parametreleri için t zamanındaki hata terimlerini belirtir; ve
sırasıyla otoregressive süreci (AR) ve hareketli ortalamayı (MA) göstermektedir. ARIMA modeli mevsimsel
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
bir değişim gösterdiğinde ise Mevsimsel
ARİMA (SARIMA) olarak adlandırılır. Bu durumda model
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
(p,d,q)(P,D,Q)s şeklinde olur. Burada s ise mevsimsel süreyi gösterir. SARIMA modeli genel olarak;
şeklinde gösterilir (Permanasari vd., 2013). Eşit zaman aralıklarında elde edilen kesikli ve durağan gözlemsel
verilerin kısa vadeli tahminlerinde oldukça başarılı bir yöntemdir (Çelik, 2013).
Zaman serilerindeki durağanlık kavramı, serinin herhangi bir eğilim etkisinin olmadığı, yani zaman içinde
ortalama ve varyansta bir değişiklik olmadığı ve gecikme seviyesi ile ilgili bir kovaryansa sahip olduğu
anlamına gelir. Günümüzde durağanlığın belirlenmesinde yönelik yöntemler için geliştirilen farklı birim kök
testleri yöntemler kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan testlerden biri de Artırılmış Dickey-Fuller (ADF)
testidir. Dickey ve Fuller tarafından ortaya çıkarılan bu test (Dickey and Fuller 1979; 1981), zaman serisi
değişkenlerinin otoregressive (AR) işlemlerle ifade edilip edilemeyeceğini ve test sonucu hata teriminde
otomatik korelasyon bulunup bulunmadığını gösterir. Yani, zaman serilerinin birinci dereceden otoregresif
işlemle ifade edilemeyeceğini belirtir (Göktaş, 2005). zaman eğilimini
bağımlı değişkende gecikme
uzunluğunu gösteren ADF testine ait denklem aşağıda gösterilmiştir.
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BULGULAR
Grafik 1 incelendiğinde yonga levha dış ticaret verilerine ait değerlerin durağan bir yapıya sahip olmadığı
görülmektedir. Aynı verilerin ADF Birim kök testi sonuçları incelendiğinde ise (Tablo 1) t istatistik değeri
ihracat için -1.190713 ve ithalat için -2.284986 olmaktadır. Yine önem dereceleri sırasıyla 0.6764>0.05 ve
0.1787>0.05 olduğundan serilerin durağan olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, verilerin I. farklarının
alınması gerekli görülmüştür.
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Tablo 1. İhracat-İthalat Miktarlarına ait verilerin ADF Testi
Önem
t-istatistiği derecesi.
Artırılmış Dickey-Fuller

Artırılmış Dickey-Fuller

testleri

-1.190713 0.6764

Test kritik
değerleri

Önem
t-istatistiği derecesi.

testleri

-2.284986 0.1787

Test Fahri
kritik ÖZOK
Prof. Dr. Ahmet

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

1%

-3.494378

5%
10%

değerleri

1%

-3.493747

-2.889474

5%

-2.889200

-2.581741

10%

-2.581596
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Grafik 1. Yonga Levha Dış Ticaret Verileri
Tüm düzeylerde I. dereceden durağanlığa bakıldığında Tablo 2 de t istatistik değerleri -11.84946 ve 22.22219, önem dereceleri ise p<0.05 olmaktadır. Böylece verilerimiz ADF test sonuçlarına göre durağan
hale gelmiştir (Grafik 2).
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Tablo 2. I. Dereceden Farkları Alınmış İhracat-İthalat Verilerinin ADF Testi
Önem
t-istatistiğiderecesi.
Artırılmış Dickey-Fuller
testleri

Artırılmış Dickey-Fuller
-11.84946 0.0000

Test kritik
değerleri:

Önem
t-istatistiği derecesi.

testleri

-22.22219 0.0000

Test kritik
Prof. Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

1%

-3.494378

5%
10%

değerleri:

1%

-3.493747

-2.889474

5%

-2.889200

-2.581741
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-2.581596
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Grafik 2. I. Farkları Alındıktan Sonra Yonga Levha Dış Ticaret Verileri
Çalışmada mevsimsellik söz konusu olduğundan en uygun model olarak mevsimsel ARIMA modelleri
araştırılmış yonga levha ihracatı için en uygun model olarak SARIMA (2,1,2)(1,1,1)12 modeli, ithalat için ise
SARIMA (2,1,1)(1,0,2)12 seçilmiştir. SARIMA modellerine ilişkin istatistik test sonuçları Tablo 3 de
verilmiştir.
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Tablo 3. Yonga Levha Dış Ticaretine Ait SARİMA Model İstatistikleri
SARİMA
(2,1,2)(1,1,1)12
Parametereleri (İhracat)

Tahmin

Type

Coef

SE
Coef

TValue

PValue

Type

AR 1

1,331

0,127

-10,44

0,000

AR 1

AR 2

0,435

0,136

AR 2
0,513
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
-3,21
0,002
Oturum Başkanı – Kongre
SAR 12Başkanı
-0,257

SAR 12

0,547

0,165

-3,31

0,001

MA 1

0,367

0,115

-3,20

0,002

MA 2

0,587

0,118

4,97

0,000

SMA 12

0,291

0,187

1,55

0,124

Constant

357

373

0,96

0,341

Box-Pierce (Ljuing Box) Ki-Kare İstatistikleri
Lag

12

24

Chi5,59
32,19
Square
Prof. Dr. Ayhan ESİ
DF

Davetli Konuşmacı

P-Value

5

17

0,348

0,014

36

48

SARİMA
(2,1,1)(1,0,2)12
Parametereleri (İthalat)

Tahmin

Coef

SE
Coef

TValue

PValue

0,2947

0,0974

3,02

0,003

0,101

5,08

0,000

0,426

-0,60

0,548

MA 1

1,01747

0,0002
0

5179,8
2

0,000

SMA 12

-0,456

0,420

-1,08

0,281

SMA 24

-0,337

0,128

-2,64

0,010

Constant

0,00061
8

0,0003
23

-1,91

0,058

Box-Pierce (Ljuing Box) Ki-Kare İstatistikleri
Lag

12

24

36

48

Chi12,62
23,98
34,57
42,62
Square
49,17
59,48
Prof. Dr. HandanDF
ANKARALI
Doç.
5
17 Dr. Haluk
29 ZÜLFİKAR
41
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
29
41
Kongre
Eş Başkanı
P-Value
0,027
0,120
0,219
0,401
0,011
0,031

Tablo 3’e genel olarak bakıldığında yonga levha ihracatı için SMA12 hariç tüm modellerin anlamlı (p<0.05)
olduğu, yonga levha ithalatı için ise SAR12 ve SMA12 hariç tüm modellerin anlamlı olduğu görülmüştür.
Yine Box-Pierce (Ljuing Box) Ki-Kare istatistiklerinin de (p>0,05) kabul edilebilir nitelikte olduğu
görülmektedir. En uygun SARIMA modeli belirlendikten sonra tahmin aşamasına geçilmiştir. Grafik 3’te
yonga levha ithalat ve ihracatına ait tahmin sonuçları görülmektedir.
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Time Series Plot for Yonga levha İhracat

Time Series Plot for Yonga levha ithalat
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Grafik 3. Yonga Levha Dış Ticaretine İlişkin SARIMA Tahmin Sonuçları
Tablo 4’te SARIMA modeline ilişkin en yüksek ve en düşük değerleri de kapsayan 36 aylık tahmin sonuçları
verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere yonga levha ihracat değerleri 36 aylık periyotta kademeli bir şekilde
artış gösterirken, ithalat değerleri ise dalgalanmalı bir görünüm arz etmektedir.
Tablo 4. SARIMA Tahmin Değerleri
AYLAR

Yonga Levha ihracat (x1000 kg)

Yonga Levha ithalat (x1000kg)

TAHMİN

EN DÜŞÜK

EN YÜKSEK

TAHMİN EN
DÜŞÜK

EN
YÜKSEK

Dec-18

44957,2

32152,0

57763

4279,7

2366,0

7742,2

Jan-19

32069,0

19255,1

44883

4971,8

2687,7

9197,1

Feb-19
54632,0
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı
Mar-19
54282,9

41270,3
67994
4821,0
2385,0
9745,3
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli
Konuşmacı
40103,8
68462
6302,8
3052,3
13016,1
Davetli Konuşmacı

Apr-19

60155,8

45832,6

May-19

55248,6

Jun-19

Kongre Eş Başkanı

74479

6139,2

2880,0

13085,3

40001,8

70495

7813,0

3616,4

16879,3

56136,1

40738,1

71534

6860,6

3134,2

15017,1

Jul-19

58368,3

42225,0

74512

8267,1

3750,5

18223,1

Aug-19

52578,0

36226,7

68929

7177,8

3238,1

15910,7

Sep-19

47304,1

30366,4

64242

7231,1

3251,7

16080,2

Oct-19

61195,4

43998,0

78393

7281,9

3267,4

16227,2

Nov-19

58573,5

40893,6

76253

7780,3

3487,2

17358,6
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Dec-19

59818,5

41356,8

78280

7987,6

3530,0

18074,3

Jan-20

45373,4

26488,3

64258

9339,8

4120,1

21172,2

Feb-20

63343,4

44037,9

82649

8636,4

3795,0

19656,1

Mar-20

63390,1

43555,8

83224

9225,7

4049,9

21016,1

Apr-20

64796,8

44599,0

84995

8396,3

3682,1

19145,9

May-20

73203,7

52498,4

93909

9616,6

4216,4

21935,1

Jun-20

59583,1

Prof. Dr. Ahmet
38515,7
80650 Fahri ÖZOK
8553,9

3750,1

19513,2

Jul-20

74853,9

53320,9

96387

8969,1

3931,8

20460,4

Aug-20

56422,4

34522,3

78322

8110,7

3555,5

18502,2

Sep-20

60116,6

37786,7

82447

6460,4

2831,7

14738,9

Oct-20

67681,8

44983,6

90380

6253,8

2740,6

14270,4

Nov-20

69993,5

46892,5

93095

7138,4

3127,0

16295,5

Dec-20

66392,0

40329,4

92455

7069,5

3060,5

16331,4

Jan-21

53094,4

26638,2

79551

7321,3

3169,2

16913,1

Feb-21

73576,7

46332,7

100821

7620,9

3291,7

17643,9

Mar-21

73631,8

45459,2

101804

7828,6

3381,4

18126,8

Apr-21

77536,1

48844,9

106227

8203,7

3542,3

18997,2

May-21
78850,0
Prof. Dr. Ayhan ESİ
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73246,3
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49205,2
108495
8151,4
3520,1
18877,9
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Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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Davetli Konuşmacı
43092,1
103401
8565,0
3698,4
19835,8

Jul-21

81551,1
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SONUÇ
Çalışmada zaman serisi analiz tekniklerinden Mevsimsel ARIMA modeli kullanılarak yonga levha
endüstrisine ilişkin gelecek 36 aylık dış ticaret verisi tahmin edilmiştir. Yapılan analizlerde yonga levha
ihracatı için SARIMA (2,1,2)(1,1,1)12 modeli, yonga levha ithalatı için SARIMA (2,1,1)(1,0,2)12 modeli en
uygun ARIMA modeli olarak seçilmiştir. Sonuçlara genel olarak bakıldığında 2018 yılında ortalama 46
milyon kg olan ihracatın kademeli bir şekilde artarak 2021 yılında 73 milyon kg’a ulaşacağı, ortalama 10.3
milyon kg olan ithalatın ise azalarak 8.6 milyon kg’a gerileyeceği öngörülmüştür.
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yeni enerji kaynakları aramaya ve yeni
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yatırımlar yapmaya yönlendirmiştir. Bu yeni arayışlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır.
Türkiye’nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerjide dışa bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. Buna
bağlı olarak ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları arayışı hız kazanmıştır. Son yıllarda yenilenebilir
enerji kaynakları arasından rüzgar enerjisi büyük ilgi görmüştür. Rüzgar enerjisi, atmosferde bol ve serbest
olarak bulunabilen potansiyeli yüksek bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi potansiyelinin tespitinde Weibull
ve Rayleigh dağılımları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Samsun ilindeki enerji potansiyelinin
belirlenmesinde bu dağılımlardan hangisinin daha iyi sonuç verdiği araştırılmaktadır. Her iki dağılım da
rüzgar enerjisi potansiyelini belirleme çalışmalarında çok tercih edilen ve iyi sonuçlar veren dağılımlardır.
Burada, Samsun-Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan 2016 yılına ait aylık ortalama rüzgar hızı
ölçüm verileri kullanılmıştır. Rüzgar enerjisi potansiyeli tespitlerinde kullanılan 2-parametreli Weibull
dağılımı ve Weibull dağılımının özel bir biçimi olan Rayleigh dağılımının parametre tahminleri yapılmıştır.
Bu dağılımlara ait parametreler en çok olabilirlik yöntemi yardımıyla tahmin edilmiştir. Weibull dağılımının
parametre tahminlerinin, ölçüm değerlerine daha yakın olduğu ve standart sapmanın da daha düşük olduğu
görülmüştür. Çalışmada kullanılan rüzgar hızı ölçüm verilerine göre yapılan analizlerde, Samsun ilinin
rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesinde, Weibull dağılımının kullanılmasının Rayleigh dağılımına göre
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünya’daki enerji talebi ve tüketimi son on yılda ciddi bir şekilde artmıştır ve bu talebin çoğu fosil
yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların ve yenilenemeyen enerji türünün kullanılması, çevre
kirliliğinin artmasıyla çevre ve ekosistemimiz üzerinde büyük etkiye sahiptir. Basit anlamda, enerji ve çevre
bugünün en büyük krizidir. Dünyadaki birçok ülke bu zorluğu çözmek için yenilenebilir enerji formuna
doğru bir adım atmaktadır. Rüzgar, güneş, jeotermal, hidro, biyokütle ve okyanus termal enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynakları, neredeyse tükenmez ve kirletici olmayan özellikleri nedeniyle tüm dünyada
dikkat çekmiştir. Rüzgar enerjisi, elektrik üretimi için önemli kaynaklardan biridir (Albuhairi, 2006). Rüzgar
enerjisi uygulamalarının ilk yatırım maliyetinin yüksek, kapasite faktörlerinin düşük oluşu ve değişken enerji
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üretimi gibi dezavantajları yanında üstünlükleri genel olarak şöyle sıralanabilir; atmosferde bol ve serbest
olarak bulunması, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olması, tesis bakım ve işletme maliyetlerinin
düşük olması, tükenmesinin ve zamanla fiyatının artma riskinin olmaması, istihdam yaratması,
hammaddesiyle tamamen yerli olması ve dışa bağımlılık yaratmaması önemli avantajlarındandır [1].
Ülkemiz enerji kaynakları açısından %73 oranında dışa bağımlıdır (Çakır, 2011).
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Şekil 1. 2016 Yılı Ülkelere Göre Rüzgar Enerji Kapasitesi [2]
Şekil 1 de, dünyada enerji kapasitesi bakımından ilk 10 a giren ülkeler yer almaktadır. Türkiye rüzgar enerji
kapasitesi bakımından 2016 yılında, son yıllarda yaptığı yatırımlarla dünyada ilk 10’a girme başarısı
göstermiştir [2].
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Şekil 2. 2017 Yılı Ülkelere Göre Rüzgar Enerji Kapasitesi [2]
Şekil 2‘ye bakıldığında ise 2017 yılında Türkiye’nin rüzgar enerji kapasitesinde 2016 yılına göre %45
oranında bir düşüş yaşamış olduğu görülmektedir. Fakat Türkiye ilk 10’daki yerini korumuştur [2].
AMAÇ
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rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan ülkemizde bu kaynağın verimli kullanımını artırmak için gerekli olan
faktörler üzerinde durmak, düzenlenecek ulusal yenilenebilir enerji politikası ile rüzgar enerjisinden daha
verimli bir şekilde nasıl faydalanabileceğimizi belirlemektir (Kaplan ve Ağalar, 2013). Bu çalışmada,
Samsun ilindeki enerji potansiyelinin belirlenmesinde bu dağılımlardan hangisinin daha iyi sonuç verdiği
araştırılmaktadır.
KAPSAM
Çalışmada 2016 yılına ait ortalama rüzgar hızı verileri kullanılmıştır. Veriler Samsun ili Meteoroloji 10.
Bölge Müdürlüğü’nden alınmıştır. Ölçümlerin yapıldığı rüzgar gözlem istasyonuna ait bilgiler aşağıdaki
gibidir:
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Konum

Samsun

Enlem

N-41.34417

Boylam

E-36.25639

Ölçüm direği yükseklik

4.0 m

Çizelge 1. Rüzgar Gözlem İstasyonu Bilgileri
YÖNTEM
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özel bir biçimi olan Rayleigh dağılımının parametre tahminleri yapılmıştır. Bu dağılımların tercih
edilmesindeki etkenler arasında, rüzgar dağılımına uyum sağlayıp esnek bir yapı içermesi ve parametre
sayısının az olup kolay belirlenmesi yer almaktadır (Akdağ ve Güler, 2008). Bu dağılımlara ait parametreler
En Çok Olabilirlik Yöntemi yardımıyla tahmin edilmiştir.
En Çok Olabilirlik Yöntemi
En Çok Olabilirlik Yöntemi, tahmin edicileri elde etme yöntemleri arasında en popüler yöntemler
arasındadır. En çok olabilirlik yöntemi ile parametreleri tahmin etmek için aşağıda (1) eşitliği ile verilen
olabilirlik fonksiyonuna ihtiyaç vardır.
(1)
Olabilirlik fonksiyonunu maksimum yapan değere parametrenin/parametrelerin en çok olabilirlik tahmin
edicisi denir. Genellikle olabilirlik fonksiyonunun maksimize etmek yerine fonksiyonun logaritması
maksimize edilir. Olabilirlik fonksiyonunun logaritması (2) eşitliği ile elde edilir.
(2)
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Weibull Dağılımı
Weibull dağılımı, rüzgâr enerjisi potansiyelinin araştırılmasında sıklıkla tercih edilen bir dağılımdır. (Celik,
2003; Gökçek ve ark, 2007). 2-Parametreli Weibull dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun genel
formu (Deaves and Lines, 1997; Genç ve ark., 2005)
,

0≤

<∞

(3)

şeklindedir. Burada, c ölçek parametresi, k ise şekil parametresidir. Bu parametrelerin en çok olabilirlik
tahmin edicileri (4) ve (5) eşitliklerindeki gibidir:
(4)
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(5)
Ortalama rüzgar hızı ve rüzgar hızının standart sapmasının hesaplanmasında (6) ve (7) eşitlikleri
kullanılmıştır.
(6)
(7)
Burada (.) gamma fonksiyonudur. Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Rayleigh Dağılımı

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Rayleigh dağılımı, Weibull dağılımının özel bir biçimidir. Tek parametreli olduğu için Weibull’a göre daha
az esnektir (Akpınar ve Akpınar, 2005; Eskin ve ark., 2008). Ancak parametrelerinin hesaplanması daha
alınırsa Rayleigh dağılımı elde edilir. Rayleigh
kolaydır. Weibull dağılımında şekil parametresi
dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir:
0≤

<∞

(8)

Rayleigh dağılımına göre ortalama hız aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
(9)
Ortalama hız biliniyorsa c ölçek parametresi şu şekilde tahmin edilir:
(10)
Rayleigh
enESİ
büyük avantajı
sadece
hızı ile dağılımın
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BULGULAR
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Bu çalışmada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden Samsun için 2016 yılına ait aylık ortalama rüzgar hızı
verileri kullanılmıştır. Bir bölgenin rüzgar enerji hızı ve buna bağlı olarak enerji potansiyelinin
belirlenebilmesi için, o bölgeye ait uzun yıllara dayalı rüzgar ölçümleri yapılmalıdır. Bu çalışmada 2016
yılına ait ölçüm değerleri dikkate alınmıştır. Dağılımlara ait parametreler en çok olabilirlik yöntemi ile
tahmin edilmiştir. Analizlerde MATLAB programından yararlanılmıştır.
Çizelge 2’ de Weibull ve Rayleigh dağılımlarıyla elde edilen ortalama rüzgar hızı değerleri, şekil parametresi
değerleri , ölçek parametresi değerleri ( ) ve standart sapma değerleri verilmiştir.
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Ortalama Hız(m/sn)

Standart Sapma

Weibull

Rayleigh

2.0545

1.8545

5.7553

-

2.2198

1.4797

0.4137

0.9694

Çizelge 2. 2016 Yılına göre Weibull ve Rayleigh Dağılımlarının Tahmin Edilen Parametreleri
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SONUÇ
Bu çalışmada, Samsun ilindeki 2016 yılına ait rüzgar hızı verileri kullanılarak, Samsun’daki rüzgar enerjisi
potansiyelinin belirlenmesinde Weibull ve Rayleigh dağılımları araştırılmıştır. Bu dağılımların parametre
tahminleri en çok olabilirlik yöntemi ile bulunmuştur. Çizelge 2’de verilen sonuçlara göre Weibull
dağılımının, ölçek parametresi 2.2198, şekil parametresi ise 5.7553 olarak elde edilmiştir. Weibull
dağılımının özel bir hali olan Rayleigh dağılımının ölçek parametresi ise 1.4797 olarak bulunmuştur. Weibull
dağılımının standart sapması 0.4137 bulunurken, Rayleigh dağılımındaki standart sapma 0.9694 değerini
almıştır. Yani Weibull dağılımının standart sapması Rayleigh dağılımına göre daha düşük elde edilmiştir.
Şekil 3 incelendiğinde ise Weibull dağılımının mevcut rüzgar hızı değerlerine daha iyi uyum sağladığı
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görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, Samsun ilinde rüzgar hızını Weibull dağılımının Rayleigh
dağılımına göre daha iyi modellediği söylenebilir.
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Öz: Geometrik fonksiyonlar teorisi analitik fonksiyonların geometrik özellikleri ile uğraşan kompleks
analizin önemli bir dalıdır. Özellikle bi-univalent analitik fonksiyonlar sınıfı son yıllarda pek çok
Prof.
Dr.gelmiştir.
Ahmet Fahri
ÖZOKkomlpex düzlemde U birim diskinde
araştırmacının ilgisini çeken bir konu
haline
Bu çalışmada
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
tanımlı analitik bi-univalent fonksiyonlar için iki yeni alt sınıf oluşturulmuştur. Bu alt sınıflar oluşturulurken,
matematiğin birçok alanında olduğu gibi geometrik fonksiyon teoride de çok kullanışlı olan Al Oboudi
Diferansiyel Operatörü'nden faydalanılmıştır. Ayrıca, oluşturulan bu sınıfa ait olan fonksiyonların TaylorMaclauren seri açılımındaki ikinci ve üçüncü katsayılar için |a₂| ve |a₃| katsayı sınırları elde edilmiş ve elde
edilen bu sonuçlar, daha önce yapılan çalışmalarla ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Analitik Fonksiyon, Bi-Ünivalent Fonksiyon, Katsayı Eşitsizliği
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
fonksiyonu herhangibir
noktasında ve bu noktanın uygun bir komşuluğundaki
(Analitiklik)Eğer
her noktada diferansiyellenebiliyorsa
fonksiyonuna
noktasında analitiktir denir.Eğer
ye bu kümesinde analitiktir denir.

fonksiyonu bir

kümesinin tüm noktalarında analitikse

ile ifade
edilen
Cauchy-Riemann
denklemlerini
sağlar. ANKARALI
Prof.
Dr. Ayhan
ESİ
Prof. Dr. Handan
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
koşulunu gerçekleyen
birim diski
(Normalize Edilmiş Analitik Fonksiyonlar)
Kongre Eş Başkanı
üzerindeki herhangibir analitik fonksiyonuna normalize edilmiştir denir.
birim diskinde analitik normalize edilmiş
,
biçimindeki fonksiyonların sınıfı

ile gösterilir.Bu küme kısaca

(Ünivalent Fonksiyon) ,
bölgesinde tanımlı bir fonksiyon olsun.Her bir
olması sadece
olmasını gerektiriyorsa (veya
olması
olmasını gerektiriyorsa ) fonksiyonuna bölgesinde ünivalent fonksiyon adı verilir.
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Örneğin;

bir ünivalent fonksiyondur.

birim diskinde analitik ve ünivalent olan
olarak adlandırılır.bu sınıf kısaca

şeklindeki fonksiyonların sınıfı

sınıfı

dır.
(Bieberbach Teoremi) sınıfına ait olan her fonksiyonu için
Koebe fonksiyonu ve rotasyonları tarafından sağlanır

eşitsizliği gerçeklenir.Eşitlik hali

analitik fonksiyonunun tersi olan
analitik fonksiyonu
(Bi-Ünivalent Fonksiyon)Bir
Prof.
Dr.
Ahmet
Fahri
ÖZOK
şeklinde tanımlanır.Ayrıca ,Koebe
teoremine göre birim çemberin görüntüsü altında her
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
fonksiyonu
yarıçaplı diski kapsar.Böylelikle,birim çemberdeki her ünivalent fonksiyonunun
tersi vardır ve aşağıdaki koşulları sağlar:
ve
,

Eğer hem
hem de
fonksiyonu açık birim diskinde ünivalent ise
bi-ünivalenttir denir. 𝒰𝒰 birim diskinde tanımlanmış bi-ünivalent fonksiyonların sınıfı

(Al-Oboudi Diferansiyel Operatörü)
şekilde tanımlanmaktadır.

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Eğer

da

olmak üzere Al-Oboudi Diferansiyel Operatörü aşağıdaki

Prof. Dr. Handan ANKARALI

fonksiyonu

fonksiyonuna
ile gösterilir.

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

formunda verilirse,

olduğu görülür.
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AMAÇ
SINIFI İÇİN KATSAYI EŞİTSİZLİKLERİ
Bu çalışmada bu işin öncüleri olan Srivastava ,Frasin ve Aouf tarafından geliştirilen yöntemleri ve AlOboudi Diferansiyel Operatörünü kullanarak,yeni bir sınıf elde edildi ve bu sınıfa ait fonksiyonların TaylorMaclauren açılımındaki katsayılarının sınırlarını aşağıdaki teoremlerle ifade ettik.
KAPSAM
Tanım:
fonksiyon

formunda verilen bi-yalınkat
fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa bu
Prof.
Dr.
Ahmet
Fahri
ÖZOK
sınıfına aittir denir.
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Hatırlatmalar:
indirgenir.
(i)Eğer

ve

parametrilerine özel değerler verildiğinde sınıfımız önceden iyi bilinen sınıflara

verilirse

sınıfı elde edilir.Bu sınıf

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

biçiminde Bulut tarafından tanımlanmış ve çalışılmıştır.
(ii) Eğer

,

verilirse

sınıfı elde edilir.Bu sınıf

biçiminde Frasin ve Aouf tarafından tanımlanmış ve çalışılmıştır.
(iii) Eğer
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Biçiminde Srivastava tarafından tanımlanmış ve çalışılmıştır.
YÖNTEM
Teorem:

formunda verilen

fonksiyonu

sınıfına ait ise

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

eşitsizlikleri sağlanır.
SONUÇ
(i)Teoremde

yazıldığında Bulut tarafından ispatlanan aşağıdaki sonuç elde edilir.

(ii) Teoremde
ve
edilir.
Prof. Dr. Ayhan ESİ

yazıldığında Frasin ve Aouf tarafından ispatlanan aşağıdaki sonuç elde

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Davetli Konuşmacı

(iii) Teoremde
edilir.

,

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

ve

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

yazıldığında Srivastava tarafından ispatlanan aşağıdaki sonuç elde
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SINIFI İÇİN KATSAYI EŞİTSİZLİKLERİ
Bu çalışmada bu işin öncüleri olan Srivastava ,Frasin ve Aouf tarafından geliştirilen yöntemleri ve AlOboudi Diferansiyel Operatörünü kullanarak,yeni bir sınıf elde edildi ve bu sınıfa ait fonksiyonların TaylorMaclauren açılımındaki katsayılarının sınırlarını aşağıdaki teoremlerle ifade ettik.
KAPSAM:Tanım:
sağlarsa bu fonksiyon

formunda verilen bi-yalınkat
sınıfına aittir denir.

fonksiyonu aşağıdaki koşulları

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Hatırlatmalar:
indirgenir.
(i)Eğer

ve

parametrilerine özel değerler verildiğinde sınıfımız önceden iyi bilinen sınıflara

verilirse

sınıfı elde edilir.Bu sınıf tarafımızdan tanımlanmıştır.

ESİ
(ii) Prof.
Eğer Dr. Ayhan
,
verilirse
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan sınıfı
ANKARALI
elde edilir.BuDoç.
sınıf Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Davetli Konuşmacı

biçiminde Frasin ve Aouf tarafından tanımlanmış ve çalışılmıştır.
(iii) Eğer
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Biçiminde Srivastava tarafından tanımlanmış ve çalışılmıştır.
YÖNTEM: Teorem:

formunda verilen

eşitsizlikleri sağlanır.

(ii) Teoremde
edilir.

sınıfına ait ise

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

SONUÇ
(i)Teoremde

fonksiyonu

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

yazıldığında aşağıdaki yeni sonuç elde edilir.

ve

Prof. Dr. Ayhan ESİ
(iii) Teoremde
,
Davetli Konuşmacı
edilir.

yazıldığında Frasin ve Aouf tarafından ispatlanan aşağıdaki sonuç elde

ve

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
yazıldığında
Srivastava tarafından ispatlanan
aşağıdaki
sonuç elde
Davetli Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı
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SAĞLIK
ARAŞTIRMALARI ve BİYOİSTATİSTİK
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI
ve BİYOİSTATİSTİK
Handan ANKARALI

Handan ANKARALI

İstanbul Medeniyet
Üniv., Tıp Üniv.,
Fak., Biyoistatistik
ve Tıp Bilişimi
İstanbul
/ Türkiye
İstanbul Medeniyet
Tıp Fak., Biyoistatistik
ve Tıp AD.
Bilişimi
AD. İstanbul
/ Türkiye
Öz: İnsan yaşamını kolaylaştırmak, refah düzeyini artırmak, sağlık problemlerini çözmek, yaşam süresini
uzatmak, toplumsal sorunları ortadan kaldırmak gibi insanı her yönüyle doğrudan veya dolaylı olarak
etkileyebilecek alan veya konularda ürünler veya yenilikler geliştirmek sağlık alanında yürütülen bilimsel
Prof.
Dr. Ahmet Fahri
ÖZOK
araştırmaların temel amacıdır. Bilimsel
araştırmalardan
kanıt değeri
yüksek olan sonuçlar üretilebilmesi için
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
her aşamasının büyük bir titizlikle yerine getirilmesi gerekir. Bu gereksinimin sağlanması için konu hakkında
bilgi düzeyinin ve farkındalığın güncel olması gerekmektedir. Bu sunumun temel amacı sağlık alanı
araştırmaları özelinde bilimsel araştırmaların genel özellikleri, aşamaları ve türlerini açıklamak,
araştırmalarda biyoistatistik biliminden etkin ve yerinde faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken
hususlara değinmek ve yaygın kullanılan biyoistatsitik yöntem ve prensipleri tanımlamaktır. Biyoistatistik
bilimi disiplinler arası ve bir araç bilimi olduğu için önemi ve kullanım sıklığı gün geçtikçe
yaygınlaşmaktadır. Günümüzde biriken devasa bilgilerden, anlamlı sonuçlar üretmek amacıyla da istatistik
biliminin geliştirdiği tahmin modelleri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sonuç olarak kanıta dayalı bilgi
sunabilmek bilimsel araştırmaların en önemli özelliğidir. Kanıt olarak veri kabul edildiğinde, güvenilir veri
için bilimsel ve sistematik adımların takip edilmesi kaçınılmazdır. Biyoistatistik prensip ve yöntemler,
bilimsel araştırmaların bilimsel ilkelere göre planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde vazgeçilmez
araçlardır. Bilinçsiz kullanımı ise önüne geçilemez hatalara yol açabilir. Bu açıklamalar, bilimlerin
disiplinlerarası çalışma zorunluluğunu bir kez daha vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biyoistatistik, Tıp Alanı Araştırmaları, Araştırma Türleri, Bilimsel Araştırma

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Bilimsel Araştırma Nedir?

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

İnsan yaşamını kolaylaştırmak, refah düzeyini artırmak, sağlık problemlerini çözmek, yaşam süresini
uzatmak, toplumsal sorunları ortadan kaldırmak gibi insanı her yönüyle etkileyebilecek alan veya konularda
ürünler veya yenilikler geliştirmek bilimsel araştırmaların temel amacıdır.
Bilimsel araştırmaların birçok tanımı mevcuttur ancak bu tanımlamaların ortak olan noktaları
birleştirildiğinde, karşılaşılan bir güçlüğün giderilmesi için bilimsel yöntemin uygulanması, planlı ve sistemli
olarak verilerin toplanması, analizi, elde edilen sonuçların yorumlanarak raporlaştırılması ve problemlere
güvenilir çözümler arama süreci olarak özetlenebilir.
Bilimsel Araştırmalarda Temel Amaçlar
Farklı alanlarda yapılan bilimsel araştırmaların ürettikleri ürün çeşitliliği veya amaçları farklılık gösterse de
genel olarak mevcut durumu incelemek, hayatı kolaylaştırmak, sorunları çözmek, yeni bir ürün ortaya
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koymak, yeni bir yöntem veya teknoloji ortaya koymak, yeni bir bilgi ortaya koymak, ekonomik bir fayda
sağlamak, mevcut alternatif ürünleri karşılaştırmak gibi ortak amaçları vardır.
Bilimsel Araştırmaların Aşamaları
Bilimsel araştırmalarda genel olarak,
1. Hipotez Kurma
Araştırmanın temel ve yan probleminin tanımlanması
2. Planlama

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı
– Kongre
Araştırmanın yürütülmesi ve hipotezlerin
test edilmesi
içinBaşkanı
gerekli olan koşulların ayrıntılı olarak

tanımlanması
3. Gerekli ise ön denemenin yapılması,
Uygun örneklem genişliği belirlenemediği durumlarda, olası yanlılık kaynaklarını belirlemek için, kamuoyu
yoklaması gerektiğinde ihtiyaç duyulan bir aşamadır.
4. Yöntemin uygulanarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması, çözüm önerilerinin
geliştirilmesi,
5. Rapor yazımı ve Yayınlama süreci
olmak üzere beş temel aşaması mevcuttur.
Sağlık Alanında Yürütülen Bilimsel Araştırmaların Planlama Aşaması
Planlama aşaması araştırmaların en önemli aşamasıdır. Bu aşamada, söz konusu araştırma
yapılıyormuşçasına kayıt altına alınır. Bu süreçte, problemin test edilebilir hale dönüştürülür ve
incelenebilecek
yan problemler
netleştirilir.
Bu Handan
aşamaya hipotez
oluşturma aşaması
denir.
Araştırma
temel
Prof. Dr. Ayhan
ESİ
Prof. Dr.
ANKARALI
Doç. Dr.
Haluk
ZÜLFİKAR
Davetli
Konuşmacı ve uygun örneklem
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
hipotez
için düşünülmüştür
genişliği
temel hipoteze göre belirlenir.
Kongre Eş Başkanı

Ayrıca araştırma için gerekli olacak araç, gereç ve yöntemler belirlenir ve bu malzemelerin nereden temin
edileceği veya metotların nasıl uygulanacağı araştırılır. Kaç kişi üzerinde çalışılacağı ve çalışılacak kişilerin
nasıl seçileceğine karar verilir. Etik ilkeler, veri toplama süresi, araştırma süresi, belirlenir. Araştırmada yer
alacak kişilerin görev dağılımı yapılır. Bunların dışında konu ile ilgili derin bir kaynak araştırması yapılır.
Planlama Aşamasında Kullanılan Biyoistatistik Yöntem ve Prensipler
Biyoistatistik bilimi yöntem ve prensipler içeren ve bilimsel araştırmalara en önemli desteği sağlayan
disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bir bilimsel araştırmanın planlama aşamasından itibaren hemen her
aşamasında bilgi desteği sağlar. Söz konusu prensip ve yöntemler kullanıldığı taktirde kanıt değeri yüksek ve
genellenebilirlik sınırı bilenen araştırma bulguları elde edilir.
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Planlama aşamasında Biyoistatistik bilimi, araştırma hipotezinin test edilebilir şekilde tanımlanmasında,
temel hipoteze göre uygun örneklem genişliğinin belirlenmesinde, araştırma materyalinin hangi yöntemlerle
seçileceğine karar verilmesinde, denemede ortaya çıkabilecek yanlılık kaynaklarının tartışılması ve eğer
gerekli ise tabakalama, randomizasyon, körleme gibi yöntemler konusunda araştırmacıların
bilgilendirilmesinde, veri toplama aşamasında dikkat edilecek hususların tespit edilmesinde, kontrol
grubunun gerekliliğinin tartışılmasında ve veri tabanının oluşturulmasında çok önemli katkı ve destek sağlar.
Ayrıca üzerinde çalışılacak değişkenleri etkileme ihtimali olan ancak çalışmada ölçülmeyen veya
ölçülemeyen değişkenlerin olup olmadığının tartışılmasında, en ekonomik, en az denek kullanan, en
Dr. Ahmet
güvenilir sonuç veren ve bilgi eksiğiProf.
olmayan
en uygunFahri
deneyÖZOK
tasarımının belirlenmesinde, kayıp veri söz
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
konusu olduğunda nedenlerinin kayıt altına alınması durumunun hatırlatılmasında ve araştırma için yedek
denek ihtiyacı olup olmadığına karar verilmesinde rol alır.
Sağlık Alanı Araştırmaların Sınıflandırılması
Sağlık alanında yürütülen araştırmalar, literatürde farklı kriterlere göre sınıflandırılabilmektedir. Bunlar;
1.

Veri toplama tekniğine göre

2.

Yürütüldüğü ortama ve amaca göre

3.

Etik Konulara göre

Bu kriterlerden en yaygın kullanılanı veri toplama tekniğine göre yapılan sınıflandırmadır.
1.

Veri Toplama Tekniğine Göre Araştırma Türleri



Gözleme Dayalı Araştırmalar

o

Tanımlayıcı (anket araştırmaları, prevalans çalışmaları, olgu serileri)

Prof. Dr.
Prof.
Handan
ANKARALI
Halukaraştırmalardır.
ZÜLFİKAR
Bir grubu,
bir Ayhan
hastalığı,ESİ
bir coğrafyayı,
birDr.
koşul
veya durumu
tanımlamakDoç.
amaçlıDr.
yapılan
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Nerede ve ne zaman görülürler?, hangi yaştalar?, grupça belirleyici özellikleri var mı? gibi sorulara cevap
Kongre Eş Başkanı
aranır. Tanımlayıcı nitelikte hücre doku kültür çalışmaları, genetik araştırmalar tanımlayıcı tipte kurgulanan
anket araştırmaları da bu gruba girer.
Tanımlayıcı araştırmalarda sıklıkla kullanılan Biyoistatistik yöntemler, tanımlayıcı istatistik ve grafikler,
çeşitli sağlık istatistikleri için hesaplanan Hız, Oran veya Orantı istatistikleri, parametrik ve parametrik
olmayan testler (Ki-kare testi, t-testi, Varyans analizi modelleri, Basit regresyon ve korelasyon analizleri
gibi), bir veya iki oran, ortalama, korelasyon katsayısının karşılaştırılması, populasyon normal değerlerinin
belirlenmesi, standardizasyon yöntemleri sayılabilir.
o Analitik (retrospektif, kesitsel veya prospektif/kohort risk faktörü çalışmaları)
Analitik araştırmalarda nedensellik incelemesi, ölçülen özellikler arası ilişkilerin değerlendirilmesi gibi
hipotezlerin testinde modelleme ve tahmin yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle sistematik
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olarak hastalar sağlıklı kişilerden oluşan diğer bir grupla karşılaştırılır. Kabaca aşağıda verilen örnek
hipotezlere benzer sorulara cevap aranır.
 Niçin belirli bir bölgede bu kadar hasta var?
 Niçin kadınlar erkeklerden fazla?
 Neden hasta çocuk yok?
 Niçin bu yıl geçen yıldan daha fazla hasta var?
 Parkinson hastalığının nedenleri nelerdir?
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum
Başkanı
– Kongre
BaşkanıKesitsel ve Prospektif araştırmalar
En yaygın kullanılan gözlemsel analitik araştırma
türleri,
Retrospektif,
olarak adlandırılır. Retrospektif araştırmalarda onuç bilinir ve sonuçtan neden doğru bir değerlendirme
yapılır. Kesitsel araştırmalarda nedenler ve sonuç eşzamanlı dilimde incelenir, Prospektif araştırmalarda ise
Neden bilinir ancak sonucun ortaya çıkma ihtimali ileriye doğru takip edilerek gözlemlenir.
Kesitsel araştırma; literatürde Toplum taraması, prevalans çalışması, epidemiyolojik sürveyans, durum
saptama araştırmaları adları ile de yer almaktadır. Ne oluyor? sorusuna cevap aranır. İlgilenilen
durum/olay/hastalık prevalansının araştırıldığı çalışmalardır. Bulunan prevalansın, çeşitli sosyo-demografik
özelliklere ve etyolojik faktörlerle ilişkisi araştırılır. Belirli zaman kesitinde neden sonuç ilişkisi birlikte
incelenir. Veriler anket ve/veya muayene, laboratuvar incelenmesi gibi çeşitli yollarla elde edilebilir. Bu tip
araştırmalar, sağlık yöneticilerine toplumun sağlık durumu ve sağlık ihtiyaçlarını belirlemede yarar sağlar,
genellikle büyük toplulukları kapsar ve toplumun sağlık sorunlarının veya bir olayın adeta fotoğrafını çeker.
Kesitsel araştırmalarda veriler, sürekli tutulan sağlık kayıtları, hastane arşivleri, bebek-çocuk-gebe kronik
hastalık izleme formları, işyeri, okul kayıtları, anketler ve laboratuvar sonuçlarından elde edilebilir. Bu
araştırma türü, sağlık hizmetlerinin hızlı ve ucuz maliyetle planlanmasında önemli role sahiptir. İhtiyaç
duyulan
hizmetlerinin
ve planlanmasını
sağlar ve araştırmadan
edilen
sonuçlar
Prof.sağlık
Dr. Ayhan
ESİ belirlenmesi
Prof. Dr.
Handan ANKARALI
Doç. Dr. elde
Haluk
ZÜLFİKAR
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
topluma
genellenebilir.
Ancak hastalık risklerini
belirlemek
açısından bir ön tahmin
verdiği
için bu konuda
Kongre
Eş
Başkanı
dikkatli yorum büyük önem taşır. Etken ve sonuç ilişkisinin yorumlanma zorluğu ve katılımcı sayısının çok
olmadığı durumlarda yanlı sonuçların elde edilme ihtimali bu tip araştırmaların olumsuz taraflarıdır.
Vaka (Olgu) – Kontrol veya retrospektif araştırmalarda, ilgilenilen hastalığı “olanlar” ve “olmayanlar”
şüphelenilen etken (ler)in varlığı yönünden incelenirler. “Hastalık” (sonuç) ile şüphelenilen etken (faktör)
arasında nedensel ilişki araştırılır. Veriler kayıtlardan elde edilir ve sonuçta bulunan “odds oranı” (odds ratiotahmini rölatif risk), “hastalık” ile şüphelenilen etken(ler)in kuvvetle muhtemel etken(ler) olup olmadığını
gösterir. Sonuçların topluma genellenmesinde dikkatli olunmalıdır. Kayıtların bilgi içeriği açısından
yetersizliği veya veri eksikliği, kayıtların güvenilirlik sorunu veya aynı kişi tarafından doldurulmamış olması
bu tip araştırmaların en önemli olumsuzluklarıdır. Buna karşın ucuz olması ve kısa sürede tamamlanması
nedeniyle ilgi gören bir araştırma türüdür. Kayıt sistemlerinin ayrıntılı oluşturulması ve eksiksiz
doldurulması elde edilecek bilgi kalitesini direk etkileyecek unsurlardandır.
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Kohort veya prospektif araştırmalarda da, Vaka-Kontrol araştırmalarında olduğu gibi “Hastalık” (sonuç) ile
şüphelenilen etken (faktör) arasında nedensel ilişki araştırılır. Farkı araştırmanın yönünün ileriye dönük
olması ve planlamanın araştırma başlangıcında bizzat araştırmayı yürütecek kişiler tarafından yapılmasıdır.
Araştırmanın başlangıcında, ilgilenilen “hastalığın (sonucun) olmadığı” (sağlam) bireyler araştırma
popülasyonunu oluşturur ve etkisi incelenen etkene göre gruplandırılarak izlenir. Hastalık ortaya çıkmaya
başladığında ve belirli bir orana ulaştığında nedensellik ilişkisi araştırılır. Veriler anket, muayene,
laboratuvar incelemesi gibi çeşitli yollarla elde edilebilir. Etkenin etkisi Rölatif Risk ölçütü ile incelenir.
Pahalı araştırma türlerindendir ve sonuca ulaşmak için belirli bir sürenin geçmesi beklenir. Ancak verdiği
bilgi kalitesi açısından kanıt değeri enProf.
yüksek
ortaya
çıkmasını sağlar.
Dr.araştırmaların
Ahmet Fahri
ÖZOK

Oturum
Başkanı ölçütler
– Kongre Başkanı
Gözleme Dayalı Analitik Araştırmalarda
kullanılan

Orantı: İki farklı olayın birbirine bölünmesi ile elde edilir ve hız gibi ölçümlerin genel adı olarak ta
kullanılmaktadır.
Oran: Paydanın payı içerdiği ifadedir.
Hız: Belli zaman diliminde belirli bir olayın görülme sıklığını verir. Burada da payda payı içerir.
Prevalans: Kesitsel araştırmalardan elde edilir. Toplumdaki hastalık yaygınlığını (yükünü) ölçer. İki farklı
şekilde ifade edilebilir. Nokta prevalansı, belirtilen kısa sürede görülen olgu sayısı / o andaki toplum x 1000
olup bu prevalans türü bir orandır. Dönem (süre) prevalansı, belirtilen uzun sürede görülen olgu sayısı/o
sürenin ortalama toplumu x 1000 olup bu prevalans çeşidi bir hızdır.
İnsidans: Hastalığın gelişim hızını (yeni vakaların ortaya çıkma hızı) gösterir. Etken varlığında sonucun
ortaya çıkma olasılığı olarak tanımlanabilir. Çeşitli gruplarda bu hız hesaplanarak karşılaştırılabilir.
Prospektif çalışmalarda kullanılan bir ölçüttür.
Kronik hastalıkların sıklığı prevalans ile akut hastalıkların ilerleme veya gelişme hızları ise insidans ile
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
ölçülür.
Etken ve sonuç ilişkisi basit bir gösterimle
Tablo 1’ deki gibi tanımlandığında risk ölçütleri Tablo 1’
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
deki frekanslara bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanır.
Kongre Eş Başkanı
Tablo 1. Etken ve Sonuç İlişkisi
Etken \ Sonuç

+

-

TOPLAM

+

a

c

a+c

-

b

d

b+d

TOPLAM

a+b

c+d

a+b+c+d

258

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

Odds Oranı [OR]
= Etken varlığında sonuç + orantısı/Etken yokluğunda sonuç + orantısı
= (a/c) / (b/d) = (a * d) / (b * c)
Prevalans = (a+b) / (a+b+c+d)
Etken + iken insidans (Experimental Event Rate = EER) = a / (a+c)
Etken – iken insidans (Control Event Rate = CER) = b/ (b+d)
Rölatif Risk [RR] = EER / CER

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Rölatif Risk Azalması [Relative Risk Reduction = RRR] = 1 – RR

 Etken – kontrol, etken + ilaç grubu olarak adlandırıldığında kontrol grubunda olan bireylerin % RRR
kadarı deney grubunda olsaydı sonucu + olmayacaktı şeklinde yorumlanır.
Mutlak risk azalması (Absolute Risk Reduction, ARR) = EER – CER
 Eğer EER < CER ise etken varlığında risk azalır tersi ise artar
Tedavi edilmesi gereken sayı (NNT) = ARR’ nin tersi olup, gündelik pratikte algılanabilir bir ifadedir.
Çalışmadan belirtilen tedavi süresi boyunca gelişebilecek kötü sonlanım sayısını (olay, ölüm vb.) 1 tane
azaltabilmek için kaç hastaya deneysel tedavinin uygulanması gerektiğini gösterir. Genel olarak, NNT ne
kadar küçükse tedavinin etkisi o kadar güçlü, ne kadar yüksekse o kadar düşüktür.
Bu risk ölçütleri, neden ve sonuç arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü göstermek amacıyla kullanılır. OR
retrospektif, RR prospektif çalışmalarda kullanılan ölçüttür. Her iki değerinde «1» olması etken ile sonuç
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gösterir.
Analitik
tipte
araştırmalarda
yaygın
kullanılan
istatistik yöntemler
Prof.
Dr.gözlemsel
Ayhan ESİ
Prof.
Dr. olarak
Handan
ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Analitik araştırmalarda kullanılan Biyoistatistik
Prensip
ve yöntemlerin çeşit ve sayısı oldukça fazladır.
Kongre
Eş Başkanı
Ancak sağlık alanı çalışmalarında yaygın olarak yer alan yöntemler, tanımlayıcı istatistik ve grafikler, çeşitli
sağlık istatistikleri için hesaplanan Hız, Oran veya Orantı istatistikleri, ki-kare testi, t-testi, varyans analizi
modelleri, basit regresyon ve korelasyon analizleri gibi tek değişkenli testler, çoklu doğrusal ve doğrusal
olmayan regresyon modelleri, çoklu lojistik regresyon modelleri, kümeleme analizi, sağkalım analizleri,
faktöriyel varyans analizi veya kovaryans analizi, zaman serilerinin analizidir.


Deneysel ve Klinik Araştırmalar

1.

Kontrollü denemeler

1.1. Paralel veya eş zamanlı kontrol grubu içeren denemeler


Rasgele kontrollü denemeler
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Rasgele olmayan kontrollü denemeler

1.2. Ardışık kontrollü denemeler


Kendi kontrollü (paired design)



Cross-over

1.3. Dış kontrollü (historical kontrol dahil) denemeler
2. Kontrol grubu içermeyen denemeler

Prof.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK
Deneysel araştırmalarda yaygın olarak
kullanılan
istatistik
yöntem
ve prensipler
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Deneysel araştırmalarda en yaygın kullanılan Biyoistatistik Yöntemler, tanımlayıcı istatistik ve grafikler,
Parametrik ve Parametrik olmayan Deney tasarımları (Univariate, Multivariate, Faktöriyel varyans ve
Kovaryans analiz modelleri, tekrarlı ölçümlü denemeler ve çeşitli özel deney tasarımları) dır.


Metodolojik Araştırmalar

Sağlık alanında, yeni bir yöntemin ya da bir tarama testinin eski, bilinen, kabul edilen bir yöntem kadar ya da
klinikte kullanılan pahalı bir test kadar iyi sonuç verip vermediğini tespit etmek amacıyla bu tip araştırmalar
yapılır.
Yeni bir moleküler analiz sonucu, laboratuvar değerleri, radyoloji değerlendirmesi, morfolojik değişimler vs
tanı test aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca duygu/tutum/davranış gibi sübjektif özelliklerin tanısında çeşitli
ölçekler geliştirilmektedir.
Yeni tanı testlerinin performanslarını değerlendirmede yaygın kullanılan istatistik yöntemler;
Kappa istatistiği, McNemar testi, ROC eğrisi analizi, Lojistik regresyon analizi, Tanı başarı ölçütleri
(Sensitivite, spesifite, FP, FN, NPD, PPD gibi) sıkça kullanılmaktadır.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Konuşmacı
ÖlçekDavetli
geliştirme
veya mevcut ölçeklerin uyarlama
çalışmalarında Faktör analizi,Davetli
latent class
analizi, item
Kongre
Eş
Başkanı
analizi, Rash analizi, korelasyon analizi, cronbach alfa, ICC gibi istatistik yöntem ve katsayılardan
yararlanılır.
 Meta Analizi
Meta analizi, analizlerin analizi olarak da adlandırılır. Kanıt değeri en yüksek araştırmalardır. Meta analizi,
sistematik derleme tipi çalışmalara benzerdir. Bu çalışma tipinden farkı analitik işlemler içermesi ve
bulguları kantitatif değerlendirme ile özetlemesidir. Randomize kontrollü denemelerden yararlanılarak
sıklıkla meta analizleri gerçekleştirilmektedir. Ancak günümüzde vaka serileri, gözlemsel araştırmalar içinde
meta analitik yöntemler mevcuttur. Meta analiz yöntemleri de kendi içinde Tek değişkenli Meta Analizi,
Network Meta Analizi, Kümülatif Meta Analizi, Meta Regresyon ve Çok değişkenli Meta Analizi olarak
farklı amaçlarla kullanılmaktadır.
2. Yürütüldüğü ortama ve amaca göre Sağlık alanı araştırmalarının sınıflandırılması
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 Saha Araştırmaları
 Anket, Ölçek araştırmaları
 Gözlemsel Araştırmalar
 Rutin sağlık istatistikleri araştırmaları
 Laboratuvar ve Klinik Araştırmalar
 Hayvan deneyleri
 Histopatolojik deneyler
 Görüntü analizleri

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

 Klinik deneyler
 İlaç denemeleri
 Tanı testleri
 Moleküler Araştırmalar ve Mikrobiyota çalışmaları
Moleküler Araştırmalar ve Mikrobiyota çalışmalarından elde edilen verilerin yapısı ve çeşidinin karmaşık
olması ve büyük veri kapsamına girmesi nedeniyle Biyoistatistik biliminin özelleştiği yeni bir alan olan
BİYOİNFORMATİK yöntem ve prensiplerle veri analizi yapılmaktadır.
Günümüzde veri miktarı ve çeşidindeki artış ve bilgisayar teknolojisindeki hızlı ilerleme, istatistik model ve
kuramların algoritmalar yardımıyla kullanımına imkan sunmakta ve statik durum tespitinin ötesinde dinamik
veri toplayan ve işleyen teknolojilerin geliştirilmesi mümkün olmaktadır.
o Meta Analiz araştırmaları
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
3. Etik
Konulara
göre Sağlık alanı araştırmalarının
sınıflandırılması
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

a) Denek olarak «insan» ın yer aldığı araştırmalar:

o Tanı koyma ya da tedavi etmeye yönelik yapılan, katıldıklarında yarar görecekleri düşünülen hastaları
kapsayan araştırmalar,
b) Tamamen bilimsel yapıda, tıp biliminin gelişmesine katkıda bulunmak için düzenlenen, katılmalarında
tanı koyucu veya tedavi edici hiçbir yarar beklemeyen gönüllüler üzerinde yapılan araştırmalar.
o Bu gruptaki denekler ile her iki başlık altında kontrol grupları olarak alınan denekler, etik açıdan, en çok
korunması gerekenlerdir.
c) İnsanı denek olarak alan, ama üzerinde deney yapmayı gerektirmeyen antropolojik, sosyolojik ve
epidemiyolojik saha araştırmaları, insanların özel hayatlarına girmek söz konusu olması nedeni ile etik
yönden değerlendirilmeye alınmalıdır.
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d) Hayvan deneylerinin yapıldığı araştırmalarda da etik prensipler dikkate alınmaya başlanmış olup, bu
amaçla yurdumuzda da hayvanların denek olarak kullanıldığı çalışmaları değerlendiren özel etik kurullar
kurulmuştur.
e) Tıbbi ya da değil, insanı da hayvanı da denek olarak kullanmayan araştırmalar, araştırma için gerekli olan
genel etik prensiplerle sınırlı olmalıdır.
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KUANTUM
BİLGİ
TEORİSİNDEBAZI
BAZISAF
SAF VE
DURUMLAR
ÜZERİNDE
KUANTUM
BİLGİ
TEORİSİNDE
VE SAF
SAFOLMAYAN
OLMAYAN
DURUMLAR
ÜZERİNDE
ÖLÇÜMLER
ÖLÇÜMLER
1
2
Emriye ERSOY1, Zeynel YALÇIN2 Emriye ERSOY , Zeynel YALÇIN

1

1-2
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri
Enstitüsü,
İstanbul/
Türkiye İstanbul/ Türkiye
Yıldız Teknik
Üniversitesi,
Fen Bilimleri
Enstitüsü,

2

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul/ Türkiye

Öz: Kuantum mekaniğinde enerji, konum ve momentum gibi fiziksel değişkenlere gözlenebilirler denir.
Kuantum bilgi teorisinde gözlenebilirler hermisyen ve üniter operatörlerle temsil edilir. Bu özelliklere sahip
Prof.
Dr. Ahmet
ÖZOK
Pauli matrisleri kuantum bilgi teorisinde
önemli
bir yereFahri
sahiptir.
Bir kuantum sistemi, bir veya birden fazla
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
durumdan oluşabilir. Tek durumdan oluşan bir sistem saf duruma sahiptir. Böyle sistemler durum
vektörleriyle tanımlanır. Birden fazla durumdan oluşan ve her bir durumun belli bir bulunma olasılığı olan
bir topluluk ise karışık durumdadır. Böyle durumları tanımlamak için yoğunluk operatörü kullanılır.
Kuantum mekaniğinde yapılan ölçüm sonucun ne olduğuyla ilgilenmez. Sistem üzerinde bir ölçüm yaparak
ölçüm sonucunun elde edilme olasılığı ve ölçüm sonrası sistemin durumunun ne olduğu bulunur. Bu
çalışmada saf ve saf olmayan iki sistem üzerinde projeksiyon ölçümü yapılacak. İlk olarak durum vektörüyle
tanımlanmış yani saf duruma sahip bir sistemin istenen bazda bulunma olasılığı hesaplanacak. Daha sonra
bir operatörün bu sistem üzerinde ölçümü incelenecek. Burada Pauli matrislerinden yararlanılacak. Pauli
matrisinin özdeğerleri ölçümde elde edilecek sonuçlardır. Ölçüm sonuçlarının olasılıklarını hesaplamak için
özdeğerlere karşılık gelen özvektörler ile projeksiyon operatörleri tanımlanır. Projeksiyon operatörü her bir
özvektörün kendisiyle dış çarpımından oluşur. Bu sistem üzerinde son olarak operatörün beklenen değeri
hesaplanacak. Saf olmayan ikinci sistem üzerinde ölçüm yapılarak istenen bir durumda bulunma olasılığının
ne olduğu hesaplanacak. Burada iz fonksiyonundan yararlanılacak. Ayrıca yoğunluk matrisinideki diagonal
elemanların ölçümle ilişkisi incelenecek. Ölçümlerden sonra sistemlerin durumları tekrar tanımlanacak.
Anahtar
Kuantum
Ölçüm,
Pauli Matrisleri
Prof.Kelimeler:
Dr. Ayhan
ESİ Bilgi Teorisi,
Prof. Dr.
Handan
ANKARALI
Davetli Konuşmacı
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Projeksiyon Ölçüm
Olası birden fazla durumdan oluşan bir sistemin hangi durumda bulunma olasılığının ne olduğu projeksiyon
ölçümü ile hesaplanabilir. Projeksiyon ölçüm operatörü P harfi ile gösterilir. Projeksiyon ölçüm operatörü
aşağıdaki özellikleri sağlar(Nielsen, M.A., and a O.L. Chuang, (2010)):
i.Hermisyendir.
ii.
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iii. Sistem üzerinde olası bütün durumlar için yapılan ölçümlere karşılık gelen projeksiyon operatörleri
tamlık ilişkisini salar.

baz kümesine göre yazılmış

durumu için projeksiyon ölçümünü inceleyelim.

durumunu elde etme olasılığı p(i) ile gösterilir. Bu olasılığı
Bu sistem üzerinde ölçüm yapıldığında
hesaplamak için projeksiyon operatörünü şu şekilde tanımlarız:
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Ölçüm sonrası sistemin durumu ise

olur.
Saf Durumlar Üzerinde Projeksiyon Ölçümü
saf durumunda bulunan sistem üzerinde projeksiyon ölçümü yapalım.
|0> ve |1> durumalarına karşılık gelen projeksiyon operatörleri sırasıyla
şeklinde yazılır.

ve

|0> durumunda bulunma olasılığı

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Ölçüm sonrası sistemin durumu

|1> durumunda bulunma olasılığı
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Ölçüm sonrası sistemin durumu

İki durumun elde edilme olasılıklarının toplamının 1 olmasını bekliyoruz.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Ayrıca durum vektöründe |0> ve |1> durumlarının katsayılarının bu durumların elde edilme olasılıklarının
karekökü olduğunu görüyoruz.
Bu sistem üzerinde Pauli matrislerinden biri olan Y matrisi ile ölçüm yapalım.

Öncelikle Y matrisinin öz değerlerini ve onlara karşılık gelen öz vektörlerini bulalım.

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı
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Y matrisinin özdeğerleri ölçümün olası sonuçlarıdır.
için ölçüm yapalım.

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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Ölçüm sonrası sistemin durumu

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Toplam olasılık 1 olduğu için
Y operatörünün

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Davetli Konuşmacı
sonucunun
edilme olasılığı
Kongre Eşelde
Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

olur.

durumuna göre beklenen değeri
(Mcmahon David, Quantum Computing Explained (2007))

Saf Olmayan Sistemler Üzerinde Ölçümler
Birden fazla durumun belli olasılıklarla bir araya gelerek oluşturduğu sistemlere topluluk denir. Böyle
sistemler karışık duruma sahiptir. Saf durumda olmayan bu sistemi tanımlamak için yoğunluk operatörü
kullanılır. ρ harﬁ ile gösterilir.(Benetton, G., Casatti G., and Strini G., (2004))
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, %75 olasılıkla
%25 olasılıkla
operatörünü şu şekilde yazarız:

durumlarında bulunan bir sistem düşünelim. Sistemin yoğunluk

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Sistemin |0> durumunda bulunma olasılığı

Ölçüm sonrası yeni yoğunluk operatörü

Yoğunluk operatörünün matris gösterimini inceleyelim:

Yoğunluk matrisinin diagonalinde bulunan elemanlar sırasıyla |0 > ve |1 > durumlarında bulunma
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
olasılıklarını
Davetliverir.
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
AMAÇ

Kongre Eş Başkanı

Kuantum sistemleri üzerinde olası durumların elde edilme olasılıklarını hesaplamak için ölçüm yapıyoruz.
Ölçüm sonrası sistemlerin yeni durumlarını bulmayı amaçlıyoruz.
KAPSAM
Saf ve saf olmayan durumlara sahip sistemler inceleniyor.
YÖNTEM
Projeksiyon ölçümü kullanılarak hesaplamalar yapılıyor. Ölçüm için projeksiyon operatörleri oluşturuluyor.
Projeksiyon operatörleri istenen durumun kendisiyle dış çarpımından oluşuyor. Saf olmayan durumundaki
sistem üzerinde ölçüm yaparken iz fonksiyonun özelliğinden yararlanıyoruz
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BULGULAR
Pauli matrisinin öz değerleri ve bunlara karşılık gelen öz vektörleri bulundu. Öz değerlerden birinin elde
edilme olasılığı ½ olarak hesaplandı.
SONUÇ
Kuantum sistemler üzerinde yapılan ölçümlerin sistemlerin durumlarını değiştirdiği gözlemlendi. Sistemlerin
durumları ölçüm sonrası için tekrar tanımlandı. Saf olmayan duruma sahip sistemin yoğunluk işlemcisinin
matris gösteriminde diagonal dışındaki elemanların sıfır olduğu görüldü. Diagonaldeki elemanların ise ölçüm
sonuçlarının elde edilme olasılıkları olduğu
vurgulandı.
Prof. Dr.
Ahmet Fahri ÖZOK
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BOOTSTRAPÖRNEKLEMESİNİN
ÖRNEKLEMESİNİN REGRESYON
REGRESYON ANALİZİNE
BOOTSTRAP
ANALİZİNE UYGULANMASI
UYGULANMASI ÜZERİNE
ÜZERİNEBİR
BİR
ÇALIŞMA
ÇALIŞMA
2
, Esin KÖKSAL BABACAN
Samet KAYA
Samet KAYA1, Esin KÖKSAL BABACAN
1

1-2

2

1-2
Ankara Üniversitesi,
Fen Üniversitesi,
Fakültesi, İstatistik
Bölümü,
Ankara
/ Türkiye
Ankara
Fen Fakültesi,
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Bölümü,
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Öz: Bootstrap örneklemesinde amaç var olan veri setinden yerine koyma yöntemiyle daha çok veri seti
oluşturmak için yeniden örnekleme yapmaktır. Böylece küçük sayılı örnekler kullanılarak da istatistiksel
Prof.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK
çıkarımlar yapılabilmektedir. Bootstrap
yöntemi
özellikle
bilinen
istatistiksel yöntemlerin ve varsayımların
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
yetersiz kaldığı durumlarda güvenilir sonuçlar veren bir yöntemdir ve olasılık, güven aralıkları, hipotez testi
ve regresyon analizi gibi pek çok konuda ziraat, tıp, biyoloji, ekonomi, psikoloji ve eğitim gibi bilim
dallarında oldukça geniş kullanıma sahiptir. Regresyon analizinde en küçük kareler yöntemi ile sonuç
çıkarımı yapılmak istendiğinde hatalarla ilgili varsayımlara ihtiyaç duyulur. Yapılan işlemlerin istatistiki
açıdan anlamlı olması ancak bu varsayımların sağlanması ile olur. Varsayımların sağlanmadığı durumlarda
uydurulan modelin kitleyi iyi temsil etmediği ve genelleştirmenin doğru olmayacağı sonucuna ulaşılır.
Dolayısı ile, bu modeli kullanarak ileriye yönelik tahmin yapılamaz. Regresyonda varsayımların
sağlanmadığı durumlarda Bosstrap ile yeniden örnekleme yöntemi kullanılarak parametre tahmini yapılabilir,
parametreler ve ileriye yönelik tahminler için güven aralıkları oluşturulabilir. Bu çalışmada amaç, Bootstrap
yönteminin regresyon analizi üzerinde kullanımı hakkında bilgi vermektir. Bu amaçla, ilk olarak yöntemin
regresyon analizinde işleyişi anlatılacaktır. Daha sonra bu yöntem, bir araştırma mühendisinin yel
değirmeninden üretilen doğru akım çıktısı ile karşılık gelen rüzgar hızı verilerine uygulanarak bootstrap
yöntemine göre parametre tahminleri ve güven aralıkları elde edilecek ve elde edilen sonuçlar tartışılacaktır.
Sonuçları elde etmek için Matlab paket programında bir program yazılacak ve sonuçlar bu program
işletilerek elde edilecektir.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Anahtar
Kelimeler:
Bootstrap Yöntemi, Regresyon
Yel Değirmeni Verileri,
MatlabKonuşmacı
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Konuşmacı
DavetliAnalizi,
Konuşmacı
Davetli
Kongre Eş Başkanı

GİRİŞ
Bootstrap yöntemi ilk olarak Efron’un 1979 yılındaki çalışmasında Quenouille-Tukey jackknife yöntemine
alternatif olarak önerilmiş bir yeniden örnekleme yöntemidir. Kitle dağılımı hakkında bir bilgi olmadığında,
tahmin edici veya test istatistiğinin örnekleme dağılımı, eldeki örneklem bilgisine dayanılarak bulunur. Bu
gibi durumlarda, eldeki örneklemden yerine konularak (iadeli) yapılan çekilişlerle yeni örneklemler elde
edilir. Bu sayede kitle dağılımı bilinmediğinde, kitle dağılımı ile ilgili herhangi bir varsayım yapılmasına
gerek kalmadan istatistiki çıkarsama yapılabilir (Efron B, 1979).
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Bootstrap yöntemi kullanılarak standart hata bulunması, yanlılık gibi kriterlerin hesaplanması, güven aralığı
hesaplamaları, korelasyon katsayısı hesaplaması, regresyon analizi ve zaman serisi analizi gibi pek çok
konuda uygulamalar mevcuttur (Efron, 1993).
BOOTSTRAP ÖRNEKLEME YÖNTEMİ
İstatistiksel çalışmalarda örneklemeyi tekrar gerçekleştirmek ve çok kez yapmak, zaman, emek, maliyet gibi
sebeplerden dolayı her zaman mümkün değildir. Elimizde sadece bir veri seti bulunmaktadır. Verinin
alındığı kitlenin ortalaması tahmin edilmek istendiğinde tahmin olarak örneklem ortalaması alınır. Kitle
dağılımı hakkında bir varsayım yapılmamışsa, küçük hacimli örneklemede, kitle ortalaması için güven
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
aralığı oluşturulamaz, aralık tahmini
yapılamaz. Bu gibi sorunların altından kalkmak için mevcut veri
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
üzerinde “yeniden n hacimli örneklemeler” yapılıp ilgili istatistiğin değeri çok kez gözlenip, dağılımı
hakkında fikir elde edilebilir1.
biçiminde olmak üzere, bu veri setinde gözlemlerin yerleri
Gerçek veri seti
değiştirilip, 1/n olasılıkla rastgele iadeli seçim yapılarak oluşturulacak yeni örnek veri seti,
(2.1)
gibi olur. Bu şekilde oluşturulan veri setine “Bootstrap örneklem veri seti” denir. Bu işlem istenildiği kadar
tekrarlanarak birbirinden farklı B tane Bootstrap veri seti oluşturulabilir. İlgili istatistikler, bu yeni
oluşturulan veri setleri kullanılarak hesaplanır.
Bootstrap örnekleme yöntemi şematik olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir,

Prof. Dr. Ayhan ESİ
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BOOTSTRAP YÖNTEMİNİN REGRESYON ANALİZİNDE UYGULANMASI
Bootstrap regresyon model kestirimleri için iki temel yaklaşım söz konusudur: Birinci yaklaşımda,
doğrusal regresyon modelinin kestirimi yapılır ve n sayıda
artıkları elde
edilir. Bu artıklardan yerine koyarak n genişliğinde rastgele bir örneklem seçilir ve bunlar
bootstrap
artıklar vektörü olarak düzenlenir. Bootstrap artıkları, bootstrap yanıt vektörü
için
kestirilmiş
değerlere eklenir. Yani bootstrap regresyon modeli,8

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

biçiminde olur.

(3.1)
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Bu bootstrap yanıtları, orijinal modeli kestirmek için kullanılan regresyon işlemleri ile orijinal bağımsız
değişkenler üzerinden kestirilir. Bu kestirim, regresyon katsayıları vektörünün ilk bootstrap kestirimini verir.
Bu yöntem “bootstrap artıklar yöntemi” olarak adlandırılır.
İkinci yaklaşım, “genelde bootstrap gözlemleri” olarak adlandırılır. Regresyon fonksiyonunun yeterliliği ile
ilgili bir kuşku olduğunda ya da hata varyansının sabit olmadığı ve/veya bağımsız değişkenlerin de sabit
olmadığı durumlarda kullanılır. Bootstrap örneklemesinin bu türünde, yeniden örneklenecek veriler olarak
) vardır. Yani n sayıda (
) örneklem çiftleri n kez yerine koyarak
düşünülen n sayıda örneklem çifti (

8

http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozturk/Dersler/ist312/Ders10/Ders10.pdf
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örneklenirler; (
için), (
) olarak gösterilecek bootstrap örneklemini verirler. Bu bootstrap
örneklemine bir regresyon modeli uydurularak
(3.2)
sonucunda regresyon katsayıları vektörünün ilk bootstrap kestirimi elde edilir(Erar, 2013).
Bu bootstrap yöntemi B kez tekrarlanır. Genellikle, B’nin seçimi uygulamaya bağlıdır. Genelde, 200 – 1000
Prof.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK s( ) bootstrap standart sapmanın
bootstrap örneklemi ile çalışır. B’yi
seçmenin
bir yolu,
B artarken
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
değişkenliğinin gözlenmesidir. s( ), yeterli bir duruma geldiği zaman yeterli bootstrap örneklem genişliği
elde edilecektir.
BOOTSTRAP YÖNTEMİ VE GÜVEN ARALIKLARI
Genel olarak herhangi bir parametresi için güven aralığı, parametresinin nokta tahmininden daha fazla
bilgi vermektedir. B Bootstrap örnek sayısı ve
Bootstrap tahminleri olmak üzere sıralanmış değerler,
yüzdeliği

biçiminde olsun.
ile gösterildiğinde,

parametresi için tahmin edici

olmak üzere,

dağılımı için –

biçiminde yazılır. Buna göre Bootstrap güven aralığı,

Prof. Dr. Ayhan ESİ

Davetli Konuşmacı )

Prof. Dr. Handan ANKARALI
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Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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olarak elde edilir (Atıl ve Takma, 2006).
BOOTSTRAP REGRESYONDA GÜVEN ARALIKLARI
Bootstrap kullanılarak yaklaşık 100(1- α) güven aralığının elde edilmesi için bir yöntem yansıma yöntemidir
(yüzdelik yöntem). Yansıma yöntemi ile güven aralıkları elde edilirken, ’ın bootstrap dağılımının alt
100(α/2) ve üst 100(1- α/2) yüzdelikleri kullanılır. Bu yüzdelikler,
(α/2) ve
1- α/2) olarak ifade edilsin.
Bu yüzdeliklerin ’dan uzaklıkları tanımlanırsa regresyon katsayılarının orijinal örneklem için kestirimi
aşağıdaki gibi elde edilir:
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(4.1.1)

Böylece β regresyon katsayısı için yaklaşık 100(1- α/2) bootstrap güven aralığı
(4.1.2)

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

biçiminde elde edilir (Erar, 2013).
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UYGULAMA ÇALIŞMASI
Bir araştırma mühendisi elektrik üretmede yel değirmeni kullanımını incelemektedir. Mühendis yel
değirmeninden üretilen doğru akım çıktısı ile karşılık gelen rüzgar hızı verilerini toplamıştır. Burada,
= Rüzgar hızı (mph)
= Doğru akım
göstermektedir (Erar, 2013).
Tablo 1. Yel Değirmeni Verileri
Gözlem verileri

Rüzgar Hızı

Doğru Akım Çıktısı

1

1.582

5.00

2
Prof. Dr. Ayhan ESİ
3
Davetli Konuşmacı
4

1.822
6.00
Prof. Dr. Handan ANKARALI
1.057
3.40
Davetli Konuşmacı
Kongre
0.500 Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

2.70

5

10.00

2.236

6

9.70

2.386

7

9.55

2.294

8

3.05

0.558

9

8.15

2.166

10

6.20

1.866

11

2.90

0.653
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12

6.35

1.930

13

4.60

1.562

14

5.80

1.737

15

7.40

2.088

16

3.60

1.137

17

7.85

2.179

18
19

Prof. Dr. 8.80
Ahmet Fahri ÖZOK
2.112

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

7.00

1.800

20

5.45

1.501

21

9.10

2.303

22

10.20

2.310

23

4.10

1.194

24

3.95

1.144

25

2.45

0.123

Doğrusal regresyon modeli için parametre tahminleri, güven aralıkları ve açıklama oranı R 2 aşağıda
verilmiştir.
Tablo 2. Doğrusal Regresyon Sonuçları
Kriterler
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Doğrusal Regresyon
Güven Aralıkları
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli
Konuşmacı
0.1287
[-0.1729, 0.4303] Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

0.2392
R2

[0.1958, 0.2826]

0.8750

Buna göre elde edilen doğrusal model tahmini,

biçimindedir. Fakat, doğru akım(y) ve rüzgar hızı(x) arasındaki saçılım grafiğine bakıldığında bağıntının
doğrusal olmadığı görülmektedir.
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Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Şekil 2. x, y Saçılım Grafiği

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

Şekil 3. Artıkların Saçılım Grafiği
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Şekil 3’de ’ya karşı artıkların grafiği verilmektedir. Artıkların bu grafiği modelin yeterli olmadığını
göstermekte ve rüzgar hızından elde edilen bilgiyle doğrusal bir bağıntının yakalanamadığını ifade
etmektedir. Bu durumdan dolayı başka modeller düşünülmelidir.
Yel değirmeni verileri için daha mantıklı model üstten asimptot içeren bir model olacaktır. Bu model,

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

şeklindedir.

Dönüştürülmüş regresyon modeline göre elde edilen parametre tahminleri ve güven aralıkları aşağıdaki
gibidir.
Tablo 3. Dönüştürülmüş Ver İle Elde Edilen Regresyon Sonuçları
Kriterler

R2

Dönüştürülmüş Regresyon

Güven Aralıkları

3.0023

[2.9005, 3.1042]

-7.1109

[-7.6052, -6.6165]

0.9795

Ve model tahmini,

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı

biçiminde elde edilmiştir.
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Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Oturum Başkanı – Kongre Başkanı

Şekil 4. 1/x ,y Saçılım Grafiği
’ye karşılık
dönüştürülmüş değişkeninin saçılım grafiği verilmiştir. Bu grafik
Şekil 4 ile,
doğrusal görünmektedir. Bu da ters dönüşümün uygun olduğunu gösterir.
Klasik Regresyon yöntemi ile yapılan denemeler sonucunda verimize uyum sağlayan dönüştürülmüş
regresyon modeli tercih edildi. Bu model kullanılarak parametrelere ilişkin tahmin değerleri ve güven
aralıkları bulundu. Yapılan dönüşümle elde edilen veriler kullanılarak bootstrap gözlemleri yöntemi ile
parametre tahminleri ve güven aralıkları aşağıdaki gibi elde edilmiştir.
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Tablo 4. Bootstrap
Regresyon Sonuçları
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Kriterler

Kongre Eş Başkanı

Bootstrap Regresyon

Güven Aralıkları

3.0021

[2.9094, 3.0889]

-7.1092

[ -7.5823, -6.7070 ]

SONUÇ
Bootstrap yöntemi, kullanılan veri seti için herhangi bir varsayıma ihtiyaç duymayan ve eldeki veriden iadeli
olarak yapılan seçimlerle yeni örneklem elde etme esasına dayanan bir yeniden örnekleme yöntemidir.
Bilinen klasik regresyon yönteminde, istatistiki çıkarımlar için gerekli varsayımların geçerliliğinden şüphe
duyulduğunda elde edilen sonuçlara güvenilememektedir. Bu gibi durumlarda Bootstrap yöntemi, daha
güvenilir sonuçlar vermektedir.
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Bu çalışmada, Bootstrap örnekleme yöntemi kısaca tanıtılmış ve regresyon analizinde uygulanışı hakkında
bilgi verilmiştir. Yapılan uygulama çalışmasında, klasik regresyon kullanılarak elde edilen sonuçlar ile
Bootstrap regresyon yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçların benzer olduğu görülmüştür. Ayrıca bu iki
yöntem için güven aralıklarına bakıldığında, Bootstrap Regresyon kullanılarak elde edilen güven
aralıklarının klasik Regresyon yöntemine göre elde edilenden daha dar bir aralık oluşturduğu gözlenmiştir.
Sonuç olarak eldeki örneklem sayısı küçük olduğunda ve kitle dağılımı ile ilgili bir bilgi olmadığında ya da
regresyon analizinde sonuç çıkarımı için gerekli varsayımlar sağlanmadığında Bootstrap örnekleme
yönteminin uygulanması daha iyi sonuçlar verecektir. Yapılan uygulama çalışmasına göre, varsayımlar
Ahmet alternatif
Fahri ÖZOK
sağlansa dahi Bootstrap yönteminin Prof.
klasikDr.
regresyona
olarak kullanılabilecek bir yöntem olduğu
Oturum
Başkanı
–
Kongre
Başkanı
söylenebilir.
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ÜNİVERSİTE SINAV HAZIRLIK SÜRECİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE ANALİTİK VE
MATEMATİK ALANINDA YAŞANAN PSİKOLOJİK KAYGI
Fatih BAL
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İdari İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Matematik kaygısı, analitik bir problemi çözmesi istendiğinde yaşanan kafa karışıklığı, endişe, panik,
başarısızlık korkusu ile karakterize bir kaygıdır. Bazı durumlarda matematik kaygısı fizyolojik rahatsızlıklara
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
benzer birtakım belirtilerle ortaya çıkacak
ölçüde
şiddetlenebilmektedir.
Oturum
Başkanı
– Kongre BaşkanıMatematik kaygısı sınav kaygısının
bir alt türü olarak kabul görse de öğrencilerin matematik başta olmak üzere analitik bilimlere yönelik önyargıları ve kaçınma davranışlarının düzeyi analitik olmayan bilimlere nazaran daha fazladır. Matematik kaygısının epidemiyolojisine yönelik yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlar cinsiyet ve yaşın matematik
kaygısının düzeyi hususunda belirleyici etkenlerden olduğunu göstermektedir. Matematik kaygısı öğrencilerin
analitik bilimlere yönelik duydukları Araştırmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeyi
ve sosyoekonomik düzeyi ile anksiyete düzeyi arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir.
Bu amaç doğrultusunda ilişkisel tarama modeli kullanılmış olup İstanbul ilinde bulunan özel liselerde eğitim
gören 125’i erkek ve 125’i kız olmak üzere toplam 250 lise son sınıf öğrencisinden Matematik Kaygısı Ölçeği,
Belirti Tarama Listesinin (SCL-90-R) ve cinsiyet ile sosyoekonomik bilgilerin yer aldığı Kişisel Bilgi Formu
aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırmada hipotezi öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ile üyesi oldukları
sosyoekonomik grubun sahip oldukları anksiyete düzeyleri üzerinde doğrudan etkisi olduğu şeklindedir. Bu
veriler Çoklu Regresyon Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin matematik
kaygı düzeyleri ile anksiyete düzeyleri arasında anlamlı doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna karşın
öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile anksiyete düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Prof.Kelimeler:
Dr. Ayhan
ESİ
Prof.
Dr. Handan
ANKARALI
Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
Anahtar
Matematik
Kaygısı,
Anksiyete,
Sosyoekonomik
Düzey, Doç.
Matematik
Kaygı Ölçeği,
SCLDavetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
90-R, Lise Son Sınıf Öğrencileri
Kongre Eş Başkanı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Evrimsel psikoloji bakış açısından kaygı duyabilmenin öneminin türün hayatta kalabilmesi için önemli şartlardan biri olduğu düşünüldüğünde kaygı kavramının psikoloji biliminin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve
tanımlamaya çalıştığı bir kavram olması şaşırtıcı değildir. İnsan davranışlarını inceleme amacı güden psikoloji
bilimi yıllar içerisinde kaygının modern tanımı, kapsamı, türleri, kaygının ortaya çıkışını etkileyen kişisel,
çevresel, durumsal ve benzeri faktörler üzerinde araştırmalara sahne olmuştur (Dede ve Dursun, 2008:296).
Sınav kaygısı, uzun bir süredir eğitim bilimlerinin ve eğitim psikolojisinin araştırma alanlarından biri olsa da
matematik kaygısının sınav kaygısından karakteristik olarak farklılaştığı, bu sebeple matematik kaygısının sı-

279

DAVETLİ
KONUŞMACILAR
TAM METİNLER
SUNUMLAR

nav kaygısından bağımsız bir şekilde ele alınıp incelenmesi gerektiği düşüncesi son zamanlarda kabul görmeye başlayan bir bilimsel varsayımdır. Türkiye’de başta matematik olmak üzere analitik bilimlere verilen önem
ve yüklenen anlam, diğer bilimlere nazaran daha fazladır. Analitik zeka ve beceriye verilen önem, analitik
özelliklerin öğrencilerin geleceği üzerindeki etkisinin daha fazla olacağına dair sahip olunan toplumsal inanç
ve toplumsal olarak makbul olduğu düşünülen hekim, mühendis, mimar gibi meslek dallarını tercih edecek öğrenciler için analitik birikimin önem kazanması gibi faktörler öğrencilerin sahip olduğu matematik kaygısının
düzeyini arttıran toplumsal faktörlerin başında gelmektedir (Peker ve Mirasyedioğlu, 2003:158).
Her türden kaygı, insanoğlunun başarısızlığının olduğu kadar başarısının da ayrılmaz bir parçası ve belirleyiciProf. Dr.
Ahmet
Fahri
ÖZOKbaşarı veya başarısızlık ile sonuçlanıp
sidir. Kaygının varlığından ziyade kaygının
düzeyi,
kişinin
çabalarının
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
sonuçlanmayacağı üzerinde etkili olabilmektedir. Makul seviyede kaygı, öğrencilerin sınava bakış açısını ve
sınava dair algısı üzerinde etkili olduğu gibi öğrencilerin sınav başarısını etkileyen bilişsel ve fiziksel potansiyelin ortaya çıkışında ve bu yönde sarf edilecek çabanın niteliği üzerinde olumlu bir etki yaratabilmektedir.
Makul düzeyin üzerinde kaygıya sahip olmak ise öğrencilerin sınava hazırlık sürecini olduğu kadar sınavın
kendisini ve sınavın potansiyel sonuçlarını tehlikeli, kaçınılması gereken, üstesinden başarıyla gelinemeyecek,
korku ve panik yaratan bir şekilde algılamalarına ve sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebebiyet verebilmektedir (Bal, 2018:1425-1426).
AMAÇ
Çalışmanın amacı lise son sınıf öğrencilerinin sahip oldukları matematik kaygısının düzeyi ve üyesi oldukları
sosyoekonomik grup ile Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) ölçeğinin anksiyete alt ölçeğinden aldıkları puanlar
arasında anlamlı bir doğrusal ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir.
KAPSAM
Araştırmanın
2018-2019 Eğitim
ve Öğretim
yılında
İstanbul iline bağlı
eğitim gören
Prof. Dr.kapsamını
Ayhan ESİ
Prof. Dr.
Handan
ANKARALI
Doç.özel
Dr. liselerde
Haluk ZÜLFİKAR
DavetliAyrıca
Konuşmacı
125’i Davetli
erkek veKonuşmacı
125’i kız olmak üzere toplamDavetli
250 liseKonuşmacı
son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
araştırmanın
Kongre Eş Başkanı
kapsamı matematik kaygısı ve sosyoekonomik düzey ile anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
ile sınırlıdır. Araştırmanın amacı doğrultusunda kullanılacak veri toplama araçları Matematik Kaygısı Ölçeği,
Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) ve Kişisel Bilgi Formundan meydana gelmektedir.
YÖNTEM
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul iline bağlı özel liselerde
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında eğitim gören 125’i erkek ve 125’i kız olmak üzere toplam 250 lise son
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini ise İstanbul iline bağlı özel liselerde 2018-2019 EğitimÖğretim yılında eğitim gören tüm lise son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla
Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R), Matematik Kaygısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin
analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Regresyon fonksiyonu
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:
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Y = β0 + β1 X1 – β2 X2 + e
Y= Bağımlı değişken (Anksiyete düzeyi)
β0 = Regresyon sabiti
β1 = Birinci bağımsız değişkenin (matematik kaygı düzeyi) regresyon katsayısı
β2= İkinci bağımsız değişkenin (sosyoekonomik düzey) regresyon katsayısı
e= Hata terimi

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Oturum
Başkanı –
Kongre
Başkanıiki hipotez üzerine şekillenmektedir.
Yukarıdaki regresyon fonksiyonundan
anlaşılabileceği
üzere
bu araştırma
Araştırma hipotezlerinden birincisi Matematik Kaygısı Ölçeğinden elde edilen puanlar ile Belirti Tarama Listesinin Anksiyete ölçeğinden elde edilen puanlar arasında pozitif ve doğrusal bir ilişkinin olduğu yönündedir.
İkinci hipotez ise örneklemin üyesi olduğu sosyoekonomik grup ile Belirti Tarama Listesinin Anksiyete ölçeğinden elde edilen puanlar arasında negatif ve doğrusal bir ilişkinin var olduğu yönündedir.
Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R), John Hopkins Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Hopkins Symptom
Check List (HSCL) olarak bilinen envanter baz alınarak Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Kişilerin sahip olduğu psikiyatrik belirtilerin şiddetini ölçmeyi amaçlayan bir ölçüm aracı
olup toplam 10 alt boyutu bulunmaktadır. Bu alt boyutlar sırasıyla; somatizasyon, obsesif-kompulsif bozukluk,
kişilerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, öfke, fobik reaksiyon, paranoid düşünce, psikotizm ve ek skaladır.
Ölçüm aracı toplam 90 maddeden oluşmaktadır. Her madde 5’li likert tipinde olup katılımcılardan her maddeye 0 ila 4 arasında bir değer vererek puanlamaları istenmektedir. Puan skalasında 0=Hiç, 4=Aşırı düzeyde
şeklinde değerlendirmeye karşılık gelmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunda öğrenim gören 72 erkek ve 50 kız öğrenciye 15 gün
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
araylaDavetli
test tekrarı
yöntemi kullanılarak yapılan
normKonuşmacı
çalışmasının sonuçlarına göreDavetli
ölçüm aracının
alt boyutKonuşmacı
Davetli
Konuşmacı
larının güvenirlik katsayıları sırasıyla; somatizasyon
(SOM)
0.82;
Obsesif-kompulsif
(O-C)
0.84;
Kişilerarası
Kongre Eş Başkanı
duyarlılık (INT) 0.79; Depresyon (DEP) 0.78; Anksiyete (ANX) 0.73; Öfke – Düşmanlık (HOS) 0.79; Fobik
Anksiyete (FHOB) 0.78; Paranoid Düşünce (PAR) 0.63; Psikotizm (PSY) 0.73; Ek Skala 0.77’dir. MMPI
envanteri ölçüt alınarak yürütülen geçerlilik çalışmalarının sonuçlarına göre iki ölçek arasındaki Pearson korelasyon katsayılarının 0.50 ile 0.59 arasında değiştiği ve ortanca değerin 0.42 olduğu tespit edilmiştir (Kılıç,
1991:45).
1989 yılında Türk öğrencilerinin matematik kaygısının şiddetini ölçmek amacıyla Türkçe olarak geliştirilen
Matematik Kaygısı Ölçeği 4’lü likert tipinde 45 tane sorudan oluşmaktadır. Bu ölçekten alınabilecek en düşük
puan 45, en yüksek puan ise 180’dir. Matematik Kaygısı Ölçeğinin norm çalışmasının örneklemini bir genel
lise, bir Anadolu lisesi, bir özel lise, biri özel iki ilköğretim okulu ve bir ticaret meslek lisesinde okuyan %48’i
kız ve %52’si erkek olmak üzere toplam 754 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen Cronbach
Alfa katsayısı 0.92’dir. Faktör analizinden elde edilen sonuçlar ise varyansın %53’ünü açıklayan 9 faktöre
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işaret etmekte ve varyansın %40’ını açıklayan dört faktörün ölçeğin boyutlarını belirlemekte kavramsal açıdan
daha uygun olduğunu ortaya koymaktadır (Erktin, Dönmez ve Özel, 2006:29-30).
BULGULAR
Tablo 1. Örneklemin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı
F

%

Geçerli %

Yığılmalı %

Kadın

125

50,0

50,0

50,0

Erkek

125

Toplam

250

50,0 Fahri ÖZOK50,0
Prof. Dr. Ahmet

100,0
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100,0

100,0

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere örneklem grubunu 125 (%50) kadın; 125 (%50) erkek olmak üzere toplam 250
katılımcı oluşturmaktadır.
Tablo 2. Örneklemin Sosyoekonomik Düzey Değişkenine Göre Dağılımı
F

%

Geçerli %

Yığılmalı %

Alt sosyoekonomik
düzey

129

51,6

51,6

51,6

Orta sosyoekonomik
düzey

121

48,4

48,4

100,0

Toplam

250

100,0

100,0
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Tablo 3. Betimleyici İstatistikler
N

En
büyük
değer

En
küçük
değer

Aritmetik
ortalama

Ortalamanın
standart
hatası

Standart
sapma

Varyans

SCL-90-R
Anksiyete alt ölçeği

250

8

30

21,86

,310

4,904

24,051

MKÖ

250

20

88

59,36

,842

13,318

177,379

Toplam

250

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
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Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere SCL-90—R ölçeğinin Anksiyete alt ölçeğinden elde edilen puanlar 8 ila 30
arasında değer almaktadır (min=8, max=30). SCL-90-R ölçeğinin Anksiyete alt boyut puanlarının aritmetik ortalamasının x̄=21,86, ortalamanın standart hatası SE=0.310, standart sapması σ=4,904 ve varyansı σ2=
24,051’dir.
Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere Matematik Kaygısı ölçeğinden elde edilen puanlar 20 ile 88 arasında değer
almaktadır (min=20, max=88). MKÖ puanlarının aritmetik ortalaması x̄=59,36, ortalamanın standart hatası
SE=0.842, standart sapması σ= 13,318 ve varyansı σ2= 177,379’dur.
Tablo 4. Çoklu Regresyon Analizi
B

SH

Β

Model 1
Sabit

R2

∆ R2

,309
9,697

Prof.
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p
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1,182
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Model 2
Sabit

9,762

1,216

MKÖ

,205

,019

,556

SE

-,121

,518

-,012

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
,304

Davetli Konuşmacı

,815

Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere ilk modelde Matematik Kaygısı ölçeğinden elde edilen puanların varyansın
%30,9’unu açıkladığı görülmektedir (R2=.309). İkinci modelde ise Matematik Kaygısı Ölçeğinden elde edilen
puanlar ile sosyoekonomik düzeyin varyansın %31’ini açıkladığı görülmektedir (R2=.310). Çoklu regresyon
modelinin genellenebilirliğinin %30,4 olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle model örneklem yerine evrenden üretilmiş olsaydı toplam varyansın %30,4’ünü açıklıyor olacaktı (∆R2=.304).
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Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere Matematik Kaygısı Ölçek puanları ile SCL-90-R Ölçeği Anksiyete alt boyutundan elde edilen puanlar arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (B=.205, p=.000; p<.01).
Matematik Kaygısı Ölçeği puanlarındaki 1000 birimlik değişimin SCL-90-R ölçeğinin Anksiyete alt boyut
puanlarında 205 birimlik bir artışa sebep olacağı görülmektedir.
Standardize edilmiş β katsayılarına baktığımızda Matematik Kaygısı Ölçek puanlarında meydana gelen 1 standart sapma değerinde değişimin SCL-90-R Ölçeği Anksiyete alt boyut puanlarında 0.556 standart sapma değerinde değişime sebep olacağını görmekteyiz (σ=13,318, β=0.556).
Sosyoekonomik düzey ile SCL-90-R Ölçeği Anksiyete alt boyutunda elde edilen puanlar arasında anlamlı bir
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
ilişki tespit edilememiştir (B= -,121,Oturum
p=.815; Başkanı
p>0.05). – Kongre Başkanı
SONUÇ
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların sahip oldukları matematik kaygısı ile anksiyete düzeyleri arasında .01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönde ve doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır. Lise son sınıf
öğrencilerinin sahip oldukları matematik kaygısının şiddeti arttıkça sergiledikleri anksiyete belirtilerinin de
şiddeti artmaktadır. Çoklu Regresyon Analizinin ikinci modelinin hipotezi olan sosyoekonomik düzey ile lise
son sınıf öğrencilerinin sergiledikleri anksiyete düzeyleri arasında negatif yönde doğrusal bir ilişki varsayımı
.05 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Diğer bir deyişle sosyoekonomik düzey ile lise son sınıf öğrencilerinin sergiledikleri anksiyete düzeyleri arasında negatif yönde doğrusal bir ilişki olsa da bu ilişki anlamlı bulunmamıştır. Bu bulgu, öğrencilerin geleceğe dair yaptıkları planlardaki farklılıklar, mesleki başarıları ve refah
seviyeleri açısından sahip oldukları analitik becerilerin düzeyini hayati bir faktör olarak görmemeleri, ailelerinin sosyoekonomik durumunun gelecekleri üzerinde belirleyici olmadığını düşünmeleri, üniversite sınavında
yapacakları tercihlerin ağırlıkla sözel ve eşit-ağırlık bölümlerinden olması ile açıklanıyor olabilir.
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ÜNİVERSİTE SINAV HAZIRLIK SÜRECİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE ANALİTİK VE
MATEMATİK ALANINDA YAŞANAN PSİKOLOJİK KAYGI
Fatih BAL
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İdari İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Matematik kaygısı, analitik bir problemi çözmesi istendiğinde yaşanan kafa karışıklığı, endişe, panik,
başarısızlık korkusu ile karakterize bir kaygıdır. Bazı durumlarda matematik kaygısı fizyolojik rahatsızlıklara
benzer birtakım belirtilerle ortaya çıkacak ölçüde şiddetlenebilmektedir. Matematik kaygısı sınav kaygısının
Prof. Dr.matematik
Ahmet Fahri
ÖZOKüzere analitik bilimlere yönelik önyarbir alt türü olarak kabul görse de öğrencilerin
başta olmak
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
gıları ve kaçınma davranışlarının düzeyi analitik olmayan bilimlere nazaran daha fazladır. Matematik kaygısının epidemiyolojisine yönelik yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlar cinsiyet ve yaşın matematik
kaygısının düzeyi hususunda belirleyici etkenlerden olduğunu göstermektedir. Matematik kaygısı öğrencilerin
analitik bilimlere yönelik duydukları Araştırmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeyi
ve sosyoekonomik düzeyi ile anksiyete düzeyi arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir.
Bu amaç doğrultusunda ilişkisel tarama modeli kullanılmış olup İstanbul ilinde bulunan özel liselerde eğitim
gören 125’i erkek ve 125’i kız olmak üzere toplam 250 lise son sınıf öğrencisinden Matematik Kaygı Ölçeği,
SCL-90-R Belirti Listesi ve cinsiyet ile sosyoekonomik bilgilerin yer aldığı Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla
veri toplanmıştır. Araştırmada hipotezi öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ile üyesi oldukları sosyoekonomik grubun sahip oldukları anksiyete düzeyleri üzerinde doğrudan etkisi olduğu şeklindedir. Bu veriler Çoklu
Regresyon Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri
ile anksiyete düzeyleri arasında anlamlı doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna karşın öğrencilerin
sosyoekonomik düzeyleri ile anksiyete düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik Kaygısı, Anksiyete, Sosyoekonomik Düzey, Matematik Kaygı Ölçeği, SCL90-RProf. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
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DÜZGÜN DÖRT YÜZLÜ ÜZERİNDE ÜÇ DEĞIŞKENLİ BERNSTEIN-CHLODOWSKY
OPERATÖRÜYLE AĞIRLIKLI YAKLAŞIM
Afşin Kürşat GAZANFER, Tülin COŞKUN
Türkiye
Öz: 1912 yılında S. Bernstein, Weierstrass’ın iyi bilinen yaklaşım teoreminin yeni bir ispatını yapmıştır ve
[0,1] aralığında verilmiş sürekli bir fonksiyona yakınsayan polinom tanımlamıştır. Daha sonra, 1932 yılında Bernstein’ın öğrencisi olan Chlodowsky tarafından yeni bir polinom dizisini [0,A] aralığı üzerinde taProf. Dr. bu
Ahmet
Fahri
ÖZOK
nımlamıştır. Chlodowsky (1932), tanımladığı
polinom
dizisinin
noktasal yakınsaklığını incelemiş ve f
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
fonksiyonunun bir x_0 noktasında sürekli ve tüm pozitif yarım eksende sınırlı olması durumunda polinom
dizisinin bu fonksiyona düzgün yakınsadığını göstermiştir. 1995 yılında E. İbikli–E. Gadjieva tarafından
Bernstein-Chlodowsky polinomlarının bir genelleşmesi ele alınarak yaklaşım koşulları incelenmiştir. Biz bu
çalışmada, iki değişkenli fonksiyonlar için kullanılan Bernstein ve Chlodowsky lineer pozitif operatörlerinin
birleşiminden oluşan Bernstein-Chlodowsky operatörünü tanımlayarak üç değişkenli fonksiyonlara taşıyarak
iyi tanımlılığı ortaya konmuştur. Yaklaşım Teorisinin en bilinen teoremi olan Korovkin Teoreminin şartlarını sağladığı ispatlanmıştır. Ayrıca sürekli fonksiyonlar uzayında bazı fonksiyonların Korovkin teoreminin
şartlarını sağlamadığı belirtilmiştir. Sürekli fonksiyonlar uzayı daha kompakt bir bölgeye indirgenerek yani
ağırlıklı uzaylarda yaklaşım koşulları ifade edilmiştir. Üç değişkenli fonksiyonlar için süreklilik modülü tanımı ve özellikleri inşa edilerek oluşturulan yeni polinom dizisinin yaklaşım hızı incelenmiştir. Üç değişkenli sürekli fonksiyonların kompakt alt kümesinde bu operatörlerin yaklaşım koşulları çalışıldı. Son olarak,
yeni polinom dizisinin farklı fonksiyonlara yaklaşımı MAPLE programı kullanılarak grafik olarak desteklenmiştir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle hata hesabı yapılarak yaklaşımın geçerliliği tablo halinde gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bernstein-Chlodowsky Operatörleri, Lineer Pozitif Operatörler, Ağırlıklı Süreklilik MoDr.Dört
Ayhan
ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
dülü,Prof.
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ÜÇGENSEL BÖLGEDE İKİ DEĞIŞKENLİ BERNSTEIN-CHLODOWSKY OPERATÖRÜYLE
AĞIRLIKLI YAKLAŞIM ÜZERİNE
Afşin Kürşat GAZANFER, Özlem DEMİRTAŞ, Tugay ZARARCI, Melda İMREN
Türkiye
Öz: 1912 yılında S. Bernstein, Weierstrass’ın iyi bilinen yaklaşım teoreminin yeni bir ispatını yapmıştır ve
[0,1] aralığında verilmiş sürekli bir fonksiyona yakınsayan polinom tanımlamıştır. Daha sonra, 1932 yılında
Bernstein’ın öğrencisi olan Chlodowsky tarafından yeni bir polinom dizisini [0,A] aralığı üzerinde tanımlamışProf.
Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK
tır. Chlodowsky (1932), tanımladığı bu
polinom
dizisinin noktasal
yakınsaklığını incelemiş ve f fonksiyonunun
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bir x_0 noktasında sürekli ve tüm pozitif yarım eksende sınırlı olması durumunda polinom dizisinin bu fonksiyona düzgün yakınsadığını göstermiştir. 1995 yılında E. İbikli–E. Gadjieva tarafından Bernstein-Chlodowsky
polinomlarının bir genelleşmesi ele alınarak yaklaşım koşulları incelenmiştir. Biz bu çalışmada, iki değişkenli
fonksiyonlar için kullanılan Bernstein ve Chlodowsky lineer pozitif operatörlerinin birleşiminden oluşan Bernstein-Chlodowsky operatörünün özellikleri iki değişkenli polinom dizisine taşınmıştır. Yaklaşım Teorisinin en
bilinen teoremi olan Korovkin Teoreminin şartlarını sağladığı ispatlanmıştır. Ayrıca sürekli fonksiyonlar uzayında bazı fonksiyonların Korovkin teoreminin şartlarını sağlamadığı belirtilmiştir. Sürekli fonksiyonlar uzayı
daha kompakt bir bölgeye indirgenerek yani ağırlıklı uzaylarda yaklaşım koşulları ifade edilmiştir. İ. Büyükyazıcı tarafından inşa edilen iki değişkenli fonksiyonlar için süreklilik modülü tanımı ve özellikleri kullanılarak,
oluşturulan polinom dizisinin yaklaşım hızı incelenmiştir. İki değişkenli sürekli fonksiyonların kompakt alt
kümesinde bu operatörlerin yaklaşım koşulları çalışıldı. Son olarak, iki değişkenli fonksiyonlar için kullanılan polinom dizisinin farklı fonksiyonlara yaklaşımı MAPLE programı kullanılarak grafik olarak desteklenmiştir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle hata hesabı yapılarak yaklaşımın geçerliliği tablo halinde gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bernstein-Chlodowsky Operatörleri, Lineer Pozitif Operatörler, Ağırlıklı Süreklilik MoDr.Dört
Ayhan
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YÜKSEK BOYUTLU KRONECKER ÇARPIMI İÇİN PARALEL PROGRAMLAMA
UYGULAMASI
Ahmet DURAN, H.Ünsal ÖZER, Mehmet TUNÇEL
Türkiye
Öz: Kronecker çarpımı sayısal lineer cebir alanında önemli bir yere sahip matris işlemi olup, son yıllarda
bilimsel hesaplama yöntemleri içerisinde kullanımı giderek artmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları; özdeğer
analizi ve problemleri, temel bileşenler analizi, karar verme sistemleri, görüntü işleme, korvaryans tahmini için
Prof. Dr.quantum
Ahmet hesaplama,
Fahri ÖZOK
model oluşturma, sinyal işleme, optimizasyon,
hızlı Fourier dönüşümü, stokastik modelOturum Başkanı – Kongre Başkanı
ler, ağ teori, operatör teori, sistem teori ve fotogrametridir. Bu çarpımda karşılan en büyük sıkıntılardan biri hesaplanan matristeki önemli ölçüdeki boyut artışıdır. Hızla gelişen bilgisayar teknolojileri sayesinde Kronecker
çarpımı için yüksek boyutlara çıkma imkânı doğmuştur. Bu durum beraberinde zaman ve hafıza maliyetini getirmiştir. Bu çalışmamızda Kronecker çarpımı için seri programlamada oluşacak zaman maliyetini düşürmek
için paralel programlama uygulaması yapılmıştır. Çalışmamız iki yoğun (ing: dense) kare matrisin Kronecker
çarpımından yüksek boyutlu Kronecker çarpım matrisini verimli bir şekilde elde etmeye yöneliktir. Bunun için
yüksek performanslı bilgisayar siteminden faydalandık. Çalışmamız, seri programlama ve paralel programlama
uygulaması içermektedir. İlk olarak Kronecker çarpımı için oluşturulan seri algoritma çalıştırıldı ve istenilen
boyutlar için ölçümler yapıldı. Sonrasında seri algoritma CPU’da OpenMP uygulama programlama arayüzü
(ing: API) ile paralelleştilerek tekrar ölçüm yapıldı. Bu ölçümlerle birlikte uygulamanın kullanımı ve verimliliği tartışıldı. Sonuç olarak yüksek boyutlu Kronecker çarpım matrisini elde etme çalışmamız bize CPU ile
yapılan paralelleştirilmiş algoritma seri algoritmaya göre daha hızlı sonuç verdi. Matris boyutu arttıkça sistemde iş yükü doyuma ulaşarak daha verimli bir şekilde doğrusal hızlanmaya daha yakın bir hızlanma elde edildi.
Anahtar Kelimeler: Kronecker Çarpımı, Paralel Programlama, Paylaşımlı Bellekli Programlama
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
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DÜZGÜN YILDIZGENLERDEKİ ALTIN ORAN
Arda ŞENTÜRK, Aslı Ceren YÜKSEK, Meryem ÇILDIR
Türkiye
Öz: Tüm kenarları ve açıları eş olan çokgenlere düzgün çokgen denir tanımından hareketle; k ≥ 1, n ≥ 3
ve k, n ∈ Z olmak üzere bir daire üzerinde eşit aralıklı n nokta alıp herhangi bir noktadan itibaren her k.
noktasını doğru parçalarıyla bağlamak suretiyle oluşturulan şekle de düzgün yıldızgen denir. Her k. noktasının bağlı olduğu n köşeli düzgün yıldızgen {n/k} sembolü ile ifade edilmektedir. Düzgün bir beşgen içine
Ahmet
çizilen düzgün yıldızgende altın oranProf.
doğalDr.
olarak
ortayaFahri
çıkar. ÖZOK
Üç boyutlu düzgün katı cisimlerden dodekaOturum Başkanı – Kongre Başkanı
hedron (12 yüzlü) ve ikozahedron (20 yüzlü) için de aynı altın oran belirir. Öklid adı geçen bu polihedronları
(çokyüzlüleri) bir doğru parçasını kendi deyişiyle aşırı ve ortalama oranda bölerek oluşturmuştur. Öklid’in
çok yüzlülerin doğru parçalarını oranladığında elde ettiği (1+√5)/2 sonucu yaklaşık olarak altın oranı verir.
Bu bilgilerden yola çıkarak bu projede düzgün beşgene ilave olarak diğer düzgün çokgenlerin içinde oluşan
düzgün yıldızgenlerdeki doğru parçaları arasında altın oran bulunması amaçlanmıştır. Düzgün yıldızgenler
GeoGebra 5.0 programı yardımıyla çizilmiş ve incelenmiştir. Köşe sayısı sadece beş veya beşin katı olan
düzgün yıldızgenlerde oluşan doğru parçaları arasında altın oran bulunmuştur. Köşe sayısı beş veya beşin
katı olmayan düzgün yıldızgenlerde oluşan doğru parçaları arasında altın oran bulunamamıştır, ancak farklı düzenlemelerle bu düzgün yıldızgenlerde altın oranın elde edilmesine yönelik çalışmalar da yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Düzgün Yıldızgen, Altın Oran, GeoGebra 5.0.
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AL OBOUDI DİFERANSİYEL OPERATÖRÜ YARDIMIYLA TANIMLANAN ANALİTİK
YALINKAT FONKSİYONLARIN YENİ BİR ALT SINIFI İÇİN KATSAYI TAHMİNLERİ
Arzu AKGÜL, Arzu KOÇAL
Türkiye
Öz: Geometrik fonksiyonlar teorisi analitik fonksiyonların geometrik özellikleri ile uğraşan kompleks analizin önemli bir dalıdır. Özellikle bi-univalent analitik fonksiyonlar sınıfı son yıllarda pek çok araştırmacının
ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada komlpex düzlemde U birim diskinde tanımlı analiDr.sınıf
Ahmet
Fahri ÖZOK
tik bi-univalent fonksiyonlar için ikiProf.
yeni alt
oluşturulmuştur.
Bu alt sınıflar oluşturulurken, matemaOturum Başkanı – Kongre Başkanı
tiğin bir çok alanında olduğu gibi geometrik fonksiyon teoride de çok kullanışlı olan Al Oboudi diferansiyel operatörü’nden faydalanılmıltır. Ayrıca, oluşturulan bu sınıfa ait olan fonksiyonların Taylor- Maclauren seri açılımındaki ikinci ve üçüncü katsayılar için |a_2 | ve |a_3 | katsayı sınırları elde edilmiş ve elde
edilen bu sonuçlar, daha önce yapılan çalışmalarla ilişkilendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: analitik fonksiyon, bi-univalent fonksiyon, katsayı eşitsizlikleri KAYNAKÇA Akgul, A.,(2018). Identification of Initial
Taylor-Maclaurin Coefficients for Generalized Subclasses of Bi-Univalent Functions, Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA), University of Maragheh, 11(1): 133-143 Akgul, A.,(2018). The
Fekete–Szego coeffıcıent ınequalıty ¨for a new class of m-fold symmetrıcbı-unıvalent functıons satısfyıngsubordınatıon condıtıon, Honam Mathematical Journal, Korea Science, 70(4) : 733-748. Akgul, A.,(2018).
Coefficient Estimates for Certain Subclass ofBi-Univalent Functions Obtained With Polylogarithms, Mathematıcal Scıences and Applıcatıons E-Notes, An ınternational Electronic Journal , 6 (1) : 70-76. P. L. Duren, Univalent Functions, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Springer, New York, USA 259
(1983). M. Lewin, On a coe_cient problem for bi-univalent functions, Proc. Amer. Math. Soc., 18 (1967)
63-68. W. Koepf, Coe_cient of symmetric functions of bounded boundary rotations, Proc. Amer. Math. Soc.,
105 (1989) 324-329. C. Pommerenke, Univalent Functions, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1975.
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DOĞRUSAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİ VE FRESNEL VERİLERİ İLE UYGULAMASI
Aslıhan Zeynep ARIKAN, Hülya ŞAHİNTÜRK
Türkiye
Öz: Bu çalışmada elektromanyetik ters saçılma problemlerinin çözümünde kullanılan nitel görüntüleme yöntemlerinden doğrusal örnekleme yöntemi(Linear Sampling Method) ele alınmıştır. Nitel görüntüleme yöntemleri ile integral denklemlerden saçıcının konumunun ve şeklinin tespiti yapılmaktadır. Elektromanyetik ters
saçılma, özellikle mikrodalga görüntülemede yüksek kontrastlı görüntülemeyi elde etmede önemlidir. Son
Prof. Dr.ters
Ahmet
Fahri çözümü
ÖZOK birçok alanda ön plana çıkmıştır. Ters
yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte karmaşık
problemlerin
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saçılma problemlerinin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri radar sistemleridir. Jeoloji ve jeofizik ile ilgili
alanlarda örneğin yeraltı kaynaklarının tespiti için yapılan çalışmalarda tercih edilmektedir. Sağlık alanında,
biyolojik dokuların zararsız bir şekilde görüntülenmesi açısından önem taşımaktadır. Ters saçılma problemlerinin çözümü için saçıcının fiziksel ve geometrik özellikleri ile ilgili bir ön bilgi olmadan hızlı ve güvenilir
çözümler elde etmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışan doğrusal örnekleme yönteminin matematiksel
ve teorik alt yapısı araştırılmıştır. Doğrusal örnekleme yöntemi ile saçılımı içeren bölge küçük hücrelere bölünüp, tüm noktaları için uzak alan denkleminin yaklaşık bir çözümünün normu çizilerek homojen olmayan
şekil elde edilir. LSM yönteminin temel amacı uzak alan denklemini çözmektir. Bu yönteminin algoritması kurularak bir Matlab uygulaması hazırlanmıştır. Marseille Fresnel Enstitüsü tarafından dielektrik ve iletken cisimler için elde edilen deneysel veriler kullanılarak yapılan uygulamada tekli frekans değerleri için
elde edilen görüntülere yer verilmiştir. Yüksek ve düşük frekansta elde edilen görüntüler karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ters Saçılma, Doğrusal Örnekleme Yöntemi, LSM, Matlab
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PÜR MATEMATİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE
Ayhan ESİ
Türkiye
Öz: Matematiğin tanımı çok çeşitli şekillerde verilebilir. Bazı örnekler verelim: Örüntülerin ve düzenlerin
bilimi olarak matematiği; sayı, şekil, uzay, büyüklük olarak fark ederken, bunlar arasındaki ilişkileri de keşfetme olarak ; Sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dil olarak ; Bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz
etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözme gibi
Prof.
Dr.veya
Ahmet
ÖZOK
düşünme becerilerini geliştirme olarak;
Soyut
somutFahri
kavramları
ve sistemleri anlama olarak; Soyut veya
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somut kavramlar ve sistemler arasında ilişkileri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilme olarak; Problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bu stratejileri problemlerin çözümünde kullanabilme olarak;
tanımlayabiliriz. Görünen o ki pür (saf) matematik, uygulamalı matematiğe göre daha çekici olmamaktadır.
Birçok üniversitede matematik bölümlerine sadece matematik yerine uygulamalı matematiğin bölümleri tercih
edilmekte ve böyle bir “pratik” ismin daha fazla öğrenci çekmesi amaçlanıyor. Ayrıca birçok matematikçi,
tamamen matematiksel olsa bile araştırmalarını uyguladığını beyan ederek uygulamalı matematiği daha çok
savunmaktadırlar. Bir matematiksel araştırmanın , “pratik” ve “yararlı” görünmesini sağlamak için uygulamalı
matematikten faydalanılır.Bu ise pür matematiğin çok teorik ve işe yaramadığı şeklinle bir görüşle tartışmayı
amaçlamaktadır. Ciddi matematikçiler pür matematiğin önemini anlar ve bilirler. Ancak muhtemelen bir pür
matematik makalesini okumaktan yeni hiçbir şey öğrenenemeyecekleri, pür matematiğin önemi ve kullanışlılığı konusunda ikna edilmesi gereken hala birçok insan var olduğu aşikardır. Bu çalışmanın amacı pür matematiğin önemi konusunda farkındalık oluşturabilmek ve temel bilimler içinde yer alan matematiğin sadece
uygulamalı matematik ile varlığını devam ettiremeyeceği, pür matematiğin önemini ve gereğini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Matematik, Pür Matematik, Uygulamalı Matematik
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COMPARISON OF DIFFERENTIAL EVOLUTION AND GENETIC ALGORITHMS FOR
ESTIMATING THE PARAMETERS OF 3-P GAMMA DISTRIBUTION
Aynur ŞAHİN, Nimet YAPICI PEHLİVAN
Turkey
Abstract: Three-parameter (3-p) Gamma distribution is one of the most commonly used distribution to model
for life spans, reaction times, and other types of skewed data. Therefore, parameter estimation of this distribution is very important, especially in the application literature. Maximum Likelihood (ML) is the most popular
Dr. Ahmet
Fahri
method used to obtain estimators ofProf.
unknown
parameters,
but ÖZOK
it is rather difficult to obtain ML estimators
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for 3-p Gamma distribution since likelihood equations of this distribution do not have explicit solutions. Traditional iterative methods such as Newton Raphson and Nelder Mead could be used in this case. However,
these methods have an initial value problem. To overcome this problem, ML estimation of the parameters
of 3-p Gamma distribution has been conducted using Differential Evolution (DE) and Genetic Algorithms
(GA), which are the two most popular evolutionary algorithms, in this study. Monte Carlo simulations have
been performed to examine the efficiencies of these methods for the parameter estimation of the 3-p Gamma
distribution. A comparison of these methods has been made by using statistical analysis with regards to solution quality and solution time. The results show that DE algorithm is better than the GA in terms of solution
quality and there is no statistically significant difference between these two methods in terms of solution time.
Key Words: Differential Evolution Algorithm, Three Parameter Gamma Distribution, Genetic Algorithm, Maximum Likelihood Estimation, Monte Carlo Simulation
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ADIYAMAN İLİNDE ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNİN EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ
Ayten ESİ
Türkiye
Öz: Bu çalışmada ülkemizde sezaryenle yapılan doğumların niçin tercih edildiği ve özellikle annelerde doğum
şeklinin (normal doğum veya sezaryenle doğum) eğitim düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı, Adıyaman
Merkez Altınşehir Mahallesinde oturanlar üzerinde 2018 yılı Haziran- Aralık döneminde araştırılmıştır. Bu
mahallenin özelliği hem kırsal kesime hem de şehir merkezine olan yakınlığı nedeniyle tercih edilmiştir.TürProf. göre,
Dr. Ahmet
ÖZOK
kiye, Sağlık Bakanlığı ve OECD verilerine
dünyadaFahri
en fazla
sezaryenle doğum yapılan ülkeler sıralamaOturum Başkanı – Kongre Başkanı
sında ilk sırada yer almaktadır. Dünyada sezaryenle doğum oranı en yüksek 5 ülkeden biri olduğumuz gerçeği
ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu gerçeği Türkiye’de geçen yıl Suriyeli sığınmacıların yaptığı doğumlar hariç
bir milyon 248 bin 41 bebek dünyaya geldi ve bu doğumların 676 bin 152’ nin sezaryen doğumla gerçekleştiğini görmekteyiz. Ülkemizde Anadolu Ajansı’nın 2016 verilerine göre % 37 olduğu belirlenen sezaryen oranı,
2017 yılında % 53 civarına yükselmiş durumdadır. Sezaryen doğumların tüm dünyada artış gösterdiğini, örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin sezaryen karşıtı ısrarlı politikaya rağmen ancak % 32 oranının yakalandığı
bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sezaryen doğumla ilgili % 5-15 oranını esas almakta, ancak %20 lik
oranın da kabul edilebilir olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde son üç yıldaki sezaryenle doğum oranları % 45
in üzerinde gerçekleşmektedir. Bu oran devlet, üniversite ve özel hastaneler de farklılıklar göstermektedir. En
yüksek sezaryenle doğum oranlarının özel ve üniversite hastanelerinde olduğu görülmektedir. Özel hastaneler
genel olarak sezaryenle doğum yapmak isteyen anneler tarafından tercih edilmektedir. Üniversite hastanelerinde de daha çok riskli gebelikler takip edildiği için sezaryen doğuma yönlendirilme tercih edilmektedir. 2016
yılında özel hastanelerdeki doğumların %71’i sezaryenle gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Düzeyi, Sezeryan ile Doğum, X2 Testi
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ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNİN EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ
Ayten ESİ
Türkiye
Öz: Adıyaman ili merkeze bağlı Altınşehir Mahallesinde bulunan 6 ve 16 nolu Aile Sağlık Merkezlerine kayıtlı olarak doğum yapan 84 anne üzerinde doğum şeklinin (normal doğum veya sezeryan) eğitim düzeyine
bağlı olup olmadığını tesbit edilmesi amacıyla X2 test istatistiğine uygun olarak test edilmiş ve elde edilen bulgular tablo şeklinde verilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Adıyaman ili merkeze
Prof.
Dr.
Fahri
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16Ahmet
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84 anne üzerinde doğum şeklinin (normal doğum veya sezeryan) eğitim düzeyine bağlı olup olmadığını tesbit edilmesi amacıyla X2 test istatistiğine uygun olarak test edilmiş ve elde edilen bulgular tablo şeklinde
verilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Adıyaman ili merkeze bağlı Altınşehir Mahallesinde bulunan 6 ve 16 nolu Aile Sağlık Merkezlerine kayıtlı olarak doğum yapan 84 anne üzerinde doğum
şeklinin (normal doğum veya sezeryan) eğitim düzeyine bağlı olup olmadığını tesbit edilmesi amacıyla X2
test istatistiğine uygun olarak test edilmiş ve elde edilen bulgular tablo şeklinde verilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Adıyaman ili merkeze bağlı Altınşehir Mahallesinde bulunan 6 ve 16 nolu
Aile Sağlık Merkezlerine kayıtlı olarak doğum yapan 84 anne üzerinde doğum şeklinin (normal doğum veya
sezeryan) eğitim düzeyine bağlı olup olmadığını tesbit edilmesi amacıyla X2 test istatistiğine uygun olarak
test edilmiş ve elde edilen bulgular tablo şeklinde verilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Düzeyi, Normal Doğum, Sezeryan ile Doğum, X2 Testi
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TEDARİKÇİ DEĞERLENDIRMELERİ İÇİN SEZGİSEL BULANIK KÜMELERE DAYALI BİR
YAKLAŞIM
Ayşenur AKIN, M. Bahar BAŞKIR, Hamza GAMGAM
Türkiye
Öz: Kavram temelli değerlendirmelerde karar vericilerin algı farklılıkları kaynaklı belirsizlikler bulunmaktadır. Bu belirsizliklerin analizinde bulanık kümelere dayalı yaklaşımların kullanımı yaygındır. Bulanık küme ve üyelik değerleri ile kavram ve algısı kaynaklı belirsizlikler detaylı olarak incelenmektedir. Öte
Prof.
Dr. Ahmet
FahrideÖZOK
yandan, üyelik derecelerinin yanı sıra
ait olmama
derecesini
içeren sezgisel bulanık kümeler ile yapılan
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çalışmalar daha gerçekçi bulgular vermektedir. Bu çalışmada, tedarikçi seçimi ve değerlendirme problemleri için geliştirilmiş sezgisel bulanık kümelere dayalı bir yaklaşım önerilmektedir. Bu yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır: i) Tedarikçi seçim kriterlerinin ve karar vericilerin belirlenmesi, ii) sezgisel bulanık kümelerle karar vericilerin tedarikçi değerlendirmeleri, iii) durulaştırma işlemi sonrası oluşturulan tedarikçi
seçimi veritabanı için öbekleme (kümeleme) çalışması. Bu yaklaşım, bir inşaat firmasının tedarikçi değerlendirmelerinde uygulanmıştır. Tedarikçi seçim kriterleri kalite, fiyat, teslim, verimlilik, servis ve esneklik olarak belirlenmiştir. Üç adet karar verici, firma tedarikçilerini bu kriterler bakımından değerlendirmiştir. Ayrıca, firmanın mevcut değerlendirme sistemi ile tedarikçiler için hesaplanan puanlar çalışmaya dahil
edilmiştir. Böylece, karar verici öznel değerlendirmeleri ve mevcut değerlendirme sistemini içeren bir tedarikçi veritabanı oluşturulmuştur. Bu veritabanı için sezgisel bulanık kümeler ile hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Durulaştırılan veritabanı için bulanık öbek ortalamaları algoritması ile tedarikçi sınıflandırmaları ve sıralamaları belirlenmiştir. Öbekleme sonucu %95 oranında doğru sınıflandırma ortaya konulmuştur.
Son olarak, Taguchi yaklaşımı ile tedarikçilerin firma hedeflerini gerçekleştirme durumları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sezgisel Bulanık Kümeler, Tedarikçi Seçimi, Belirsizlik, Bulanık Öbek Ortalamaları,
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PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU VE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMLERİNİN
PORTFÖY OPTİMİZASYON PROBLEMİNE UYGULANMASI
Azize Zehra ÇELENLİ BAŞARAN, Vedide Rezan USLU
Türkiye
Öz: Günümüzde her yatırımcı birikimini kendisine fayda sağlayacak şekilde değerlendirmek istemektedir.
Bu amaçla birikimini çeşitli finansal nitelikteki varlıklar ile değerlendirerek portföy oluşturmaktadır. Her yatırımcının amacı oluşturduğu portföyden minimum riske karşılık maksimum kâr elde etmektir. Geçmişten
Prof. sunabilmek
Dr. Ahmetiçin
Fahri
ÖZOK
günümüze optimum portföyü yatırımcıya
çeşitli
optimizasyon yöntemleri denenmiştir. Son
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yıllarda portföy optimizasyon problemine çözüm ararken klasik yöntemlerin aksine yapay zeka yöntemlerinin
daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bu amaçla çalışmamızda iki farklı yapay zeka yöntemi olan Genetik
Algoritma ve Parçacık Sürü optimizasyonu ile portföy optimizasyonu uygulanmıştır. Yapay zeka yöntemlerine dayalı portföy optimizasyonu için amaç fonksiyonu; portföy performansını belirleyen Sharpe Performans
Oranı olarak belirlenmiştir. Genetik Algoritma yönteminde, mutasyon oranı, çaprazlama oranı, kromozom
sayısı, iterasyon sayısı ve elitizm oranı, Parçacık Sürü optimizasyonu yönteminde parçacık sayısı, bilişsel ve
sosyal katsayılar ve eylemsizlik ağırlığı bilinmeyen parametre değerleri olarak tanımlanarak farklı parametre
değerlerine ait gruplamalar yapılmıştır. Farklı parametre değerlerinden oluşan grupların çözümlenmesi ile elde
edilen farklı portföy çeşitleri, Sharpe Performans Oranı açısından değerlendirilerek en yüksek orana sahip
portföy; optimum portföy olarak belirlenmiştir. Çalışmada 02/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında BİST-30
endeksine ait 30 adet hisse senedinin gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak veri seti oluşturulmuştur. Her iki
yapay zeka yönteminde de aynı veri seti kullanılarak optimum portföye ait Sharpe Performans oranı, portföyün beklenen getirisi, portföy riski ve portföyün içerdiği hisse senetlerinin portföy içi ağırlık oranları farklı
parametre değerleri kullanılarak optimum portföyü veren parametre değerleri belirlenmektedir. Son olarak
çalışmada kullanılan yapay zeka yöntemleri optimum portföy açısından değerlendirilmiş ve optimum portAyhan
ESİ veri seti
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POISSON REGRESSION MODELS AND AN APPLICATION TO ACTUARIAL DATA
Demet SEZER, Nuri ÇELİK
Turkey
Abstract: Regression analysis aims at modelling the relationship between dependent variable and explanatory variable(s). In regular regression models, the distribution of the dependent variable Y is assumed to be a
continuous distribution especially normal distribution with mean zero and constant variance. However, there
are many dependent variables that no matter how many transformations you try, you cannot get to be norProf. Especially
Dr. Ahmet
ÖZOK
mally distributed such as count variables.
in Fahri
actuarial
science, biostatistics and demography we
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may be interested in the number of events that occur in a certain time period. Poisson regression model is
used in these cases where the dependent variable Y is count or rate variables. Poisson regression model is
a kind of generalized linear model. Therefore, the model parameter estimators are obtained by using maximum likelihood estimation. However, in general there are no closed form of solutions, so iterative methods
are performed such as Newton-Raphson or iteratively reweighted least square method. In this study, we give
general information about Poisson regression and other alternatives such as Negative binomial regression
and Quasi-Poisson regression model. We also apply these models to an actuarial data related with insurance
policy number and make a comparison with standard Ordinary Least Square Method (in transformed data).
Key Words: Poisson Regression, Negative Binomial Regression, Quasi-Poisson Regression, Count Variable,
Rate Variable
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EXAMINING THE EFFICIENCY OF REGRESSION ESTIMATORS IN MODIFIED RANKED SET
SAMPLING METHODS
Eda DAVASLIOĞLU, Neslihan DEMİREL
Turkey
Abstarct: Ranked Set Sampling (RSS) is a popular sampling method in recent years. The procedure of RSS
was suggested by McIntyre (1952) for estimation population mean of pasture yields in Australia. RSS is using
when the variable of interest is difficult and expensive to measure and visiual ranking can be done easily. The
Prof.
Fahri of
ÖZOK
mean estimator of RSS is more efficient
thanDr.
the Ahmet
mean estimator
Simple Random Sampling (SRS). In the last
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years many authors have suggested different modifications of the RSS which are Paired RSS, Extreme RSS,
Median RSS, Double RSS, LRSS and Truncation Based RSS and used it in wide applications. The aim of this
study is to estimate the regression estimators and to compare relative eﬃciencies of mean square errors of the
regression models, population mean and regression coeﬃcients for different modified ranked set sampling methods. The Monte Carlo simulation study is performed via R Project with 10,000 repetitions. The performance
of the estimators is constructed in terms of bias, mean squared error and relative efficiency for different levels
of correlation coefficient, set and cycle sizes under Bivariate Normal Distribution. The results indicate that the
regression estimators under modified RSS methods performs better than the regression estimators under SRS.
Key Words: Ranked Set Sampling, Modified Ranked Set Sampling, Relative Efficiency
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MALLOW’UN CP KRİTERİNE DAYALI DEĞİŞKEN SEÇİMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE
BELİRLENMESİ
Ekin YENER, Vedide Rezan USLU
Türkiye
Öz: Giriş: Çoklu regresyon analizinin uygulama aşamasında araştırmacının aday bağımsız değişkenler
için geniş bir havuzu vardır ve bunlardan yalnızca birkaçı gerçekten önemlidir. Model için uygun bağımsız değişken alt kümesinin bulunması değişken seçim problemi olarak adlandırılmaktadır. Çoklu regresProf. Dr.
Ahmet
Fahri ÖZOK
yonda amaç, bağımlı değişkendeki toplam
değişimi
açıklayan
en iyi açıklayıcı değişkenleri seçmek ve bu
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seçim esnasındada modelin boyutunu olabildiğince küçük tutmaktır. Değişken seçimi amacıyla kullanılan
değişik yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi olan Cp istatistiği, çoklu regresyonda farklı parametre sayılarına sahip aday modelleri karşılaştırırken en uygun modelin seçimi için geliştirilmiştir. Amaç:
Veri çok sayıda açıklayıcı değişken içerdiği durumlarda tüm olası regresyonları yapmak çok zaman alıcı olduğundan Genetik algoritma ile Cp kriteri kullanarak en iyi modeli seçmek istedik. Yöntem: Cp istatistiği modelin hata kareler ortalamasına dayalı, Mallow tarafından önerilen bir kriterdir. Arama uzayının çok
geniş olduğu durumlarda en iyi sonuca ulaşmak için geliştirilen algoritmalardan biri olan genetik algoritma, doğadaki canlıların geçirdiği süreci örnek alır. Genetik algoritma doğada en güçlü gene sahip bireyin
hayatta kalıp kötü gene sahip bireyin yaşayamayacağı ilkesine dayanarak sürekli yenilenen çözümler üretir. Bu sayede istenilen en iyi çözüme ulaşılmış olur. Bulgular: Genetik algoritma yazılıp Cp kriteri amaç
fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Çözüme çeşitlilik katmak için algoritmaya ait parametre oranları değiştirilerek program tekrarlanmıştır. Her modele ait düzeltilmiş R^2 değeri hesaplanmıştır. Seçilen modelin
anlamlılığı test edilmiştir. Sonuç: Cp istatistiğinin beklenen değeri modeldeki parametre sayısına eşittir.
Bu durum dikkate alınarak bulunan bütün olası çözümlerden Cp ile parametre sayısı arasında farkı en az,
düzeltilmiş R^2 değeri en yüksek ve bütün katsayıları anlamlı olan model en iyi model olarak seçilmiştir.
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TIP BİLİMİNDEKİ MATEMATİĞİN İNCELENMESİ
Elif Naz BOZDEMİR, Meryem ÇILDIR
Türkiye
Öz: Günümüzde matematikten birçok bilim dalı ve onların alt disiplinleri tarafından yararlanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada matematikten yaralanan bilim dallarından biri olan tıp biliminde matematiğin yeri, kullanım
alanları ve uygulamalarından bahsedilmiştir. İnsan sağlığının korunması ve bozulması durumunda iyileştirilmesi için geliştirilen tıp biliminin birçok alt disiplini mevcuttur. Bu alt disiplinlerin bazılarında matematiksel
Prof. Dr.
Ahmet Fahri ÖZOK
örnekleme, hesaplama ve modellemelerden
yararlanılmaktadır.
Bu uygulamalar teşhis ve tedavi aşamalarını
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somutlaştırarak dünya çapında kabul gören ölçüm birimleri ile yapıldığı için, uluslararası geçerliliğe sahiptir.
Örnek olarak istatistik ve istatistiksel metotlar, epidemiyoloji verilebilir. İlaç kontrolü, düzenlenmesi, hastalar için ilaç dozajı ayarlamaları tehlikelidir. Bu nedenle yeni ilaçların geliştirilmesinde, geliştirilen ilaçların
takibi ve kullanımlarında matematiksel modeller çok önemli birer araçtır. Bu uygulamalara en temel örneklerden gerekli ilaç miktarı, enjeksiyon süresi hesaplama örnek verilebileceği gibi tomografi, matematiksel
modelleme gibi daha spesifik örnekler de verilebilir. Kalp atışlarının ölçülmesi ve kalbin modellenmesini
bunlara örnek verebiliriz. Kalp atışlarının direkt olarak ölçülmesi imkansızdır, endirekt olarak ölçülebilmektedir. Bilgisayara bağlı dizaynlar günümüzde suni kalp kapakçıklarının dizaynında kullanılmaktadır. Bunun
için kalbin sol tarafında matematiksel bir modelleme kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada yukarıda verilen örneklerin tıp biliminde kullanılırken matematiğin hangi başlıklarından yararlanıldığına değinilmiştir.
Örneğin verilen bu uygulamalardan gerekli ilaç miktarı hesaplama (ölçüm sistemi), enjeksiyon süresi hesaplamada elementer matematik, tomogrofi görüntülerinin değerlendirilmesinde ise geometri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematik, Geometri, Tıp, Modelleme, Hesaplama
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KUANTUM BİLGİ TEORİSİNDE BAZI SAF VE SAF OLMAYAN DURUMLAR ÜZERİNDE
ÖLÇÜMLER
Emriye ERSOY, Zeynel YALÇIN
Türkiye
Öz: Kuantum mekaniğinde enerji, konum ve momentum gibi fiziksel değişkenlere gözlenebilirler denir.
Kuantum bilgi teorisinde gözlenebilirler hermisyen ve üniter operatörlerle temsil edilir. Bu özelliklere sahip Pauli matrisleri kuantum bilgi teorisinde önemli bir yere sahiptir. Bir kuantum sistemi, bir veya birden
Prof.oluşan
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK sahiptir. Böyle sistemler durum vekfazla durumdan oluşabilir. Tek durumdan
bir sistem
saf duruma
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törleriyle tanımlanır. Birden fazla durumdan oluşan ve her bir durumun belli bir bulunma olasılığı olan bir
topluluk ise karışık durumdadır. Böyle durumları tanımlamak için yoğunluk operatörü kullanılır. Kuantum
mekaniğinde yapılan ölçüm sonucun ne olduğuyla ilgilenmez. Sistem üzerinde bir ölçüm yaparak ölçüm sonucunun elde edilme olasılığı ve ölçüm sonrası sistemin durumunun ne olduğu bulunur. Bu çalışmada saf
ve saf olmayan iki sistem üzerinde projeksiyon ölçümü yapılacak. İlk olarak durum vektörüyle tanımlanmış yani saf duruma sahip bir sistemin istenen bazda bulunma olasılığı hesaplanacak Daha sonra bir operatörün bu sistem üzerinde ölçümü incelenecek. Burada Pauli matrislerinden yararlanılacak. Pauli matrisinin
özdeğerleri ölçümde elde edilecek sonuçlardır. Ölçüm sonuçlarının olasılıklarını hesaplamak için özdeğerlere karşılık gelen özvektörler ile projeksiyon operatörleri tanımlanır. Projeksiyon operatörü her bir özvektörün kendisiyle dış çarpımından oluşur. Bu sistem üzerinde son olarak operatörün beklenen değeri hesaplanacak. Saf olmayan ikinci sistem üzerinde ölçüm yapılarak istenen bir durumda bulunma olasılığının ne
olduğu hesaplanacak. Burada iz fonksiyonundan yararlanılacak. Ayrıca yoğunluk matrisinideki diagonal
elemanların ölçümle ilişkisi incelenecek. Ölçümlerden sonra sistemlerin durumları tekrar tanımlanacak.
Anahtar Kelimeler: Kuantum Bilgi Teorisi, Ölçüm, Pauli Matrisleri
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı
Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Davetli Konuşmacı

303

SÖZEL
SUNUM
DAVETLİ
KONUŞMACILAR
ÖZET METİNLER

TÜRKİYE YONGA LEVHA ENDÜSTRİSİ DIŞ TİCARET VERİLERİNİN ZAMAN SERİLERİ
ANALİZ TEKNİKLERİYLE TAHMİNİ
Erol İMREN, Rıfat KURT, Selman KARAYILMAZLAR, Halil Barış ÖZEL, Melda İMREN
Türkiye
Öz: Gelecek olayları ya da koşulları tahmin etmek karar verme sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu
süreçte geçmişteki bilgilerden yararlanarak geleceğe ait tahminler yapılmaktadır. Dolayısıyla, zaman serileri
analizi zaman içinde düzenli aralıklarla gözlemlenen verilerin istatistiksel olarak incelenmesini ve gelecek döProf.
Dr. Ahmet
ÖZOK sağlamaktadır. Zaman serisi verisinin
nemler için elde edilebilecek verilerin
güvenilir
biçimde Fahri
belirlenmesini
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modelleri farklı stokastik işlemleri kapsayacak birçok biçimde olabilir. Model değişimleri, üç genel sınıfta öz
bağlanımlı modeller (AR), tümleşik (I) modeller ve ortalama hareket (MA) modellerdir. Bu üç model kullanılan verilerin doğrusal olması ile ilişkilidir. Günümüzde farklı özelliklerde çok sayıda ahşap esaslı levha çeşidi
endüstriyel olarak üretilmektedir. Nüfusunun artması, küresel ekonomi, insanların zevk ve alışkanlıklarının
değişmesi odun esaslı levha ürünlerine talebin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ormanın önemli unsuru olan ağaçların tamamının kullanımı önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin önemli bir sanayi kolu
olan yonga levha endüstrine ait dış ticaret verileri zaman serileri analiz tekniklerinden biri olan ARIMA (Box
Jenkins) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen veriler ile sektörün mevcut portresi ortaya koyularak, gelecekte yonga levha dış ticaretinde ne gibi gelişmeler ve değişmeler olabileceği araştırılmıştır. Sonuçlar, Türkiye
yonga levha sektöründe çalışanlara ve girişimcilere, plan ve strateji belirlemede temel oluşturacak, yatırım, pazarlama, hammadde temini, kapasite, talep konularında da fırsatlar ve darboğazları göstermede yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zaman Serileri , ARIMA Modelleri, Yonga Levha Endüstrisi, Tahmin
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ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN FİRMALAR HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİN
METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
Ertuğrul GÜMÜŞSU, Naci MURAT
Türkiye
Öz: Dijital ortamların kullanılmasının artmasıyla birlikte bu ortamlarda kayıt altına alınan veriler her geçen
gün artmaktadır. İnternet kullanıcıları tarafından her gün milyonlarca veri dijital ortamlarda bırakılmaktadır. Bu veriler genellikle yapısal olmayan veri türleridir. Bu yapısal olmayan verilerden anlamlı bilgilerin
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sal olmayan metin içerikli verilerin yapısal hale dönüştürülmesinde ve analiz edilmesinde metin madenciliği
yöntemleri kullanılmaktadır. Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan üç firma hakkında 01.01.201813.03.2019 tarihleri arasında ‘www.sikayetvar.com’ adresinde yayınlanan toplam 11231 şikayet başlığı analiz edilmiştir. Metin ağırlıklandırma yöntemleri olarak terim frekansı ve binary ağırlıklandırma yöntemleri kullanılmıştır. Metin madenciliği ön işlemleri aşamasından sonra yapılan şikayetleri temsil eden toplam
173 tane anahtar kelime belirlenmiştir. Kelime birliktelik kurallarını belirlemek amacıyla Apriori algoritması
uygulanmıştır. Apriori algoritmasında minimum destek değeri 0,0002 ve minimum güven değeri 0,7 olarak
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda toplam 495 kural elde edilmiştir. Bulunan birliktelik kuralları içerisinden
bir anlam ifade eden ikili ve çoklu kelime kullanımları belirlenmiştir. Excel ortamında geliştirilen algoritma
ile ikili ve çok kullanımlar binary ağırlıklandırma yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. Elde edilen bilgi çıkarımlarını göstermek ve özetlemek amacıyla grafiksel gösterimler oluşturulmuştur. Belirlenen anahtar kelimelerin firmalara göre farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla Friedman Testi uygulanmıştır. Anahtar kelimeler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda firmalar hakkında en çok yapılan şikayetleri göstermek amacıyla kelime bulutları oluşturulmuştur.
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METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE OTEL MÜŞTERİ YORUMLARININ
SINIFLANDIRILMASI
Ertuğrul GÜMÜŞSU, Naci MURAT
Türkiye
Öz: İnternetin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte internet kullanıcıları online ortamlarda etkileşim
halinde bulunmaktadır. Bu online ortamlarda kullanıcılar bir ürün veya hizmet hakkında duygu ve düşüncelerini kolaylıkla paylaşabilmektedir. Özellikle sosyal medya gibi platformlar sayesinde müşteriler bir ürün
Prof. Dr.
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hakkındaki düşüncelerini ve deneyimlerini
ortaya
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ve ürün hakkında puanlandırma yapabilmekOturum Başkanı – Kongre Başkanı
tedir. Bu ortamlarda paylaşılan metinsel içerikler yapısal olmayan verilerdir. Bu verilerden anlamlı ve faydalı bilgilerin elde edilebilmesi için yapısal forma dönüştürülmesi gerekmektedir. Yapısal hale dönüştürülmeden yapılan işlemlerde yanlış sonuçlar elde edilme olasılığı yüksektir. Müşterilerin otellerle ilgili düşünce
ve deneyimleri paylaştıkları ve puan verdikleri tripadvisor.com.tr sitesinde, Türkiye’deki bir şirkete ait 13
farklı şubesiyle ilgili yapılan yorumlar veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Müşterilerin ‘mükemmel’, ‘iyi’,
‘ortalama’, ‘kötü’ ve ‘berbat’ olarak puanlandırdıkları toplam 3026 yorum toplanmıştır. Bu beş puanlandırma başlığı altında toplanan veriler, metin madenciliği yöntemleri kullanılarak yapısal hale dönüştürülmüş
ve bu puanlandırma başlıkları altında yorumlar sınıflandırılmıştır. Terim ağırlıklandırma yöntemleri olarak
terim frekansı (TF), TF-IDF (Terim frekansı-Ters metin frekansı) ve binary ağırlıklandırma yöntemleri kullanılmıştır. Sınıflandırma algoritmaları olarak Naive Bayes, K-En Yakın Komşu, Rastgele Orman, SMO ve
J48 algoritmaları uygulanmıştır. Her puanlandırma sınıfına ait ikili ve üzeri kelime kullanımlarını bulmak
amacıyla birliktelik analizi yapılmıştır. Birliktelik algoritması olarak Apriori algoritması kullanılmıştır. Kelime sıklıklarına göre sınıflara ait kelime bulutları oluşturulmuştur. Sınıflandırma algoritmalarının veri setine uygulanması sonucunda en iyi sınıflandırma başarı oranı Rastgele Orman algoritması ile %60,495
olarak tespit edilmiştir. Sınıflara ait veri sayıları farklı olduğu için terim ağırlıkları normalize edilmiştir.
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THE PHASE PLANE ANALYSIS OF TRAVELLING WAVE IN NONLINEAR EQUATION
Esen HANAÇ
Turkey
Abstract: I search phase plane analyis for the main results concerning the existence and structure of travelling wave (TWS) which may occur in the large-time solution to the following initial-boundary value problem u_t+kuu_x=cu_xx+u^2 (1-u),-∞<x<∞,t>0 u(x,0)={( 1, x→-∞ 0, x→∞) u(x,t)→{(1,x→-∞ 0, x→∞)
where k≠0 is a parameter. Any solutions to that equation, which is written above, with c>0 supplies traProf.evolve
Dr. Ahmet
ÖZOKlarge time structure in in the solution
velling wave solution (TWS) that could
like the Fahri
fundamental
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
of the initial-value problem of the diffusion convection reaction equation. . For a specific c which is chosen as depending on parameter k , eigenvalues of the equilibrium points ,these are (0,0) and (1,0), of the
jacobian matrix of dynamical system of the equation displays stable point and saddle point. Thus, a heteroclinic orbit is occured from the point which is increasing far from 0 to the point decaying to 0 one, that
supports travelling wave solution. Using eigenvalues and eigenvectors of the equilibrium points a general
solution is written. After all analytic solutions are done, the phase plane analysis of travelling wave in above equation is drawn by using matlab code which shows all solutions are converged one from to the other.
Key Words: Diffusion Convection Reaction Equation, Travelling Wave Solution, Stable Unstable Manifolds
</x<∞,t>
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ÜRETİLEN İÇ ÇARPIM UZAYLARI
Ezgi SEYFE, Cüneyt ÇEVİK
Türkiye
Öz: Aritmetik, matematiğin sayılar arasındaki ilişkileri ve sayıların problemleri çözmede kullanımı ile ilgilenen alanıdır. Bütün aritmetikler yapısal olarak özdeş olmasına rağmen, Newtonyan olmayan kalkülüsün tümünü kurmak için uygun araçlar yardımıyla onları farklılaştırırız. Ama aritmetiklerin kullanılışlığı
kalkülüsün yapısını sınırlandırmaz. Basit fiziksel olayları ve yeni ölçü sistemleri gibi temel olguları anlaProf.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK Tanım kümesi reel sayılar ve görünyabilmek ve geliştirebilmek için farklı
aritmetikler
üretmek
önemlidir.
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tü kümesi reel sayıların bir alt kümesi olan birebir eşlemeye üreteç denir. Üreteçler yardımıyla klasik aritmetikten farklı birçok aritmetik kurulabilir. Kullanılacak olan üretece göre reel sayılar kümesi ile eş güçlü
olan küme üzerindeki aritmetik değişecektir. Bu çalışmada öncelikle kullanılan üretece göre ortaya çıkan
farklı aritmetik örnekleri verilmiştir. Fonksiyonel analiz alanındaki bazı kavram ve teoremlerden yararlanılmıştır. Daha sonra bu çalışmanın asıl amacı olan üretilen vektör uzaylar ve üretilen iç çarpım uzayları
incelenmiştir. Vektör uzaylar için verilen bazı teoremler, ispatlar ve örnekler üretece göre yeniden yorumlanmıştır. Bir üreteç yardımıyla reel sayılar cismine eşdeğer olan sıralı cisimlerde değer alan ve üretilen iç
çarpım diye adlandırılan dönüşümler tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak klasik iç çarpım uzay teorisinin bir genişlemesi olarak üretilen iç çarpım uzaylarının temel özellikleri teşkil edilmiştir. Seçilen üreteçlere göre yeni kavramların farklılıkları ortaya çıkarılmış ve bu kavramlar üzerine birtakım sonuçlar verilmiştir. Üretilen iç çarpım uzaylarının yapısı, aralarındaki operatörlerin karakteristik özelliklerini belirler.
Anahtar Kelimeler: Sıralı Cisim, Üretilen İç Çarpım, Aritmetik
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BİR GENEL LİNEER KARMA MODEL VE BU MODELİN ALT MODELİ ALTINDA ÖN TAHMİN
EDİCİLERİN EŞİTLİĞİ
Fatma KARADUMAN, Nesrin GÜLER
Türkiye
Öz: Hem sabit hem rastgele etkileri içeren lineer modeller lineer karma modeller olarak bilinir. Çalışmada bir
genel lineer karma model ve bu modelden bazı sabit ve rastgele etkilerin çıkarılmasıyla elde edilen bir alt model ele alınmıştır. Bu modellerden elde edilen istatistiksel sonuçlar modellerin yapısındaki farklılıklardan dolaProf. Dr.
Fahri altında
ÖZOKbilinmeyen parametreler vektörlerinin
yı doğal olarak aynı olmak zorunda değildir.
Ele Ahmet
alınan modeller
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
ön tahmin edicileri farklı ifadelere sahiptir ve dolayısı ile farklı özellikler taşımaktadırlar. Ancak bu ön tahmin
edici bazı koşullar ve varsayımlar altında benzer özellikler gösterebilirler. Bu nedenle, bu modeller altında ortak olan bilinmeyen sabit ve rastgele vektörlerin lineer kombinasyonlarının tahminlerinin aralarındaki ilişkileri
incelemek, bu tip modellerden istatistiksel sonuç çıkarmanın temel konularından biridir. Bu çalışmada bir genel
lineer karma model ve bu modelden bazı sabit ve rastgele etkilerin çıkarılmasıyla elde edilen alt modeli altında
ortak olan bilinmeyen sabit ve rastgele vektörlerin bir lineer kombinasyonunun en iyi lineer yansız ön tahmin
edicisi (Best Linear Unbiased Predictor – BLUP) ele alınmıştır. Özellikle bu iki lineer karma model altında ortak olan bilinmeyen parametrelerin vektörlerinin BLUP’ ları arasındaki ilişki karakterize edilerek BLUP’ ların
genel lineer karma model ve alt modeli altındaki eşitliği incelenmiştir. Daha sonra bazı özel durumlarda ele alınmıştır. BLUP’ ların denklemleri karmaşık yapıda matris işlemleri içerir. Eşitliklerin elde edilmesi ile ilgili işlemlerde kolaylık sağlaması adına matrislerin ranklarla ilgili bazı özellikleri kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: BLUE, BLUP, Lineer Karma Model, Rastgele Etki, Rank, Sabit Etki
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CCR MODELİ İLE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA
Fikretcan GÜÇ, Pelin KASAP
Türkiye
Öz: Bu çalışmada bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 27 Anabilim dalının etkinliklerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla sağlık kurumlarının etkinliklerinin ölçümünde yaygın bir şekilde kullanılan ve parametrik
olmayan etkinlik analiz yöntemlerinden olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Temel VZA modellerinden girdi ve çıktı yönelimli CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) modeli ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bu bağProf.
Ahmetaktif
Fahri
ÖZOK
lamda 2018 yılı içerisinde Ocak-Kasım
aylarıDr.
aralığında
ve yataklı
poliklinik hizmeti veren 27 anabilim dalı
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
incelemeye alınmıştır. Anabilim dallarından elde edilen verilerin etkinliklerinin hesaplanması ve diğer analizler
için MaxDEA6 paket programı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında dört girdi değişkeni ve üç çıktı değişkeni
ile analiz uygulanmıştır. Girdi değişkeni olarak her bir anabilim dalına ait Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlileri Sayısı, Asistan Doktor Sayısı, Hasta Bakıcı Sayısı ve Hemşire Sayıları dikkate alınmıştır. Çıktı değişkeni
olarak ise her bir anabilim dalına ait Günlük Ayakta Muayene Sayısı (yıllık), Yatan Günlük Hasta Sayısı (yıllık)
ve Ameliyat Sayısı kullanılmıştır. Elde edilen veri seti ile anabilim dallarının etkinlik skorları hesaplanarak,
etkin ve etkin olmayan anabilim dalları belirlenmiştir. Etkin olmayan anabilim dallarının hangi etkin anabilim
dallarını referans alarak etkin hale gelebileceği ve hangi güncellemeleri yaparak daha verimli bir anabilim dalı
haline gelebileceği, arttırmaları veya azaltmaları gereken kaynaklar ortaya konulmuştur. Girdi odaklı ve çıktı
odaklı CCR analizleri incelendiğinde anabilim dallarının ortalama % 46 oranında etkin olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik Analizi, CCR Modeli
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ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ELEKTRİK KESİNTİ SÜRELERİ VE KAYIP-KAÇAK
MİKTARI BAKIMINDAN PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Gökhan BOSTANOĞLU, Jale BALIBEYOĞLU
Türkiye
Öz: Enerji, tarih boyunca uygarlıkların refah düzeyini ve ekonomisini etkileyen temel unsurlardan biri olmuştur. Hızla artan dünya nüfusu ve sanayileşmeye bağlı olarak enerjiye olan gereksinim de hızla artmaktadır. Elektrik dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisinin iletim hatlarından veya dağıtım bölgesi içerisinde yer
Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK
alan üretim santrallerinden alınarak Prof.
son kullanıcılara
ulaştırılması
faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. DağıOturum Başkanı – Kongre Başkanı
tım faaliyeti özel sektör dağıtım şirketleri ve Organize Sanayiler tarafından lisanslarında belirtilen bölgelerde yürütülmektedir. Türkiye, elektrik üretiminden de anlaşılacağı gibi tüketimi en hızlı artan ülkelerden
biridir. Elektrik talebi, bir ülkenin nüfusuyla ve ekonomik yapısıyla doğru orantılıdır. Ekonomik büyüme
hedefinin konulduğu bir yapıda elektrik talebi planlamalarının da yapılması büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine en önemli katkıyı sağlayacaktır. Aksi durumda artan talebe karşı planlamaların yapılmaması sonucunda elektrik kesinti ve kayıp-kaçak kullanım riskinin hızla artmasına sebep olacaktır. Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle birlikte elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesisuretiyle maliyetlerin düşürülmesi, elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması ve arz kalitesinin
artırılması, dağıtım sektöründeki teknik kayıpların OECD ülkeleri ortalamalarına indirilmesi ve kaçakların önlenmesi gibi temel faydaların sağlanması beklenmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’deki 21 Elektrik
Dağıtım şirketlerinin elektrik kesinti süreleri, sıklığı ve kayıp-kaçak miktarları bakımından performansları VZA tekniğiyle karşılaştırılmıştır. Uygulanan modeler ile birlikte Etkinsiz çıkan EDAŞ’ların Etkin olmaları için girdi ve çıktılarda yapmaları gereken miktar optimizasyonları belirlenmiştir. Sonuçlardaki
2015-2016-2017 yılları arasındaki değişim Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi ile incelenmiştir.
Prof.Kelimeler:
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İKİ GENEL LİNEER DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KARMA MODEL ALTINDA ÖN TAHMİN EDİCİLER
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Hacer KAPUSUZ, Nesrin GÜLER
Türkiye
Öz: Bir genel lineer karma model hem sabit hem rasgele etkileri içeren modeldir. Bazı durumlarda bu modeller üzerinde farklı dönüşümleri ele almak gerekebilir. En basit ve dolaysız dönüşümlerden biri, verilen
modelin lineer dönüşümü denilen, modelde eşitliğin her iki tarafının da uygun bir matrisle soldan çarpılProf. Dr. rasgele
Ahmetetkiler
Fahriüzerinde
ÖZOK ve modellerdeki matrislerin rankları
masıyla elde edilen dönüşümdür. Çalışmada,
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın iki genel lineer dönüştürülmüş karma model ele alınmıştır. Bu
modelleri elde etmek için kullanılan uygun boyutlu matrisler tam sütun ranklı olmadıkları sürece, bu her
iki dönüştürülmüş model denk olmak zorunda değildir. Dolayısıyla bu iki dönüştürülmüş model altındaki bilinmeyen parametrelerin tahmin/ön tahmin edicileri aynı olmak zorunda değildir. Bu tahmin ediciler
farklı cebirsel ifadelere ve dolayısı ile farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen bazı koşullar altında benzer özellikler gösterebilirler. Bu çalışmada, iki lineer dönüştürülmüş karma model altında ortak olan bilinmeyen parametrelerin en iyi lineer yansız ön tahmin edicilerinin (best linear unbiased predictors-BLUPs)
karşılaştırılması problemine genel bir yaklaşım sunularak, BLUP’ ların aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Özellikle, sonuçlar elde edilirken karşılaşılan matris denklemleri, matrislerin Moore-Penrose terslerini içermekte ve oldukça karmaşık bir yapıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, matrislerin sütun uzayları ve rankları ile ilgili bazı özellikler kullanılarak elde edilen denklemler ve ifadeler daha sade bir forma
getirilerek sonuçlar elde edilmiştir. Ele alınan lineer dönüştürülmüş karma modeller altında ortak bilinmeyen parametrelerin tahmin/ön tahmin edicileri ile ilgili bazı özel durumların da sonuçları verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: BLUE, BLUP, Dönüştürülmüş Lineer Karma Model, Lineer Karma Model, Rank
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GÜNCEL META ANALİZ YÖNTEMLERİ VE SAĞLIK ALANI UYGULAMALARI
Handan ANKARALI
Türkiye
Öz: Çalışmanın amacı, son yıllarda meta analiz literatüründe adından sıkça bahsedilmeye başlanılan Meta
Regresyon, Kümülatif Meta Analizi, Network Meta Analizi ve Çok Değişkenli Meta Analiz yöntemlerinin kullanım alanları ve temel özelliklerini tanımlamak, sağlık alanı uygulamalarına örnekler vermek ve Türkçe literatüre bilgi desteği sağlamaktır. Meta Regresyon, meta analizine dahil edilen çalışmalar arasında heterojenliğin
Prof. Dr.etkisini
Ahmet
Fahri minimum
ÖZOK varyanslı, etkin, güvenilir ve geçerli
nedenlerini araştırmak ve anlamlı heterojenlik
gidererek
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parametre tahminler yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Modelde etki büyüklüğü bağımlı değişken, heterojenlik
kaynakları ise bağımsız değişkenler olarak rol alır. Network Meta Analizi, farklı çalışmalarda farklı çeşit ve sayıda muamelenin aynı sonuç üzerine etkisinin araştırıldığı durumlarda, söz konusu muameleleri direk ve dolaylı karşılaştırma imkanı sunan meta analiz çeşididir. Ön koşul olarak aynı muameleleri karşılaştıran çalışmaların
benzer olması gereklidir. Sonuçların yorumunda grafiksel araçlar kullanılır. Kümülatif Meta Analizinde, çalışmalar analize belirli bir sırayla birer birer eklenir ve sonuçlar, her yeni çalışma eklendikçe toplanır. Bir kümülatif
meta-analizin grafiğinde, her yatay çizgi, tek bir çalışmanın sonuçlarından ziyade, her bir çalışma eklendikçe
sonuçların özetini temsil eder. Tahmin edilen etki büyüklüğü ve varyansında önemli bir değişiklik gözlenmediğinde analiz sonlandırılır. Çok değişkenli Meta Analizi, birbiri ile ilişkili olan birden fazla sonuç değişkeninin
meta analizinde kullanılan bir yöntemdir. Bu analizde, sonuç değişkenleri birlikte dikkate alındığı için aralarındaki ilişkilerin de modellenmesi sağlanmış olunur. Dört meta analiz yöntemi çeşitli paket programlarda yer almaktadır ancak Stata (ver.14) programında hepsini yapma imkanı istatistikçiler için bir avantaj sağlamaktadır.
Bu çalışmada, yöntemlerle ilgili Stata komutları da verilmiştir. Ayrıca, çalışmada söz konusu dört meta analiz
yönteminin kullanıldığı araştırmalardan alınan birer örnek sonuç ve yorumları sunuldu. Sonuç olarak, meta analiz adımları dikkatli bir şekilde yerine getirildiğinde elde edilen sonuçlar kanıt değeri en yüksek sonuçlar olarak
Prof.geçmektedir.
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tahminler yapabilmek için bu çalışmada sunulan meta analiz yöntemlerinden yararlanılması gerektiği önerilir.
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SAĞLIK ALANI ARAŞTIRMALARI VE BİYOİSTATİSTİK
Handan ANKARALI
Türkiye
Öz: İnsan yaşamını kolaylaştırmak, refah düzeyini artırmak, sağlık problemlerini çözmek, yaşam süresini
uzatmak, toplumsal sorunları ortadan kaldırmak gibi insanı her yönüyle doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek alan veya konularda ürünler veya yenilikler geliştirmek sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaların temel amacıdır. Bilimsel araştırmalardan kanıt değeri yüksek olan sonuçlar üretilebilmesi için her
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK sağlanması için konu hakkında bilgi
aşamasının büyük bir titizlikle yerineProf.
getirilmesi
gerekir. Bu
gereksinimin
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düzeyinin ve farkındalığın güncel olması gerekmektedir. Bu sunumun temel amacı sağlık alanı araştırmaları
özelinde bilimsel araştırmaların genel özellikleri, aşamaları ve türlerini açıklamak, araştırmalarda biyoistatistik biliminden etkin ve yerinde faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlara değinmek ve yaygın
kullanılan biyoistatsitik yöntem ve prensipleri tanımlamaktır. Biyoistatistik bilimi disiplinler arası ve bir araç
bilimi olduğu için önemi ve kullanım sıklığı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Günümüzde biriken devasa
bilgilerden, anlamlı sonuçlar üretmek amacıyla da istatistik biliminin geliştirdiği tahmin modelleri etkin bir
şekilde kullanılmaktadır. Sonuç olarak kanıta dayalı bilgi sunabilmek bilimsel araştırmaların en önemli özelliğidir. Kanıt olarak veri kabul edildiğinde, güvenilir veri için bilimsel ve sistematik adımların takip edilmesi
kaçınılmazdır. Biyoistatistik prensip ve yöntemler, bilimsel araştırmaların bilimsel ilkelere göre planlanması,
yürütülmesi ve değerlendirilmesinde vazgeçilmez araçlardır. Bilinçsiz kullanımı ise önüne geçilemez hatalara
yol açabilir. Bu açıklamalar, bilimlerin disiplinlerarası çalışma zorunluluğunu bir kez daha vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biyoistatistik, Tıp Alanı Araştırmaları, Araştırma Türleri, Bilimsel Araştırma
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YAPAY ZEKÂ İLE İSTATİSTİK BİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE YAPAY ZEKÂNIN SAĞLIK
ALANI UYGULAMALARI
Handan ANKARALI, Seyit ANKARALI
Türkiye
Öz: Bu çalışmada, çağımızın teknoloji ürünlerinin nihai hedefi olarak karşımıza çıkan Yapay Zeka’ nın özellikleri, işleyişi ve bu ürünün geliştirilmesinde istatistik biliminin katkıları tartışılacak ve sağlık alanı uygulamalarında Yapay Zekanın rolü ve kullanım alanlarına bazı örnekler verilecektir. Çok genel bir çerçeve ile
Prof. Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK
“doğanın modellemesi” olarak tanımlayabileceğimiz
Yapay
Zeka,
hayatın her alanında adından sıkça bahOturum Başkanı – Kongre Başkanı
settiren bir üründür. Tarihi geçmişi sinir ağları teorisine dayanan bu ürün, özellikle 2000’ li yıllardan sonra
bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile paralel olarak hızla içerik ve şekil değişikliğine uğramış ve günümüzde bazı alanlarda insan mesleğini icra edebilecek yetenek ve bilgi düzeyine ulaşmıştır. Hayatımıza girişiyle birlikte meslek profillerinde de değişiklikler yaşanmaya başlanmış ve geleceğimizi hızla şekillendiren bir yardımcı veya bir rakip olarak tartışılmaya devam etmektedir. Yapay Zeka, matematik ve istatistik
biliminin model ve teorileri ile uygulama alanının birleştiği noktada çeşitli bilgisayar mühendisliği algoritmalarının geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. İstatistik biliminde tahmin modelleri; Kümeleme, Sınıflama ve
Regresyon problemleri olarak üç ana sınıfa ayrılabilir. İnsan beyninin öğrenme modellerinden olan denetimli
ve denetimsiz öğrenme ile takviyeli öğrenme kuralları ve tahmin modelleri yardımıyla Yapay Zeka beyninin
öğrenmesi sağlanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında istatistik biliminin geliştirdiği model ve teorilerin Yapay
Zeka ürünlerinin gelişiminde katkısı tartışılmazdır. Ancak günümüzde birçok Yapay Zeka ürününün sürekli
öğrenme sürecinde olması ve her yeni veriyi ve/veya varyasyonu öğrenmede kullanması nedeniyle yapacağı
tahminlerdeki başarılar yakın gelecekte, İstatistik bilimi yardımıyla nispeten küçük örneklemler üzerindeki
tahminleri geçersiz kılacak veya önemini azaltacaktır. Ayrıca bilimsel araştırma yapan veya büyük verileri
depolayan Yapay Zeka ürünlerinin geliştirilmesi, tahmin biliminin önemini azaltacak veya sadece bir ön bilgi
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hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinde, yeni ilaç geliştirme araştırmalarında ve daha birçok konuda Yapay Zeka
Kongre Eş Başkanı
ürünlerinden yararlanılmaktadır. Bu ürünlerin bir kısmı web tabanlı yazılım iken bir kısmı robot tasarımlı
ürünlerdir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Nabız uygulaması, sağlık alanında üretilen
bilgileri depolamaktadır. Yakın gelecekte bu bilgiler, sağlık alanının gereksinim duyacağı Yapay Zeka türünde çeşitli ürünlere dönüşerek hizmete sunulacaktır. Sonuç olarak, günümüz bilimi eskiye nazaran disiplinler
arası çalışmalara ve fikir alış verişine daha çok ihtiyaç duymaktadır. Temel bilimlerden olan istatistik bilimindeki teorik gelişmeler teknolojik ürünlerin çeşitlenmesine ve etkenliğinin artmasına temel teşkil edecektir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Öğrenme Kuramları, Yapay Sinir Ağları, Tahmin Modelleri, Sağlık Alanı
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GRİ TAHMİN YÖNTEMİ VE TARIM VERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMASI
Hande KÜÇÜKÖNDER
Türkiye
Öz: Günümüzde birçok alanda olduğu gibi tarım alanı içinde ileriye yönelik planlama faaliyetlerinde doğal
kaynakların etkili bir şekilde kullanılması temel odaklardandır. Bu noktada, tarım sektörünün önemli bir faaliyet kolu olan bitkisel üretim içerdiği etkenler bakımından karar almada sistematik bir değerlendirme sistemine başvurmaktadır. Sistem karmaşıklığı, kaliteli üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği karar vermede
Prof. Dr.neden
Ahmet
Fahri ÖZOK
analitik yöntemlere olan ihtiyacın artmasına
olmaktadır.
Bu kapsamda tarımsal ürünlerin miktar ve
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verimlilik tahminlerinde zaman serisi ve regresyon analizi gibi tahmin yöntemlerinin kullanımı yaygındır.
Fakat bu yöntemler gerek istatistiksel anlamda sağlaması gereken varsayımlar gerekse ileriye yönelik başarılı
tahminler yapılabilmesi için geçmişe yönelik fazla sayıda veriye gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda, veri
sayısının az olduğu durumlar için katı varsayımlar içermeyen gri tahmin yöntemleri karar vericilere uygun
bir çözüm yolu sunabilmektedir. Bu çalışmada, Ülkemizde 2008 ile 2018 yılları arasındaki buğday üretim
miktarının Gri tahmin yöntemi kullanılarak modellenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik, çalışmanın ilk
kısmında, gri sistem teorisine, ikinci kısmında GM(1,1) yöntemi ile verilerin modellenmesine, son kısmında
ise model performansının istatistiksel ölçütler ile değerlendirilmesine yer verilmiştir. Çalışmanın verileri Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasından alınmıştır. Sonuç olarak, GM(1,1) yöntemi
ile elde edilen tahmin değerlerinin gerçek değerlere yakın olduğu ve tarımsal alanda bu yöntemin yetersiz
veri ortamlarında alternatif bir tahmin aracı olarak kullanılmasının tavsiye edilebileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gri Tahmin, Tarım, GM (1,1), Üretim, Modelleme
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INVESTIGATION OF CAUSALITY FOR STRUCTURAL BREAK TIME SERIES AND AN
APPLICATION IN EMERGING MARKET AND DEVELOPING ECONOMIES
Harun YONAR, Mahmut IŞIK
Turkey
Abstract: Generally, the countries are evaluated by taking into account economic classifications in global
form. Emerging market and developing economies are the subcategory of the developed market and they
are performed economic performance progressively increasingly. However, these economies may not perProf.
Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK
form economic stability like developed
countries.
In economics,
causality tests give the researcher a prior
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
evaluation of the relations predicting the future values of a time series using prior values of another time
series. In particular, the cause-effect relationship between economic variables may guide the assessment of
the indicators investigated. Granger (1969) causality test is preferred in causality studies of stationary series
and it is used to determine the cause of the relationship between the series. The variables used in econometric approaches are generally non-stationary and the unit root test should be used if there is a structural
change in the stability test. In this study, the causality relationship of economic indicators of countries for
emerging market and developing economies firstly series have been performed by unit root test which takes into account structural breaks and then, they have been investigated by using Granger (1969) causality.
The causality directions effected from stationary have been compared in terms of the economic indicators of
the countries. Finally, the indicators described the economic structure of the countries have been determined and the Europe and Asia countries in emerging market and developing economies have been compared.
Key Words: Emerging Market, Developing Economies, Granger Causality, Structural Break Time Series
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A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECT OF REGULARIZATION PARAMETERS ON
EXTREME LEARNING MACHINE BASED ON RIDGE REGRESSION
Hasan YILDIRIM, M.Revan ÖZKALE
Turkey
Abstract: Extreme learning machine (ELM) has been extensively used in many fields owing to some superior
properties such as simplicity, extremely fast training speed and pretty good generalization performance. However, it has some drawbacks in the case of multicollinearity. In order to find solution to multicollinearity, ELM
Dr. Ahmet
based on ridge regression (RR-ELM)Prof.
and ELM
based onFahri
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unbiased ridge regression (AUR-ELM) have
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been proposed. Since ridge constant, i.e regularization parameter, affects the performance of RR-ELM and
AUR-ELM, we have investigated the effects of different selection criteria of ridge constant on this performance.
Three most well-known criteria including AIC, BIC and cross validation have been considered in this study. The
relative performance changes between ELM, RR-ELM and AUR-ELM in the sense of testing error and standart
deviation of testing error based on each selection criterion of ridge constant have been given and interpreted. In
consequence of applications performing on eight popular benchmark datasets, it has been shown that the generalization and stability performance of RR-ELM and AUR-ELM have been affected depending on the selection
methods of ridge constant. Additionally, it has been seen that the type of ELM algorithm based on ridge regression and selection method for ridge constant should be determined carefully to improve the basic ELM algorithm.
Key Words: Extreme Learning Machine, Ridge Regression, Almost Unbiased ridge Regression, Regularized
Extreme Learning Machine, Model Selection
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A NEW EXTREME LEARNING MACHINE ALGORITHM USING LIU REGRESSION
Hasan YILDIRIM, M. Revan ÖZKALE
Turkey
Abstract: Extreme learning machine (ELM) algorithm is proposed as a new algorithm for single layer feed
forward neural networks and attracted attention because of computational easiness and satisfying generalization performance. On the other hand, these improved properties are weak in the presence of perturbation, i.e multicollinearity. A novel ELM algorithm based on Liu regression estimator (L-ELM) which is efProf.multicollinearity
Dr. Ahmet Fahri
ÖZOK in this study. Furthermore, different
fective for handling issues related with
is proposed
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selection methods for Liu biasing parameter are introduced. The proposed algorithm is compared with the
preliminary ELM using a variety of benchmark datasets. According to the experimental results, it is obtained that L-ELM for at least one Liu biasing parameter improves the generalization performance of ELM,
and also outperforms ELM in terms of stability performance. Furthermore, the percentage of improvement
on the basic ELM algorithm has been computed for each type of Liu biasing parameter and dataset. It has
been seen that the selection method of Liu biasing parameter is data dependent and dramatically effective on the performance of L-ELM. Consequently, even if the proposed algorithm needs a little more time
than ELM on training, it can be used as a stable and efficient alternative tool to ELM in regression studies.
Key Words: Extreme Learning Machine, Machine Learning, Neural Networks, Liu Estimator Regression
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F_4 ÜZERİNDEKİ OPTİMAL VE HEMEN HEMEN OPTİMAL TOEPLİTZ TOPLAMSAL
KODLARIN İNŞASI
Hayrullah ÖZİMAMOĞLU, Murat ŞAHİN
Türkiye
Öz: Giriş: Dört elemanlı bir cisim w^2=w+1 olmak üzere F_4={0,1,w,w^2 } ile gösterilsin. n uzunluğunda
F_4 üzerindeki bir C toplamsal kodu, 〖F_4〗^n toplamsal grubunun bir alt grubudur. C toplamsal kodunun
üreteç matrisi, satırları C kodunu toplamsal olarak üreten k×n tipinde bir matristir. C kodu 0≤k≤2n için 2^k
Prof.üreteç
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tane kod kelimesi içerir. n uzunluğunda,
matrisi k×n
tipinde
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lamsal kodu (n,2^k,d) ile gösterilir. Eğer bir C=(n,2^k ) toplamsal kodu tüm (n,2^k ) toplamsal kodları arasında minimum uzaklığı en büyük olan kod ise, bu C koduna optimal adı verilir ve optimal kodun minimum
uzaklığı d_max ile gösterilir. Eğer bir C=(n,2^k ) toplamsal kodunun minimum uzaklığı d_max-1 ise, bu C
kodu hemen hemen optimal olarak adlandırılır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, bazı p asalları için, p uzunluğunda F_4 üzerindeki optimal Toeplitz toplamsal (OTT) kodlar ve hemen hemen optimal Toeplitz toplamsal
(HHOTT) kodlar inşa etmektir. Kapsam: F_4 üzerindeki (n,2^n ) yarı-oranlı toplamsal kodların bir özel hali
ve dairesel toplamsal kodların da bir genel hali olan Toeplitz toplamsal kodlar çalışılmıştır. Yöntem: Danielsen ve Parker (2011), F_4 üzerindeki optimal dairesel toplamsal kodları inşa etmek için kuadratik rezidü
kodlar ile bağlantılı bir yöntem kullanmışlardır. Bu yöntem, F_4 üzerindeki OTT kodlar ve HHOTT kodlar
inşa etmek için genelleştirilmiştir. Bulgular: F_4 üzerinde dairesel veya dairesel olmayan OTT kodlar ve
HHOTT kodlar üretilmiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda (2,2^2,2), (3,2^3,2), (5,2^5,3), (11,2^11,5) OTT
kodları ve (2,2^2,1), (3,2^3,1), (5,2^5,2), (7,2^7,3), (11,2^11,4), (13,2^13,5) HHOTT kodları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplamsal Kod, Dairesel Toplamsal Kod, Optimal Kod
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2000-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN
DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ
Melike YİĞİT, Nesrin GÜLER
Türkiye
Öz: Günümüzde, çoğu bilim dalında yapılan bilimsel araştırma sayısının giderek arttığı görülmektedir. Herhangi bir alanda birbirinden bağımsız yapılmış çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmaların ayrı ayrı ele alınması, sonuç ve önerilerinin incelenmesi ve istenilen bilgiye ulaşılması araştırmacıların
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sonuçlar elde edilmesi amacıyla aynı konu
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kapsamında birbirinden bağımsız yapılan çalışmaların belli kriterler dahilinde yeni bir analiz sürecinden geçirilmesi hemen hemen tüm bilim dallarında güncel bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Aynı konuda yapılan çalışmaların sonuçlarının birleşimi için modern istatistiksel yöntemlerin 20. yüzyılın başlarından itibaren uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Bu yöntemlerin başında gelen İçerik Analizi pek çok kaynakta; araştırılan bilginin yaygınlaştırılması ve gerçekleştirilecek araştırmaların, uygulamaların, politikaların
ve kamu algısının şekillendirilmesinde önemli bir yere sahip olan araştırma sentezi olarak tanımlanmaktadır. Eğitim araştırmalarının belirli aralıklarla incelenerek bulguların değerlendirilmesinin hem uygulanacak eğitim politikalarına hem de ilgili alanda çalışmayı hedefleyen bilim insanlarına yol gösterici olacağı
düşünülmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada 2000-2018 yılları arasında Türkiye’ de Matematik eğitimi
üzerine yapılan doktora tezleri birtakım tarama ve seçim ölçütleri belirlenerek incelenmiştir. Araştırmaya
dahil edilecek çalışmalar Yükseköğretim Kurumu (YÖK) sisteminde yer alan Tez Merkezi üzerinden matematik eğitimi, başarı, tutum, öğrenme stili ve okuryazarlık anahtar kelimeleri kullanılarak belirlenmiştir. Tarafımızdan geliştirilen yayın sınıflama formu ile her bir çalışmaya ait; araştırma yöntemi, örneklem
büyüklüğü, kullanılan istatistiksel teknikler gibi birçok veri kayıt altına alınarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucu derlenen veriler SPSS 22.0 ile analiz edilerek elde edilen bulgular ve sonuçlar tartışılmıştır.
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İSTENMEYEN ÇIKTILARIN VERİ DÖNÜŞÜMÜNE DAYANAN VZA İLE OECD ÜLKELERİNİN
EKO-ÇEVRE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
Metin ÖNER
Türkiye
Öz: Giriş: Veri zarflama analizi (VZA), iktisadi faaliyette bulunan karar verme birimlerinin kullandıkları
girdi kümelerinden ürettikleri çıktı kümelerine dayanarak karşılaştırmalı etkinliklerini hesaplayan doğrusalprogramlamaya dayalı parametrik olmayan yöntemdir. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında kullanılan
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CCR-VZA yöntemi, ölçeğe göre değişken
getiri
varsayımı
altında
kullanılan BCC-VZA yöntemi en yaygın
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kullanılan VZA yöntemleridir. VZA kullanım amacına göre girdi-odaklı veya çıktı-odaklı olarak modellenebilmektedir. Ekonomik-çevre etkinlik değerlendirilmesinde, GSYİH gibi arttırılmak istenen çıktılar ile sera
gazı salımı, atıklar gibi azaltılmak istenen çıktılar modelde birlikte yer alır. Arttırılmak istenen çıktılar, “istenen çıktılar”, azaltılmak istenen çıktılar ise “istenmeyen çıktılar” olarak adlandırılır. Bu nedenle, eko-çevre
modellerine aynı zamanda istenmeyen çıktılara sahip modeller adı da verilmektedir. İstenmeyen çıktıların
varlığı durumlarında, klasik CCR-VZA ve BCC-VZA yöntemleri kullanılamaz. VZA ile etkinlik değerlendirmesinde istenmeyen çıktıların varlığı özel bir durumdur. Bu durum için literatürde üzerinde uzlaşılan en
iyi metot yoktur. Buna karşın, literatürde geliştirilen metotları iki ana grupta toplamak mümkündür. Birincisi, istenmeyen çıktıların orijinal veri setini doğrudan modelleyen yöntemlerdir. Bu yöntemler aynı zamanda
istenmeyen çıktıların “zayıf-atılabilir” olduğu varsayımına dayanır. İkincisi, istenmeyen çıktıların veri dönüşümüne dayanan yöntemlerdir. Bu yöntemler aynı zamanda istenmeyen çıktıların “kuvvetli (veya serbest)
atılabilir” varsayımına dayanır. Bu çalışmanın ana konusu eko-çevre etkinlik değerlendirmeleri için veri dönüşümüne dayanan VZA yöntemlerini tanıtmaktır. Amaç: Ülkelerin veya firmaların karşılaştırmalı eko-çevre
etkinlik değerlendirmelerinde modelde istenen çıktıların yanında istenmeyen çıktılarda bulunur. Literatürde,
istenmeyen çıktıların veri dönüşümüne dayanan tüm VZA yöntemlerinin tanıtımı ve bu yöntemler kullanılarak
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kapsamında eko-çevre etkinlik analizlerine yönelik MATLAB GUI ile geliştirilen karar destek sisteminin taKongre Eş Başkanı
nıtımı da bir başka amaçtır. Kapsam: Seçilen 25 OECD ülkesi bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Bu ülkelerin eko-çevre değerlendirmesinin modellenmesinde “işgücü, sermaye ve elektrik üretimi” girdiler,
“GSYİH” istenen çıktı, “sera gazı salımı” istenmeyen çıktı olarak ele alınmıştır. OECD web sayfasından seçilen ülkelere ait yayımı tamamlanmış son üç yıla ait (2014-2016) girdi ve çıktılara ait veriler analizlerde kullanılmıştır. Yöntem: Çalışmada kullanılan yöntemler şunlardır: (1) Resiprok dönüşüm yöntemi. (2) Toplamsal
ters dönüşüm metodu (Seiford ve Zhu, 2002). (3) Girdiler ve istenmeyen çıktılar sabitken istenen çıktıların
arttırılmasını amaçlayan negatif dönüşüm yöntemi (Korhonen ve Luptacik, 2004). (4) Açıklık Mesafe Modeli
(Portela, Thanassoulis, Simpson, 2004). (5) Değiştirilmiş Aylak-Tabanlı Ölçüm Modeli (Sharp, Meng, Liu,
2007). (6) Genelleştirilmiş Oransal Mesafe Fonksiyon Modeli (Kerstens ve Van de Woestyne, 2011). Ayrıca
MATLAB ile bu yöntemlerin kullanımını kolaylaştırıcı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bulgular: Seçilen 25 OECD ülkesinden Danimarka, Almanya, İrlanda, İtalya, İngiltere, İzlanda, İsviçre, Amerika Birleşik
Devleti ve Yunanistan altı yöntemin hepsinde eko-çevre etkin ülkeler arasındadır. Ayrıca Fransa, Japonya ve
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Portekiz birinci yöntem hariç diğer tüm yöntemlerde eko-çevre etkin ülkeler olarak görülmüştür. Avusturya,
Belçika, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsveç, Avustralya, Kanada, Yeni İzlanda, Norveç, Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Polonya eko-çevre etkin olmayan ülkelerdir. Sonuç: Eko-çevre VZA etkinlik modelleri son 15
yılda literatürde aşırı yoğun ilgi görmeye devam etmektedir. Literatürdeki bu aşırı yoğunluk modellemelerin
farklı amaçlar ve varsayımlara dayanmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın odak noktası istenmeyen
faktörlerin veri dönüşümüne dayanan, bir başka ifade ile istenmeyen faktörlerin kuvvetli atılabilir varsayımına dayanan VZA modelleridir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, bu çalışma sistematik bir kapsam sunmakta ve yöntemlerin kullanım özelliklerini OECD ülkelerine yönelik bir uygulama üzerinden tartışmaktadır.
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Oturum
Analizi, İstenmeyen
Çıktılar,Başkanı
Kuvvetli Atılabilirlik, Eko-Çevre Etkinlik,
Başkanı – Kongre
İstenmeyen Çıktılara Veri Dönüşümü

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı
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BİR MALİ MÜŞAVİRİN HİZMET GÜZERGÂHININ KARINCA KOLONİ OPTİMİZASYONU İLE
BELİRLENMESİ
Metin ÖNER, Hasan Hüseyin NERSE
Türkiye
Öz: Giriş: Gezgin Satıcı Problemi (GSP), tüm birimler arasındaki en kısa kapalı rotanın araştırıldığı problemdir.
Bu çalışmada, bir serbest muhasebeci/mali müşavirin hizmet güzergâhı bir GSP olarak ele alınmıştır. Hizmet
rotasının Karınca Koloni Optimizasyonu (KKO) ile belirlenmesi bu çalışmanın ana konusudur. KKO özellikle
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOKrotanın bulunmasında kullanılan bilgiGSP için geliştirilmiş bir yöntemdir. Prof.
KKO gerçekte
optimale
yaklaşık
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
sayara dayalı sezgisel bir arama algoritmasıdır. Amaç: Bu çalışmanın ana amacı bir serbest muhasebeci/mali
müşavirin müşterileri arasındaki hizmet rotasının optimum sonuç veren tamsayılı programlama ve yaklaşık
sonuç veren KKO yöntemleri ile karşılaştırılmalı olarak bulunmasıdır. Kapsam: Bir serbest muhasebeci/mali
müşavirin hizmet verdiği ve ağırlıklı olarak çalıştığı kırk müşterisi bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Belirlenen kırk müşteri arasındaki hizmet güzergâhının elde edilmesi bu çalışmanın kapsamıdır. Yöntem: Bu
çalışmada rota tayininde iki yöntem kullanılmıştır. Birincisi, optimum çözüm veren tamsayılı programlama
yöntemi, diğeri ise sezgisel bir algoritma olan KKO yöntemidir. Manisa ilinde faaliyet gösteren bir serbest muhasebeci/mali müşavirin müşterileri arasındaki uzaklık matrisi GoogleMaps’ten yararlanarak oluşturulmuştur.
Uzaklık matrisi simetrik GSP şeklindedir. Uzaklık matrisine bağlı olarak tamsayılı optimum rota çözümünü
elde etmek için MTZ (Miller-Tucker-Zemlin) yöntemi ve alt-tur eliminasyon yöntemi kullanılmıştır. Tamsayılı
programlamaya dayanan MTZ ve alt tur eliminasyon yöntemleri için özel MATLAB programları geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen yazılımların, TSPLIB’de yer alan test problemlerini oldukça başarılı bir
şekilde çözdüğü gözlenmiştir. MTZ yönteminin doğası gereği, güzergâhtaki birim sayısı arttıkça çözüm süresi
çok uzun zaman almaktadır. Ancak, MATLAB optimizasyon toolbox’ın getirdiği çözüm olanaklarından yararlanarak, alt-tur eliminasyon yöntemine göre büyük boyutlu problemler için optimum rotanın elde edilmesi
Prof.
Dr.kısa
Ayhan
Dr.sistemi
Handan
ANKARALI
Doç.
Dr.tabanlı
Halukolarak
ZÜLFİKAR
kısmen
daha
zamanESİ
sürmektedir.Prof.
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kullanan ve
görsel
geliştiriDavetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
len MATLAB programı ile yaklaşık rota çözümü elde edilmiştir. Seçilen iterasyon sayısına bağlı olarak çözüm
Kongre Eş Başkanı
süresi oldukça kısadır. Bu çalışmanın özgünlüğünü uygulama konusu ve MATLAB kodları ile geliştirilen özel
yazılımlar oluşturmaktadır. Literatürde, birçok KKO çeşidi vardır. Bu çalışmada, karınca sistemi algoritması
kullanılmıştır. Bulgular: Geliştirilen bilgisayar programı desteğinde karınca sistemi algoritması ile bulunan
rotanın, kabul edilebilir yaklaşık çözüm olarak değerlendirilebileceği gözlenmiştir. KKO yönteminin doğası
gereği, programın her işletiminde, algoritma ile elde edilen çözüm sonuçları değişebilmektedir. Ancak, küçük
boyutlu problemeler için KKO yöntemi her zaman optimum rotayı bulabilmektedir. Sonuç: Bu çalışmada
karınca sistemi algoritmasına dayanan bir GSP uygulaması sunulmuştur. Uygulama konusu hizmet sektöründe faaliyet gösteren serbest muhasebeci/mali müşavirlerin çoğu zaman gereksinim duydukları güzergâhın
belirlenmesine yöneliktir. Bu çalışmada GSP için ortaya konan çözüm desteği, sadece hizmet sektöründe değil, endüstri uygulamalarından savunma sanayine kadar birçok stratejik alanda yararlanılabilir niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Simetrik Gezgin Satıcı Problemi, Karınca Koloni Optimizsyonu, Miller-Tucker-Zemlin
Algoritması, Alt-Tur Eliminasyon Yöntemi, Tamsayılı Programlama, MATLAB
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ÖNCEKİ VE SONRAKİ ASAL SAYILARI BELİRLEYEN YENİ VE ETKİN BİR YÖNTEM
Muzaffer AKSOY
Türkiye
Öz: Giriş: Asal sayılar, sayılar teorisinin temelini oluşturan sayıların yapı taşlarıdır. Matematikçiler asal sayıları binlerce yıldır incelemiş, bazı çözümler elde etmiş olsalar da günümüzde asallarla ilgili açıklama gerektiren çok daha fazla açık soru vardır. Alman bilim insanı Kronecker (1823-1891) “Tanrı doğal sayıları
yarattı; gerisi insanların eseridir” diyerek aritmetiğin ve analizlerin tam sayılar üzerinde kurulması gerektiğini
Prof. Dr. Ahmet
Fahri ÖZOK
savunmuştur. Aslında insanlara zorlaştırmalardan
olabildiğince
kaçınmayı, basite, açık ve anlaşılır olmaya
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
önem vermeyi hatırlatır. Alman matematikçi ve bilim insanı Gauss (1777-1855) henüz 15 yaşındayken asal
sayı dağılımını kestirmiştir ancak bildiri olarak sunulması ve ispatı başka bilim insanlarına nasip olmuştur,
buna rağmen asal sayıları üretme ve belirleyip kontrol etmede sıkıntılar sürmektedir. Özellikle güvenlik alanında, şifreleme ve çözümleme uygulamalarında, kriptolojide büyük asal sayılara olan gereksinim çok fazladır; bu nedenle asal sayı üretme ve kontrolü çok önemlidir. Amaç: Asal sayılar bütününün sadece ince bir
dilimi üzerinde yoğunlaşan teorik ve uygulamalı araştırmalara ek olarak, gelişen bilgisayar teknolojisi ve
yazılım kolaylıklarıyla birlikte, mevcut hipotezler yeniden gözden geçirilerek etkin yöntemler geliştirilebilir.
Bu araştırmanın amacı, büyük asal sayılara ulaşmak için gerekli olan, asal sayılarla ilgili alt alanlardan “önceki asal sayı” ve “sonraki asal sayı” belirlemeye katkıda bulunarak etkin bir yöntem geliştirmek, uygulamak
ve sonuçlarını paylaşmaktır. Kapsam: Asal sayılar farklı kesitlerde, farklı yaklaşımlarla ele alınmış, farklı
teknikler uygulanmıştır fakat, bütün asalları bir arada inceleyen bir fonksiyon henüz bulunamamıştır. Hatta
tek bir fonksiyonla temsil edilemeyeceği ispat edilmiştir. Yazarın başka bir araştırmasında başlangıç asalları olarak üç asal sayı (2,3,5) ayrıldıktan sonra oluşturulan MUZ halkası [1,7,11,13,17,19,23,29] ve bundan
oluşturulan MUZ Dizininin asal sayıları belirlemede kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu araştırmanın içeriği,
MUZ Dizininden faydalanarak, büyük asal sayıları üretme ve kontrol etmede yararlı olan, tüm asal sayılaProf. Dr.
Ayhan
ESİ önemli bir
Prof.
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bir uygulama geliştirmek ve buna uygun bir teknikle bilgisayar programı yazarak uygulamanın işlerliğini
Kongre Eş Başkanı
ve etkinliğini sunmayla sınırlıdır. Araştırmanın Yöntemi: Araştırma verilen bir doğal sayının kapsadığı asal
sayıların nasıl dağıldığını incelemeyle başlar. Tespit edilen beş adet hipoteze yanıt aramaya yönelik olarak,
asal sayılar ve MUZ Dizini ayrıntılı olarak incelenerek, verilen sayı öngörülen uygun bölgelere ayrılır, bu
bölgelerin dizindeki yeri ve sınırları belirlenir. Belirlenen bu sınırlar içinde kalan, genelde beklendiği gibi asal
sayılara değil, bileşiklere odaklanılır, öngörülen hipotezlere yanıt aranır zira, MUZ Dizininde olan, belirlenen
aralıkta kalan bileşikleri saptamak daha kolaydır. Bu tespitler çerçevesinde öngörülen beş hipoteze yanıt vermek üzere bir bilgisayar yazılımı geliştirildi. Aynı yazılımla önceki asallar veya sonraki asallar onluk sistemde
22 dijite kadar elde edildi (önceki araştırmalar 19dijitle sınırlıdır). Bulgular: Araştırmada kullanılan düşük
hızlı bilgisayara rağmen (1.61 GHz) bulgular, önceki güncelleştirilmiş araştırmalarla elde edilen asallardan
3-4 dijit fazladır, hızlı ve yüksek kapasiteli bir bilgisayarla daha da büyük sayılara ulaşılabileceği kesindir.
Öngörülen hipotezlerin beşi de doğrulanmıştır. İlk hipotez aday asal sayı dizininin asal sayıları belirlemede
etkin olabileceğidir. Yazılan ve işletilen bilgisayar programı ve sonuçları hipotezi doğrulamıştır. İkinci hipotez,
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bu yeni uygulamada belirlenen asal sayıların diğer asalların varlığından ve konumundan bağımsız olacağıdır.
Bu hipotez araştırmanın önemli bir yenilikçi yüzüdür zira, bundan önce yapılan çalışmalar genelde kaçıncı
asal olacağına kilitlenmişlerdir. Üçüncü hipotez araştırma aralığının daraltılabileceğine yöneliktir ve bu doğrulanırsa araştırma süresi daha da kısaltılacaktır. Bu öngörü de doğrulanmış, aralığı belirleyen sınırlar tekniğe
uygun hassasiyetle saptanarak yapılabilirliği değişik uygulamalarla gösterilmiştir. Bu işlemle bilgisayar işletim süresinin oldukça kısaltılacağı saptanmıştır. Dördüncü hipotez, araştırmada uygulanan yöntemin ileri asal
sayı analiz tekniklerine gereksinim duymamasıdır. Örneğin, asal sayı sayma fonksiyonları bu yeni yönteme
göre külfetli bir iştir; sayıları bileşenlerine ayırma çabaları da yeni yöntemde temel oluşturmaz. Temelde bu
hipotez ikinci hipotezde öngörülen yöntemin bağımsız olmasını tamamlamaktadır. Beşinci ve sonuncu hipotez
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
araştırmanın sonuçlarıyla doğrulanmıştır.
Başlangıçta
olarak
seçilen ve araştırmanın temel dayanağı
Oturum
Başkanı –isabetli
Kongre
Başkanı
olan bileşiklerin dağılımının izlenmesi, asallardan ziyade bileşiklere odaklanılması araştırmayı kolaylaştırmıştır. Aday asallar sabit bir MUZ halkasına uygun olarak periyodik bir dizin içinde, ortalama 3,75 sayı aralıkla
geldikleri için bileşiklerin gelişi de bu ortalamaya yaklaşacaktır hipotezi doğrulanmıştır. Çok büyük sayılarda
bileşiklerin geliş aralığı virgülden kendi dijit sayısı kadar sonra anlamlı olacaktır, ondan önce geliş aralığı
sabit gibi izlenecektir. Sonuçlar: Bu araştırma, temelleri sağlam, sonuca odaklanmış, basit ve anlaşılabilir,
etkili bir yöntem ortaya koymuştur. Bulunan bu yeni tekniğe dayanan bir bilgisayar programı, önceki asalları
ve aynı yazılımla sonraki asalları mevcut bilgisayarların hızına ve kapasitesine bağlı bir hızda ve büyüklükte
vermektedir. Bulunan asal sayılar 10’luk sistemde 22 dijite kolaylıkla ulaşmıştır; üstelik kullanılan bilgisayarın hızı 1.00 GHz 1.61 GHz olarak oldukça düşüktür. Önceki güncellenmiş araştırma sonuçları 18-19 dijitle
sınırlıdır. Büyük asal sayılar günümüzde kriptoloji başta olmak üzere, güvenlik alanında, bankacılıkta, savunma sanayiinde ve ulusal güvenlikte çok önemlidir. Yeni yönteme uygun olarak yazılan bilgisayar programı sınır değiştirerek araştırmaya uygun esnek bir yapıdadır; bilgisayar işletim süresini kısaltmaya uygundur.
Anahtar Kelimeler: Önceki Asal Sayı, Sonraki Asal Sayı, Muz Dizini, Asal Sayı Üreteci ve Kontrolü
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı
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SCREEN CONFORMAL HALF LIGHTLIKE SUBMANIFOLDS OF A GOLDEN
SEMI-RIEMANNIAN MANIFOLD
Nergiz (ÖNEN) POYRAZ, Erol YAŞAR
Turkey
Abstract: Manifolds which is determined differentiable geometric structures have varied geo- metric structures. These manifolds and the transformations between them have been studied extensively in differential geometry. Particularly, almost complex manifolds, almost contact manifolds and almost product maniProf. Dr.
Ahmet by
Fahri
ÖZOK
folds and maps between have been studied
extensively
many
authors. One of these structures is golden
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
structure, which is inspired by the Golden ratio. Let be semi-Riemannian manifold. If an (1,1)-tensor field
satisfies the equation , then is a Golden structure on a m-dimensional semi-Riemannian manifold , where 𝐼𝑑 is identity map on . Moreover, , the semi-Riemannian metric is called -compatible and is called a
Golden semi-Riemannian manifold. Golden structure on the semi-Riemannian manifold provides important geometrical results on the submanifolds. Therefore, it has been extensively studied. The main purpose
of the presentation is to study the geometry of screen conformal screen semi-invariant half lightlike submanifolds of a golden semi-Riemannian manifold. We show that if is a screen conformal totally umbilical
screen semi-invariant half lightlike submanifold of a golden semi-Riemannian manifold, then and are totally geodesic. We obtain necessary and sufficient conditions for screen conformal screen semi-invariant half
lightlike submanifold to be locally lightlike product manifolds. Moreover, we prove that there is no screen
conformal screen semi-invariant half lightlike submanifold of a locally Golden product space form with .
Key Words: Golden Semi-Riemannian Manifolds, Half Lightlike Submanifolds, Screen Semi-Invariant Lightlike Submanifolds, Screen Conformal
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Davetli Konuşmacı
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A STUDY ON SCREEN TRANSVERSAL LIGHTLIKE SUBMANIFOLDS OF GOLDEN SEMIRIEMANNIAN MANIFOLDS
Nergiz (ÖNEN) POYRAZ
Turkey
Abstract: We introduce screen transversal lightlike submanifolds of golden semi-Riemannian manifolds, then
we define its subclasses (radical screen transversal, screen transversal anti-invariant lightlike submanifolds).
We find the condition of integrability of distribution which are involved in the definition of radical screen
Ahmet Fahri manifolds,
ÖZOK we investigate the geometry of letransversal lightlike submanifolds ofProf.
goldenDr.
semi-Riemannian
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
aves of distributions. We obtain necessary and sufficient conditions for the induced connection on these submanifolds to be metric connection. We also study these submanifolds under condition to be totally umbilical
and give an example of such submanifolds. We show that if M is a totally umbilical radical screen transversal
lightlike submanifold of a golden semi-Riemannian manifold, then the screen distribution and the radical distribution are always integrable and the screen distribution always defines a totally geodesic foliation. Moreover,
we investigate several properties of screen transversal anti-invariant lightlike submanifolds of golden semi-Riemannian manifolds and obtain some geometric results. We give some equivalent conditions for integrability
of distributions and investigate the geometry of leaves of distributions. We find a theorem which shows that
the induced connection is a metric connection under some conditions. We also study the geometry of totally
umbilical screen transversal anti-invariant lightlike submanifolds and give an example.
Key Words: Golden Semi-Riemannian Manifolds, Golden Structure, Lightlike Submanifolds, Screen Transversal Lightlike Submanifolds
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BAZI RANK VE İNERTİA FORMÜLLERİ İLE LİNEER KARMA MODELLERDE
TAHMİNLERİN KOVARYANS MATRİSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Nesrin GÜLER, Melek ERİŞ BÜYÜKKAYA
Türkiye
Öz: Karma modeller sabit ve rasgele etkileri birlikte içeren yapılarıyla veri analizinde istatistiksel sonuçların
çıkarılmasında kullanılan modellerin önemli bir parçasıdır. Bu modellerdeki rasgele etkilerin katsayı matrisi
özel olarak sıfır matris olarak alındığında karma modeller lineer modellere indirgenir. Dolayısı ile karma moProf.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK Karma modellerde ele alınan temel
deller altında elde edilen sonuçlar genel
durumlara
karşılık
gelmektedir.
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
konulardan biri bilinmeyen parametreler vektörlerinin tahmin problemidir. Tahminler için özellikle, istatistiksel ve matematiksel açıdan uygun olan en iyi lineer yansız ön tahmin ediciler (best linear unbiased predictorsBLUPs) olarak bilinen tahmin ediciler kullanılır. BLUP’ lar bilinmeyen parametrelerin yansız ön tahmin
edicileri arasında Löwner sıralamasına göre en küçük kovaryans matrisine sahip olan tahmin ediciler olarak
tanımlanır. Bu tanımdan dolayı BLUP’ ların kovaryans matrisleri genel olarak diğer yansız ön tahmin ediciler
arasında en uygun olan ön tahmin ediciyi belirlemek amacıyla bir karşılaştırma ölçütü olarak kullanılır. Bilinmeyen parametreler vektörleri ile ilgili tahminler bazen verilen genel modelin belli bir parçası ile elde edilebilir. Özellikle bazı gözlemlerin çıkarılması durumunda karşılaşılan bu tip modeller genel modelin bir alt modeli
olarak tanımlanır. Alt modeller ve genel model yapı olarak benzemelerine rağmen içerdikleri bazı farklılıklardan dolayı bu modeller altında ortak bilinmeyen parametrelerin ön tahmin edicileri farklı ifade, özellik ve performanslara sahiptir. Çalışmada, bir genel lineer karma model ve bu modelin iki alt modeli ele alınmıştır. Bu
üç model altında ortak olan bilinmeyen sabit ve rasgele etkiler için bir lineer kombinasyonunun BLUP’larının
kovaryans matrislerinin karşılaştırması yapılmıştır. Matris rank ve inertia formülleri ile çeşitli eşitlik ve eşitsizlikler için gerek ve yeter şartlar elde edilmiştir. Daha sonra bazı özel durumlar için sonuçlar verilmiştir.
Prof.Kelimeler:
Dr. Ayhan
ESİ BLUP, İnertia,
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YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMINDA SANAYİ 4.0 İÇİN SEKTÖREL
ÖNCELİKLENDİRMENİN BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA
YAPILMASI
Nurşah ALKAN, İhsan KAYA
Türkiye
Öz: İlk Sanayi Devrimi’nden bu yana, daha sonraki devrimler üretimde radikal değişimlere yol açmış ve şu an
içinde bulunduğumuz 4. Sanayi devrimi olarak adlandırılan Sanayi 4.0’ı ortaya çıkarmıştır. Sanayi 4.0, modüler
Dr. ile
Ahmet
ÖZOK
yapılı akıllı fabrikalarda siber fizikselProf.
sistemler
fizikselFahri
işlemleri
izleyerek nesnelerin birbirleriyle ve insanOturum Başkanı – Kongre Başkanı
larla iletişime geçmesini ve bunun sonucu olarak da merkezi olmayan işbirlikçi kararlar verilmesini sağlar. Günümüzdeki rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını koruması ve sürdürmesi için Sanayi 4.0’ı organizasyonlarında uygulamaları kaçınılmaz olmuştur. Sanayi 4.0 dünyadaki endüstriler ve akademisyenler arasında en
önemli imalat konularından biri olmasının yanı sıra şu anda tedarik zinciri ve lojistikte dahil olmak üzere tüm
sektörleri etkileyebilecek potansiyele sahip bir konu haline gelmiş ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bu
duruma bağlı olarak “Dijital tedarik zinciri” terimi endüstriyel dünyada ilk kez tanıtılan ve her geçen ay akademik
alanda popülerliğini kazanan nispeten yeni bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Dijital tedarik zinciri ortamında
yalın yöntemlerin uygulanmasıyla tamamen özerk, hatasız ve ideal bir işlem akışına sahip küresel bir tedarik
zinciri oluşturulması amaçlanmakta ve bu durum sektörlerin gelecekteki vizyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, yalın yönetim ile Sanayi 4.0 arasındaki etkileşim vurgulanmaya çalışmakta ve yalın tedarik zinciri yaklaşımında Sanayi 4.0 için sektörel önceliklendirmenin çok kriterli karar verme yaklaşımı ile yapılmasını amaçlamaktadır. Değerlendirmede belirsizlik ortamında daha kapsamlı ve daha doğru sonuçlar veren Pisagor bulanık AHP yöntemi kullanılmıştır. Önerilen yöntem, sektörel önceliklendirmeyi başarılı bir şekilde uygulamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi, Pisagor Bulanık Kümeler, Çok Kriterli Karar
Prof.
Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
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Verme,
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BOOTSTRAP ÖRNEKLEMESİNİN REGRESYON ANALİZİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
Samet KAYA, Esin KÖKSAL BABACAN
Türkiye
Öz: Bootstrap örneklemesinde amaç var olan veri setinden yerine koyma yöntemini uygulayarak daha çok
veri seti oluşturmak için yeniden örnekleme yapmaktır. Böylece küçük sayılı örnekler kullanılarak da istatistiksel çıkarımlar yapılabilmektedir. Bootstrap yöntemi özellikle bilinen istatistiksel yöntemlerin ve varProf.
Dr. Ahmet
Fahri
sayımların yetersiz kaldığı durumlarda
güvenilir
sonuçlar
verenÖZOK
bir yöntemdir ve olasılık, güven aralıkları,
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hipotez testi ve regresyon analizi gibi pek çok konuda ziraat, tıp, biyoloji, ekonomi, psikoloji ve eğitim gibi
bilim dallarında oldukça geniş kullanıma sahiptir. Regresyon analizinde en küçük kareler yöntemi ile sonuç çıkarımı yapılmak istendiğinde hatalarla ilgili varsayımlara ihtiyaç duyulur. Yapılan işlemlerin istatistiki
açıdan anlamlı olması ancak bu varsayımların sağlanması ile olur. Varsayımların sağlanmadığı durumlarda
uydurulan modelin kitleyi iyi temsil etmediği ve genelleştirmenin doğru olmayacağı sonucuna ulaşılır. Dolayısı ile, bu modeli kullanarak ileriye yönelik tahmin yapılamaz. Regresyonda varsayımların sağlanmadığı
durumlarda Bosstrap ile yeniden örnekleme yöntemi kullanılarak parametre tahmini yapılabilir, parametreler
ve ileriye yönelik tahminler için güven aralıkları oluşturulabilir. Bu çalışmada amaç, Bootstrap yönteminin
regresyon analizi üzerinde kullanımı hakkında bilgi vermektir. Bu amaçla, ilk olarak yöntemin regresyon analizinde işleyişi anlatılacaktır. Daha sonra bu yöntem, bir araştırma mühendisinin yel değirmeninden üretilen
doğru akım çıktısı ile karşılık gelen rüzgar hızı verilerine uygulanarak bootstrap yöntemine göre parametre tahminleri ve güven aralıkları elde edilecek ve elde edilen sonuçlar tartışılacaktır. Sonuçları elde etmek
için Matlab paket programında bir program yazılacak ve sonuçlar bu program işletilerek elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bootstrap Yöntemi, Regresyon Analizi, Yel Değirmeni Verileri, Matlab
Prof. Dr. Ayhan ESİ
Prof. Dr. Handan ANKARALI
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SOSYAL YAŞAMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KATEGORİK REGRESYON ANALİZİ İLE
BELİRLENMESİ
Seda BAĞDATLI KALKAN
Türkiye
Öz: Giriş: Günümüz yaşam koşullarında kişilerin sosyal yaşamlarına özen göstermesi gitgide zorlaşmaktadır. Bu durumda da kişiler psikolojik olarak etkilenmekte ve özellikle günlük rutin yaşamlarında sıkıntı
yaşamaktadırlar. Çünkü, sosyal yaşam kişinin toplumda var olma biçimini de etkilemektedir. Amaç: Bu çaProf. Dr.
Ahmet
Fahri ÖZOK
lışmanın amacı, kişilerin sosyal yaşamlarını
etkileyen
faktörlerin
ortaya çıkartılmasıdır. Kapsam: Çalışmada,
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2016 yılından itibaren kamuoyu ile paylaşılan “İllerde Yaşam
Endeksi” verileri kullanılmıştır. İllerde Yaşam Endeksi, illerin yaşanabilirlik açısından genel bir durumunu
ortaya koymaktadır. Bu endeks kapsamında 11 boyut bulunmaktadır. Bu boyutlar; Konut, Çalışma Hayatı,
Gelir ve Servet, Sağlık, Eğitim, Çevre, Güvenlik, Sivil Katılım, Altyapı Hizmetlerine Erişim, Sosyal Yaşam
ve Yaşam Memnuniyetidir. Bu boyutlar 41 göstergeden oluşmakta ve her bir boyut bir endeks olarak sunulmaktadır. Sınırlılıklar: Çalışmada, 81 ile ait veriler kullanılmıştır. Her bir endeks düşük, orta ve yüksek
olmak üzere 3 kategoriden oluşan bir kategorik değişken olarak analize dahil edilmiştir. Yöntem: Çalışmada,
bağımlı ve bağımsız değişkenler kategorik yapıda olduğundan optimal ölçekleme tekniklerinden biri olan
kategorik regresyon analizi kullanılmıştır. Optimal ölçekleme teknikleri hiçbir varsayım gerektirmeden kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Kategorik regresyon analizi, bağımlı değişkenin kategorik olduğu durumlarda bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki
ilişkilerin ortaya çıkartılması sağlayan çok değişkenli bir analiz yöntemidir. Analizde, öncelikle değişkenler sayısallaştırılmakta ve regresyon katsayıları tahmin edilmektedir. Daha sonra ise kayıp fonksiyonu değeri
hesaplanmaktadır. Kayıp fonksiyonundaki küçülme anlamsız oluncaya kadar iterasyonlar devam etmektedir.
Analizde kayıp fonksiyonu Dalgalı En Küçük Kareler algoritması ile minimize edilmektedir. Bulgular: ÇalışProf.
Dr. Ayhan
ESİ değerleri
Prof.
Dr. Handan
ANKARALI
Doç. Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
mada,
öncelikle
bütün endeks
ile model
oluşturulmuş
ve anlamsız değişkenler
teker teker
modelden
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çıkartılarak en iyi model elde edilmiştir. Bu model, Yaşam memnuniyeti Endeksi, Gelir ve Servet EndekKongre Eş Başkanı
si, Sağlık Endeksi değişkenlerini içermektedir. Model sonuçları incelendiğinde, 7 iterasyon sonucunda kayıp
fonksiyonun minimizasyonu sağlandığı görülmektedir. Bu aşamadan sonra kategorik regresyon analizi sonucu oluşan modelin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı varyans analizi ile değerlendirilmiş ve modelin
istatistiksel olarak anlamlı bir model olduğu sonucuna varılmıştır (F=4.325; p=0.000). R2 incelendiğinde,
modelde kullanılan bağımsız değişkenlerin sosyal yaşam endeksini yaklaşık olarak % 35 oranında açıkladığı
görülmüştür. Modelin katsayıları ve katsayıların anlamlılığı incelendiğinde 0.05 anlam düzeyinde modelde
bulunan bütün bağımsız değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, sosyal
yaşam endeksini açıklamada bütün bağımsız değişkenlerin anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç: Çalışmanın sonucunda, bağımsız değişken kategorilerinin bağımlı değişken ile ne yönlü bir ilişki
içerisinde olduğunu belirlemek adına Etki Katsayıları hesaplanmıştır. Bu katsayılar incelendiğinde, Gelir ve
Servet Endeksi, Sağlık Endeksi ve Yaşam Memnuniyeti Endeksi yüksek olanların sosyal yaşam endekslerinin yüksek olduğu görülmektedir. Etki katsayılarının büyüklüklerine göre teker teker inceleme yapıldığında
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ise, Gelir ve Servet Endeksi düşük olduğunda Sosyal Yaşam Endeksinin en düşük seviyede olduğu ve Sağlık Endeksi yüksek olduğunda Sosyal Yaşam Endeksinin en yüksek seviyede olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İllerde Yaşam Endeksi, Sosyal Yaşam, Kategorik Regresyon Analizi
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ARALIK TİP-2 BULANIK AHP İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SATIN ALMAYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sema KAYAPINAR KAYA, Özlem ERTEKİN
Türkiye
Öz: Global dünyada yaşanan teknolojik gelişimler, nüfus artışı ve beraberinde getirdiği hızlı sanayileşme,
yaşadığımız çevrenin hızlı şekilde tahrip olmasına yol açmaktadır. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sürdürülebilir kalkınma konusunu daha fazla gündeme getirmeye başlamıştır. Sürdürülebilir yaşam ve gelişim süreci
Dr. Ahmet
ÖZOK değiştirip ekolojik ayak izimizi kübüyük ölçüde tüketici davranışlarınaProf.
odaklıdır.
Tüketim Fahri
davranışlarımızı
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çültmek, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için oldukça önemli bir adımdır. Sürdürülebilir ürün
ve hizmetleri etkin şekilde kullanmak için tüketici satın alma davranışlarını etkileyen etkenleri anlamak sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasıdır. Bu çalışmada sürdürülebilir gıda ürünlerinin satın alma tercihinde
etkili olan faktörlerin önem dereceleri Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden (ÇKKV) biri kullanılarak
değerlendirilmiştir. ÇKKV yöntemlerinden, uzman görüşlerini objektif ve sübjektif olarak birlikte değerlendirebilen, kriter ve alt kriterlerin hiyerarşik modelini kurabilme üstünlüklerinden dolayı Analitik Hiyerarşi
Prosesi (AHP) modeli tercih edilmiştir. Sürdürülebilir ürün satın almayı etkileyen faktörler önem derecelerinin belirlenmesinde Aralık Tip-2 bulanık kümeler kullanılmıştır. Faktörler arasındaki ilişkiler uzman görüşünden kaynaklı belirsiz içerdiği için Aralık Tip-2 bulanık sayıların kullanılması tercih edilmiştir. Çalışmada
sürdürülebilir gıda satın almayı etkileyen faktörler “Gıda içeriği”, “Sağlık”, “Dış Ortam”, “Ürün niteliği” ve
“Ekonomik” olmak üzere 5 farklı ana faktörler ve 12 alt faktör içerisinde toplanmıştır. Bu faktörlerin ağırlıklandırılması, farklı niteliklere sahip uzmanlar tarafından yapılacağı için Aralık Tip-2 Bulanık AHP (AT2-AHP)
ile grup karar verme yöntemi ile belirlenmiş olup, uzmanların birebir görüşleri alınarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Gıda Ürünü, Satın Alma Davranışı, Aralık Tip-2 Bulanık Mantık, AHP
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PARAMETRİK OLMAYAN DOĞRUSAL-DAİRESEL REGRESYONDA AYKIRI DEĞER
PROBLEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sümeyra SERT, Filiz KARDİYEN
Türkiye
Öz: Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanılan istatistiksel bir analiz yöntemidir. Regresyon analizi için parametrik ve parametrik olmayan olmak üzere iki türlü yaklaşım bulunmaktadır. Yöntem için gerekli varsayımların sağlanmadığı durumlarda (normallik, sabit varyans vb.) parametrik
Prof.
Dr. Ahmet
ÖZOK
olmayan yaklaşımlar kullanılmaktadır.
Dairesel
(yönsel)Fahri
istatistik,
başta mühendislik olmak üzere meteoroOturum Başkanı – Kongre Başkanı
loji, okyanus bilimi, coğrafya, jeoloji, tıp, sinirbilim gibi alanlarda kullanılan bir yöntem olup yön, açı ve
rotasyonlarla ilgilidir. Geleneksel istatistiksel yöntemlerde verilerin gerçek sayı doğrusu üzerinde yer aldığı
varsayılır. Dairesel istatistikte ise veriler belli bir referans noktası temel alınarak ölçülen ve birim çember üzerinde olduğu varsayılan açılardan oluşmaktadır. Dairesel verilerin yapısı gereği bilinen istatistiksel yöntemler
uygulanamamaktadır. Bu tür verilerin analizinin yapılabilmesi için yeni istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. İstatistiksel analizler yapılırken zaman zaman sonuçları önemli derecede etkileyebilecek istenmeyen
bazı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumlardan biri de veri setinin aykırı değer veya değerler içermesidir. Aykırı değer kavramı istatistikte bir popülasyondan seçilen rasgele bir örneklemdeki diğer gözlemlerden farklı davranış sergileyen, diğer gözlem değerleri ile aralarında belirgin ölçüde mesafe olan gözlemler
için kullanılmaktadır. Aykırı değerler, kullanılan veri setinin veya modelin parametreleri üzerinde güçlü bir
etkiye sahiptir ve bu nedenle bu değerlerin varlığında elde edilen tahminler güvenilir sonuçlar vermemektedir. Bu çalışmada, dairesel verilerde veri setinin dağılımı bilinmediğinde aykırı değer tespiti yapabilmek
için yeni bir yöntem önerilmiştir. Dairesel medyanın sağlamlık özelliklerinden yararlanılarak geliştirilen bu
aykırı değer tespit yönteminin performansına ilişkin simülasyon çalışması yapılmıştır. Yanıt değişkeni dairesel olduğunda, parametrik olmayan regresyon yöntemlerinden Nadaraya-Watson ve Yerel Lineer Kernel
Prof. Dr. Ayhan
ESİ aykırıProf.
Handan
ANKARALI
Doç. Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
düzgünleştiricileri
kullanılarak
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YEREL SEÇİM ADAY BELİRLEME
SÜRECİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Tuğçe GENÇ, Ersoy ÖZ
Türkiye
Öz: Seçim dönemlerinde siyasi partilerin aday belirleme süreçleri son derece önemli olup, mahalli idarelerde
kendilerini seçmene karşı temsil edebilecek ve hizmet edebilecek nitelikte adaylar belirlenmesi karmaşık ve ciddi
bir süreci beraberinde getirmektedir. Bu süreç genellikle siyasi bakış açısı ile yapılmakla beraber son yıllarda
Prof. Dr.Bu
Ahmet
Fahri
ÖZOK
bilimsel yaklaşımlar sıklıkla kullanılmaktadır.
çalışmada
31 Mart
2019 yerel seçimlerine yönelik partilerin
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
aday belirleme süreçlerinde kullanılabilecek bir model oluşturulması amaçlanmaktadır. Çok kriterli karar verme
(ÇKKV) yöntemi birden fazla kriterin olduğu karmaşık ve zor yapıdaki bir karar verme mekanizmasını bilimsel
bir yöntem ile modelleyerek, hızlı ve kolay bir sonuç ortaya koyar. Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden
AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
) ve ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant La Realite - Elimination and Choice Translating Reality)
kullanılmıştır. Bu yöntemler için kullanılacak olan kriterlerin ikili karşılaştırmaları ve aday özelliklerinin
değerlendirilmeleri, alanında uzman kişiler, siyasetçiler ve akademisyen görüşlerinden elde edilmiştir. Çalışmada
bir ilçe için aday adayı olarak gösterilen üç kişiden (Aday A, Aday B, Aday C) hangisinin seçileceği tahmin
edilmiştir. AHP yöntemi kullanılarak kriterlere bağlı ağırlıklar belirlenmiştir. Bu ağırlıklar belediyecilik için
0.104, kent için 0.267, adayın kişisel özelliği için 0.105, adayın siyasi özelliği için 0.109, sosyallik için 0.269
ve hitabet için 0.146 olarak bulunmuştur. Bu yöntem sonucunda Aday C birinci sırada, Aday B ikinci sırada
ve Aday A ise üçüncü sırada olacak şekilde sıralanmıştır. TOPSIS yönteminde göre adayların ideal çözüme
göreli yakınlık değerleri tercih sırasına göre Aday C 0.98, Aday B 0.86, Aday A 0.14 olarak hesaplanmıştır. Bu
değerlere göre Aday C birinci sırada yer almaktadır. ELECTRE yöntemine göre işlemler yapıldığında Aday C
birinci sırada yer almaktadır. Bu çalışmada öncelikle AHP yöntemi kullanılmıştır. AHP yöntemiyle elde edilen
Prof.TOPSIS
Dr. Ayhan
ESİ
Prof. Dr.deHandan
ANKARALI
Dr.ileHaluk
ağırlıklar
ve ELECTRE
yönteminde
kullanılmıştır.
Kullanılan üçDoç.
yöntem
Aday ZÜLFİKAR
C’ nin birinci
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
sırada tercih sebebi olduğu görülmüştür. Değerlendirme: Bu çalışma, aday adayların mensubu olduğu partinin
Kongre Eş Başkanı
tercihi topluma ilan edilmeden önce yapılmıştır. Analizler sonucu ortaya çıkan Aday C her üç yöntemde de birinci
sırada yer almıştır. Siyasi partinin adayını açıklaması sonrasında, bu çalışmada öne çıkan Aday C’nin aday olarak
gösterildiği görülmüştür. Siyasi partilerin aday belirleme süreçleri her ne kadar siyasi hiyerarşi ile yapılıyor
olsa da bu çalışma ÇKKV yöntemlerinin kullanılması ile başarılı sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: AHP, TOPSIS, ELECTRE, Aday Belirleme
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HİBRİT ÖZELLİK ÇIKARIM YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRMA BAŞARIMINA ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Ünal ÇAVUŞOĞLU
Türkiye
Öz: Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte veri madenciliği işlemlerinde kullanılan veri setlerinin
hacimlerinde önemli miktarda artış gerçekleşmiştir. Bu artışla birlikte, gerçekleştirilen uygulamalarda işlem
zamanı, enerji tüketimi ve donanım gereksinimlerinde artışlar yaşanmıştır. Özellik çıkarım algoritmaları, veri
Prof. Dr.daha
Ahmet
Fahri
seti boyutlarının azaltılması ve veri setlerinin
verimli
hale ÖZOK
gelmesini sağlamaktadır. Bu sayede veri setOturum Başkanı – Kongre Başkanı
lerinin hacimleri küçülmekte; işlem zamanı, enerji tüketimi ve kaynak kullanımı önemli miktarda azalmakta
ve daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellik çıkarımında temel problem sınıflar arasında en iyi
ayrımı yapabilecek olan özelliklerin belirlenmesidir. Özellik çıkarım işleminde literatürde yaygın olarak kullanılan özellik çıkarım algoritmalarından birisi Wrapper metodudur. Wrapper Metodunda, makine öğrenme
algoritmaları kullanılarak alt veri setleri belirleme işlemi gerçekleştirilir. Çalışmada KDD-CUP 99 veri seti
üzerinde, Wrapper metodu Naive bayes, Random tree, Random forest, J-48, KNN gibi farklı makine öğrenme
algoritmaları ile birlikte kullanılarak özellik çıkarım işlemi gerçekleştirilmiştir. Farklı makine öğrenme algoritmaları ile elde edilen nitelikler birleştirilerek, hibrit nitelik belirleme işlemi yapılmış ve yeni veri setleri elde
edilmiştir. Oluşturulan tüm yeni veri setleri üzerinde farklı makine öğrenmesi algoritmaları ile sınıflandırma
performans analiz testleri (ACC, DR, TPR, FPR, F-Measure) gerçekleştirilmiştir. Test işlemleri, veri seti içinde yer alan hizmet dışı bırakma DoS (Denial of Sevice) saldırılarının tespiti ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen performans testlerinde, Random Forest ve J-48 sınıflandırma algoritmaları ile hibrit nitelik seçim
işlemlerinden elde edilen veri setinin diğer yöntemlerden daha yüksek başarıma sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Özellik çıkarımı, KDD-CUP 99, DoS Saldırısı
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WHEN Τ-CLOSED SUBMODULE IS CLOSED
Yılmaz DURĞUN, Ayşe ÇOBANKAYA
Turkey
Abstract: τ-closed submodule were introduced and studied as generalization of closed submodule, where τ stands for an idempotent radical ([1]). τ – Closed is the class of all short exact sequences 0→A→┴f
B→C→0 such that Im f is τ-closed in B and P_τ is the smallest proper class containing τ-Closed. In this
presentation, we talk about the relations between the proper class P_τ and some of well-known proper
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOK are neat, and neat submodules are
classes, such as Closed, Pure, Neat. Prof.
It is known
that closed
submodules
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
closed over C-rings ([2]). Moreover, over commutative ring R, closed, neat, coneat and s-pure submodules are the same if and only if R is noetherian distributive ([4]). A problem related with τ-closed submodule is that it is not known when closed submodules are τ-closed and τ-closed submodules are closed. So,
for a hereditary torsion theory τ, we prove the following; (1) Every τ-closed submodule is closed if and
only if every singular module is τ-torsion module, (2) If τ(R_R )=0, then P_σ = P_τ if and only if R is a
right C_τ, (3) if τ(R_R )=0, then P_τ=Neat if and only if each τ-torsion module is semisimple, (4). if R
is a commutative Noetherian ring, then every τ-closed submodule is pure if and only if R≅A×B, wherein
A is τ-torsion ring and B is hereditary C_τ ring. In particular, over commutative Noetherian ring R, every
S-closed submodule is pure if and only if R≅A×B, wherein A is Goldie torsion ring and B is hereditary ring.
Key Words: (τ-) closed Submodule, Proper Class, Pure Submodule, Goldie’s Torsion Theory, Dickson’s Torsion Theory
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THE SMALLEST PROPER CLASS GENERATED BY Τ-CLOSED SUBMODULES
Yılmaz DURĞUN, Ayşe ÇOBANKAYA
Turkey
Abstract: In this presentation, we talk about the proper class of short exact sequences determined by τ-closed
submodules in the category of left R-modules. A submodule N of a module M is said to be τ-closed (or
τ-pure) provided that M/N is τ-torsion-free, where τ= (T_τ ,F_τ) is a torsion theory. Denote by τ - Closed the class of all short exact sequences 0→A→┴f B→C→0 such that Im f is τ-closed in B. The class τ
Prof. Dr.
-Closed of τ-closed short exact sequences
needAhmet
not be aFahri
properÖZOK
class, and hence we consider the smallest
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
proper class P_τ containing τ-Closed, that is, the intersection of all proper classes containing it. We describe the class P_τ in terms of τ-closed submodules: we show that A is a extended τ-closed submodule of
B if and only if there is a submodule S of B such that A∩S=0 and B/(A ⊕ S) is τ-torsion-free. Denote
by P_τ the class of all short exact sequences 0→A→┴f B→C→0 such that Im f is extended τ-closed in
B. It is know that the class P_τ forms a proper class [4]. We prove that P_τ is the smallest proper class
containing τ-Closed. Later we show that the smallest proper class P_τ is the proper classes projectively generated by the class of τ-torsion modules and coprojectively generated by the class of τ-torsionfree modules. The structure of ring over which every τ-closed submodule is closed is also characterized.
Key Words: τ-closed Submodule, Proper Class, Pure Submodule, Goldie’s Torsion Theory, Dickson’s Torsion
Theory
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FUNDAMENTAL UNITS AND CONTINUED FRACTION EXPANSION IN PARTICULAR REAL
QUADRATIC FIELDS
Özen ÖZER
Turkey
Abstract: There are many open questions in number theory branch of mathematics. Some of them are related with real quadratic number fields one of the types of quadratic fields. (Let Q(α) be a number field
where α is of degree 2. These fields are known as Quadratic number fields. If α= √d and d is positive squDr.quadratic
Ahmetnumber
Fahri ÖZOK
are free integer, then Q(α) is calledProf.
as real
field) The class number of a real quadratic
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field is one of the significant and basic tool to determinate structure of the field in number theory. A lot
of mathematicians have worked on this topic seriously since Gauss. There are many types of methods to
calculate class number for real quadratic fields. One of them is the Dirichlet’s class number h(d) formula
defined by regulator, dicriminant and L- function. It is clear that these tools such as fundamental unit, discriminant etc are crucial for the real quadratic fields. Also, we know that any periodic / pur periodic continued fraction defines a real number which is quadratic over Q. So, it is seen that there is a connection
between continued fraction expansions and the theory of real quadratic number felds. The aim of this paper
is to get explicit and theoretical results on particular real quadratic number fields. In this paper, we are interested in the fundamental unit and continued fraction expansions for such real quadratic number fields for
d>0,d≡1 (mod4). Significant and useful results are obtained in this work for real quadratic number theory.
Key Words: Real Quadratic Fields, Continued Fraction Expansions, Fundamental Units, Algebraic Number
Theory Computations.
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DETERMINATION OF EXTENDIBLE OR NON-EXTENDIBLE PARTICULAR REGULAR
DIOPHANTINE 3-TUPLES
Özen ÖZER
Turkey
Abstract: Let s≠0, s∈Z and R={W_1,W_2,W_3 } be a set of three distinct positive integers. If the product
of any distinct two elements of R by adding s, i.e. W_i W_j + s , (i≠j,i,j=1,2,3) is a perfect square in the set
of integers, then R is called Diophantine triple with property P_s such that s∈Z. The extendibility of the
Dr. Ahmet
sets is an old problem constructed byProf.
Diophantus
(He isFahri
knownÖZOK
as ‘father of algebra’ due to his significant
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
book Arithmetica, a study on the solution of algebraic equations and the theory of numbers). Diophantus
discovered some types of Diophantine triples and found the first Diophantine quadruple {1,33,68,105} with
property P_256 but there are still remained unsolved problems on it. The aim of this work is to determine some extendible or non-extendible Diophantine triples for positive fixed integer s=+33. Congruence
types are specified for such sets. Then, it is shown that all of the sets are regular. Besides, question “what
kind of elements are not in the P_s?” is replied when s=+33. To prepare our paper, some algebraic and
elementary methods and notions such as Legendre Symbol, Quadratic Reciprocity Law so on… are used.
Key Words: Property P_s, Simultaneous Pellian Equations, Quadratic Reciprocity, Congruence Types, Legendre and Jacobi Symbols
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NON-EXTENDIBILITY OF CERTAIN REGULAR DIOPHANTINE TRIPLES WITH PROPERTY
P_R
Özen ÖZER
Turkey
Abstract: A {f_1,f_2,f_3,…,f_k } Diophantine k -tuple with the property P_r over a commutative ring
is a set of k distinct non-zero elements of the ring with the property that the product of any two different
elements of the k-tuple added by r (such that r is an element of the ring) is a squared element in the ring
Prof.
Dr. Ahmet
ÖZOK
f_i f_j+r={Y_(ij)}^2 , (i≠j,i,j=1,…,k)
Although
a lot ofFahri
popular
mathematicians such as Diophantus, FerOturum Başkanı – Kongre Başkanı
mat, Euler,etc…studied the problem and constructed significant results, many problems are remained
open in this area. In this presentation, we consider set of integers as ring and Diophantine 3-tuple with
property P_r. We look for non-zero different positive integers h_1, h_2,h_3 satisfying a condition as follows: if negative integer r=-35 is added to different product of them (positive integers h_1, h_2,h_3), the
results are all squares in the set of integers. It is known that some of Diophantine triple can be extended
to a Diophantine quadruple. We demonstrate that some especial different sets of h_1, h_2,h_3 are regular
Diophantine triple sets and non-extendible to Diophantine quadruple. In this paper, we use basic concepts
from algebraic and elementary number theory. (Readers also can see basic concepts in the keywords part).
Key Words: P_r-Triples, Modular Arithmetic, Quadratic Reciprocity and Residue Theorems, Solutions of Diophantine Equations, Legendre Symbol, Factorization in the Set of Integers
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CLASSIFICATION OF ELEMENTS FOR SPECIAL TYPES OF DIOPHANTINE SETS
Özen ÖZER, Özlem AYTEKİN
Turkey
Abstract: An old topic which is called Diophantine sets was started to work by Diophantus. The topic is work
over some kind of rings such as set of integers, set of rational numbers, so on… Still,some significant questions
have been waited to reply about Diophantine r-tuples over the set of integers. Let G={g_1,g_2,g_3,…,g_r } be
a set of positive integer elements. G is called Diophantine r -tuple with the property P_t over a integer ring if the
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOKt is a perfect square element in the set
product of any two distinct elements Prof.
of the r-tuple
increased
by integer
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
of integers (i.e. integer ring) g_i g_j+t=Z_ij^2 where i,j=1,…,r and i,j are different integers. In this brief work,
we consider some Diophantine sets with property P_t over the set of integer for some t integers such that t≡3
(mod 4). We determine some properties of the elements which have not been in these types of Diophantine sets.
To prove them, we use Modular Arithmetic, Quadratic Reciprocity Law, Legendre Symbol, Jacobi Symbol,
Quadratic Residue Theorems etc… All of them are basic and crucial notations in the number theory for mathematics. For our next paper, our aim will be to generalize and extend these classifications and properties.
Key Words: Diophantine r-Tuple With The Property P_t, Modular Arithmetic, Quadratic Reciprocity Law,
Legendre Symbol, Jacobi Symbol, Quadratic Residue Theorems		
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A NOTE ON REGULARITY AND NON-EXTENDIBILITY OF SPECIFIC KIND OF
DIOPHANTINE SETS WITH SIZE THREE
Özen ÖZER, Özlem AYTEKİN
Turkey
Abstract: The literature includes a big number number of papers on Diophantine sets. Despite these manuscripts, there are unsolved problems in the field of Diophantine sets. For replies to these problems, a lot
of mathematicians have been worked by using different methods from number theory. There is relation betProf.
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOKThough these types of equations are
ween Diophantine sets and quadratic
equations
with two
unknowns.
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ancient, there is not any general method exists to decide upon a given such equation has how many solutions.
We know that B={b_1,b_2,b_3 } is a Diophantine sets with size three for the property P_k if the product
of any different two elements of B by supplementation integer k≠0 is a perfect square in the set of integers
(integer ring). In this brief paper, we consider the analogous problem for Diophantine triples. We investigate several Diophantine sets with size three for the property P_k where k≠0 is a fixed integer. We examine regularity and extendibility of the such sets. While proving our results, we obtain quadratic equations
with two unknowns. Using factorization method of integers, we solve quadratic equations with two unknowns and complete proofs. By use of the results of the paper, we will prepare our next generalized paper.
Key Words: Diophantine Triples, Solutions of Quadratic Equations With Two Variables, Simultaneous Equations
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WEIBULL VE RAYLEIGH DAĞILIMLARI KULLANILARAK SAMSUN İLİNDE RÜZGÂR HIZI
TAHMİNİ
Özgür BULUM, Pelin KASAP
Türkiye
Öz: Dünya nüfusunun artışıyla birlikte artan enerji ihtiyacı, ülkeleri yeni enerji kaynakları aramaya ve yeni
yatırımlar yapmaya yönlendirmiştir. Bu yeni arayışlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır.
Türkiye’nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerjide dışa bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. Buna bağProf.kaynakları
Dr. Ahmet
Fahri
lı olarak ülkemizde de yenilenebilir enerji
arayışı
hız ÖZOK
kazanmıştır. Son yıllarda yenilenebilir enerji
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kaynakları arasından rüzgâr enerjisi büyük ilgi görmüştür. Rüzgâr enerjisi, atmosferde bol ve serbest olarak bulunabilen potansiyeli yüksek bir enerji kaynağıdır. Rüzgâr enerjisi potansiyelinin tespitinde Weibull ve Rayleigh dağılımları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Samsun ilindeki enerji potansiyelinin belirlenmesinde
bu dağılımlardan hangisinin daha iyi sonuç verdiği araştırılmaktadır. Her iki dağılım da rüzgâr enerjisi potansiyelini belirleme çalışmalarında çok tercih edilen ve iyi sonuçlar veren dağılımlardır. Burada, Samsun - Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü’nden alınan 2016 yılına ait aylık ortalama rüzgâr hızı ölçüm verileri kullanılmıştır.
Rüzgâr enerjisi potansiyeli tespitlerinde kullanılan 2-parametreli bir dağılım olan Weibull dağılımı ve Weibull
dağılımının özel bir biçimi olan Rayleigh dağılımının parametre tahminleri yapılmıştır. Bu dağılımlara ait parametreler en çok olabilirlik yöntemi yardımıyla tahmin edilmiştir. Weibull dağılımının parametre tahminlerinin,
ölçüm değerlerine daha yakın olduğu ve standart sapmanın da daha düşük olduğu görülmüştür. Çalışmada kullanılan rüzgâr hızı ölçüm verilerine göre yapılan analizlerde, Samsun ilinin rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesinde, Weibull dağılımının kullanılmasının Rayleigh dağılımına göre daha uygun olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Enerjisi, Weibull Dağılımı, Rayleigh Dağılımı, En Çok Olabilirlik Yöntemi
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EĞİTİM SEVİYESİ VE EKONOMİK GELİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ
Türkiye
Öz: Makroekonomik politika yapıcılar için uzun dönem süren ekonomik gelişim temel ve en önemli amaçtır.
Birçok çalışma, gayrı safi milli hâsıla ile ilgili bir model oluşturmak için teoriler öne sürmektedirler. Bu çalışmalar arasında, Cobb Douglass’ın fiziksel kapital ve iş gücünü girdi olarak kullandığı üretim fonksiyonu
en önemlisiydi. Ancak, sonradan gelen çalışmalar insan kapitalinin üretim fonksiyonunun anlamlı bir bileşeni
Prof.
Dr.kapitali
Ahmet
ÖZOK
olduğunu göstermektedir. Bu çalışma,
insan
içinFahri
üç adet
“Proxy” kullanmaktadır. Böylece, yüksek
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“Proxy”nin Türk ekonomisinin büyümesine ilişkin daha iyi marjinal etkiye sahip olup olmadığı belirlenecektir.
Dinamik panel verisine ait sonuçlar, üçüncü derece eğitim (yükseköğrenim), ikinci ve temel eğitim seviyelerine göre ekonomik büyüme üzerinde daha yüksek etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Gayrı Safi Milli Hâsıla, İnsan Kapitali, Panel Koentegrasyon
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İŞSİZLİK VE EKONOMİK GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ
Türkiye
Öz: Bu çalışma, ekonomik gelişme ve işsizlik arasındaki ilişki ve ayrıca literatür incelemesi yoluyla ilişkili belirleyici faktörleri tartışmaktadır. Geleneksel yaklaşım bu ilişkiyi aktifleştirme, tasarruf havuzu ve yaratıcı yıkım yoluyla sunmaktadır. Günümüzde giderek artan sayıda araştırmacı, asgari ve etkin ücretler gibi kurumsal
faktörler veya iş pazarının esnekliğine daha fazla önem atfetmektedir. Hem teorik hem de ampirik araştırmalar,
Prof. Dr. ait
Ahmet
Fahri
ÖZOK
dünyanın farklı bölgelerine ve ülke gruplarına
ekonomik
gelişme
ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklayan
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konseptler arasındaki tutarsızsızlığı ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Ekonomik Gelişme
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THE EFFECT OF VOCATIONAL STRESS ON WORK PERFORMANCE
Soare GOIAN
Romanya
Abstract: Our study investigates the effect of vocational stress on work performance. The answers are sought
for the six research questions. The target audience of the study is composed of the staff of the Bucharest
National University of Arts. The data obtained from 250 members with random sampling technique were
used. Data collected through questionnaires constitute the basis of the analysis. Data of the hypotheses were
Prof. Dr.
Fahri
analyzed with descriptive statistics (tables
andAhmet
correlation)
andÖZOK
explanatory statistics (Pearson chi-square).
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
The results indicate that burnout syndrome is the main cause of occupational stress among university staff.
Following this, back pain is another important reason for sitting on uncomfortable chairs for a long time. No
significant difference was found between female and male staff. It has been determined that health levels of the
employees and the interpersonal relations can be improved thanks to the application of correct stress management programs to university staff.
Key Words: Vocational Stress, Work Performance, University, Burnout
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND BODY MASS INDEX
Rachela BUYS
Gana
Abstract: Our study uses cluster sampling technique for selection of participants. The Body Mass Index (BMI)
was calculated for each participant and compared according to the body mass index classifications of World
Health Organization (WHO). Data were analyzed with Variance Analysis (ANOVA). The majority of the participants (89%) do regular exercise. The group doing moderate activities is below the level of two and a half
AhmetofFahri
ÖZOK have abnormal weight. Mean BMI
hours of exercise which s required forProf.
good Dr.
health.78%
the participants
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
is at normal levels for those doing regular exercise. BMI was found to be overweight (25 kg/m2) for the group
doing exercise occasionally and pre-obese (26.1 kg/m2) for the groups avoiding physical activity. The study
suggests that the participants should be engaged in at least one or two sports branches and increase their physical activities.
Key Words: Physical Activity, Gana, Body Mass Index, Disease Risk
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CAUSAL INFERENCE IN STATISTCS
Dragomirova JOHANA INNOKENTIEVNA
Russia
Abstract: This study presents the recent developments of empirical research on causal inference, while emphasizing the paradigm shifts that must be undertaken in the transition from traditional statistical analysis to
causal data analysis in multiple data analysis. There is also a special emphasis on the assumptions that underline the causal inferences, on the languages used in formulization of these assumptions, on the conditional
Dr. Ahmet
ÖZOKdeveloped for the assessment of these
nature of all causal and oppositionalProf.
arguments,
and on Fahri
the methods
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claims. These developments are exemplified by using the general theory of causality based on the structural
causality model. In part, this study reveals the development of mathematical tools that respond to three types
of causality questions: 1- questions related to the effect of potential initiatives, 2- questions related to opposite
claims and 3- questions related to direct and indirect effects. Finally, this study describes the formal and conceptual relationships between structural and potential output frameworks.
Key Words: Causal Inference, Statistics, Data Analysis
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ANALYSIS OF HIV CASES IN ISRAEL WITH CLUSTERING ANALYSIS
Aaron ALIZA
Israel
Abstract: Data clustering is vital to make data elements of similar character understandable through grouping.
Clustering analysis can be performed for the purpose of understanding or for benefit purposes. The clustering
analysis that we focus on in this study for understanding can be used to better understand the group items of
common character and to identify possible subgroups that can be generated from this data set. The prevalence
Prof. Dr. with
Ahmet
Fahri
ÖZOK
of HIV disease in Israel is measured nationwide
6-month
surveys.
Clustering analysis was applied to these
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
data through general methods. These techniques were applied by using R (Statistical Calculation Language). In
this way, the prevalence of HIV in Israel, the concentration of the disease according to the geo-political regions
and the regions of the same category were determined. The relative validation method was used to determine
the accuracy of the clusters.
Key Words: Clustering Analysis, HIV, Israel, Data
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GENDER AND ACADEMIC PERFORMANCE
Aslan RAJABOV
Azerbaijan
Abstract: In this study, performances related to male and female students were compared by obtaining different levels of degrees. T-test and Regression analysis were used in obtaining data. The results indicate that the
scores of senior female students are higher while the scores of male students are lower. Both male and female
students make more effort throughout the year to achieve higher scores. There is a decrease in low scores.
Prof. Dr.
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Fahri ÖZOK
While the rate of women to get the lowest
grades
is decreasing,
they increase their year averages. However,
Oturum Başkanı – Kongre Başkanı
the low scores of males increase and their annual averages decrease. The growth rate over the years is higher
for female students than for male students. Annual averages of female students are higher than male students.
Female students display better performance than their rival males.
Key Words: Academic Performance, Annual Averages, Gender, Regression, Scores
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HEALTH EXPENDITURES IN AFRICA
Hanru RAUTENBACH
South Africa
Abstract: In the literature, many non-income dependent factors have been identified apart from GDP as health
expenditure. Most studies associate health expenditure with income and other important variables of developed countries. This study uses the linear regression method to reveal the factors that determine the health
expenditure in Africa. Our study reveals by using the data on 2018 for 42 African countries that the variables
Prof. Rate,
Dr. Ahmet
Fahri
ÖZOKIndex and Population Density are the
of GDP, Consumer Price Index, Exchange
Corruption
Perception
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main determinants of health expenditure per person.
Key Words: Health Expenditure, Linear Regression, GDP, Factors
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ELİPTİK EĞRİLER İÇİN VERİLEN BAZI MODELLERİN DERLEMESİ
Bayram YAŞAR, İlker İNAM
Türkiye
Öz: Eliptik eğriler matematiğin, özellikle cebir ve sayılar teorisiyle aritmetik ve cebirsel geometrinin en popüler konularından birisidir. Matematiğin 1994’te Andrew Wiles tarafından çözülen 359 yılık problemi Fermat’ın
Son Teoremi’nin ispatında Taniyama-Shimura Konjektürü vasıtasıyla modüler formlarla birlikte kullanılması
konuya olan ilgiyi fazlasıyla arttırmıştır. Öte yandan eliptik eğrilerin çok yaygın bir kullanım alanı bulunmakProf. Dr.
Ahmet
Fahri
ÖZOKssh ve TLS sertifikalarında karşımıza
tadır. Teorik matematiğin yanı sıra, özellikle
bilgi
güvenliği
konusunda
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eliptik eğri kriptografisi çıkar. Örneğin internet alışverişinde güvenli
bir ödeme için eliptik eğrilere ihtiyaç
duyulur. Bu çalışmada kriptoloji protokollerde kullanılan eliptik eğriler için literatürde yer alan bazı modeller
incelenecektir. Bunlar Theta modeli, Weierstrass modeli, Binary Edwards modeli, Hessian modeli ve Level 4
Theta modelidir. Bu modellerin her birisi için eliptik eğrilerin grup yapısı incelenecek ve bu modellerde nokta
toplamı formülleri verilecektir. Gerçekten de üzerindeki ilginç nokta toplamı işlemi yardımıyla eliptik eğriler
bir abel grubu olurlar. Poster olarak sunulması planlanan çalışmaya çeşitli grafikler eklenip bu eliptik eğrilerin
grup yapısının daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Tüm karakteristiklerde toplam formülleri birleştirilecektir.
Öte yandan bu modeller arasında kurulan birasyonel denklikler dönüşümler yardımıyla net olarak verilecek
olup, tüm modellerin bir noktanın iki katını alma ve iki noktayı toplama maliyetleri bir tablo yardımıyla karşılaştırılacaktır. Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezi konusuyla bağlantılı olup, derleme niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Eliptik Eğriler, Grup Yapısı, Eliptik Eğri Modelleri
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ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Melike YİĞİT, Nesrin GÜLER
Türkiye
Öz: Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı bilgi ve beceri
donanımı sağlamaktadır. Öte yandan matematiğin bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir unsur olduğu dikkate alındığında, matematik eğitiminin ne kadar önemli olduğu açıktır. Toplumların gelişimi incelendiğinde,
özel yetenekli bireylerin hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri alanlarında yaşanan değişimlere öncü olDr. Ahmet
Fahrimatematik
ÖZOK dersine yönelik tutumlarının çeşitli
dukları görülmektedir. Bu kapsamdaProf.
özel yetenekli
bireylerin
Oturum
Başkanı
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Kongre
Başkanı artırılması amacıyla uygulanacak
değişkenler açısından incelenmesi, öğrencilerin ilgilerinin ve başarılarının
yaklaşımlara yol gösterici olacaktır. Literatürde öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını etkileyen değişkenlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çeşitli çalışmalar mevcut olmasına rağmen, ülkemiz
şartlarına uygun olarak özel yetenekli öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri inceleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmada, 2015-2016 eğitim-öğretim
döneminde Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ nde (BİLSEM) öğrenim görmekte olan, araştırmaya gönüllü
olarak katılan 66 ilk-ortaokul ve 24 lise düzeyindeki öğrenci olmak üzere toplamda 90 özel yetenekli öğrencinin matematiğe yönelik tutumları ile öğrencilerin cinsiyeti, okul türü, sınıf düzeyi gibi çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda yer alan
“Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” kullanılmıştır. Derlenen veriler, SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiş, sonuçlar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
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BAGGING ALGORİTMASI İLE BOOSTING ALGORİTMASININ PERFORMANSLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
Türkiye
Öz: Bagging ve boosting sınıflandırma için yaygın olarak kullanılan iki ensemble yöntemidir. Ortak amaçları, rastgele tahminden bir nebze daha iyi olan tekli sınıflandırıcıları birleştiren bir sınıflandırıcının doğruluğunu iyileştirmektir (Alafaro ve ark., 2013). Bu çalışmada kullanılan veri seti 2010- 2013 yılları arasında
Dr. AhmetSeçme
Fahrive
ÖZOK
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2010-2013 yılları arasında 81 ilden alınan veri seti üzerinde yapılan Bagging ve Boosting yötemleriyle yapılan sınıflandırma işleminde her iki yöntemi karşılaştırarak performans değerlendirmesini yapılmıştır. Çalışmada önerilen yöntemlerin performansını göstermek için doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve f-ölçütleri
kullanılmıştır. Bu başarı ölçütleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Doğruluk(Accuracy)=(TP+TN)/
(TP+TN+FP+FN)
Kesinlik(Precision)=TP/(TP+FP)
Duyarlılık(Recall)=TP/(TP+FN)
F-Ölçütü(FMeasure)=2(Duyarlılık*Kesinlik)/(Duyarlılık+Kesinlik) Bu denklemlerde T, F, P ve N; sırasıyla doğruyu, yanlışı, pozitifi ve negatifi ifade etmektedir. Doğruluk: Başarının tespiti için kullanılan en popüler ve basit yöntemdir ve bu oran doğru sınıflandırılmış (TP+TN) örnek sayısının, toplam örnek sayısına (TP+TN+FP+FN)
oranı olarak tanımlanmaktadır. Kesinlik: Sınıflandırıcı sonucunun kesinlik derecesini verir. Pozitif olarak etkilenen örneklerin sayısının (TP) pozitif olarak sınıflandırılmış toplam örneklere (TP+FP) oranıdır. Duyarlılık:
Pozitif olarak etiketlenmiş örneklerin (TP) gerçekten pozitif olan örneklerin (TP+FN) toplam sayısına oranıdır.
F-Ölçütü: Kesinlik ve duyarlılık metrikleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Sistemin, kesinlik veya duyarlılık yönüne doğru optimize edilmesinde kullanılmaktadır. Verilen sonuçlar göstermiştir ki, bütün performans
ölçütlerinde marjinal olarak Boosting yöntemi Bagging yönteminden daha iyi sonuçlar üretmiştir. Örneğin
ortalama olarak Bagging sınıflandırma metodu ile % 83.6 başarı oranı gözlenmiştir. Bagging ve Boosting
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ESİBagging için
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dığı bu tür uygulamalarda Bootstrap sayısı arttırılarak daha doğru bir karşılaştırma yapmak gerekmektedir.
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TÜRKİYEDEKİ 81 İLİN DEĞİŞKENLERLE İKİ YÖNLÜ KÜMELEME ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
Türkiye
Öz: Kümeleme analizi, bireylerin ya da nesnelerin sınıflandırılmasını ayrıntılı bir şekilde açıklamak amacıyla
geliştirilmiştir. Kümelemenin amacı, öncelikle ele alınan örnekte gerçekte var olduğu bilinen, varlıklar arasındaki benzerliklere dayanan az sayıdaki karşılıklı özel grupları oluşturmak, daha sonra bu gruplara giren varlıkProf.2011).
Dr. Ahmet
ÖZOK
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İki yönlüFahri
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dayalı olarak satır ve sütunları aynı anda kümelemektir. Bu yönü ile sadece satır veya sadece sütun kümelemesi
yapan klasik kümeleme yaklaşımlarından farklıdır. Ancak bu farklılık hesaplama zorluğunu da beraberinde
getirmektedir (Arslan ve ark. , 2017). Bu çalışmada kullanılan veri seti TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) ve
ÖSYM(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) arşivinden alınmıştır. 2010-2013 yıllarına ilişkin çalışmaya
konu edilen değişkenler ile 81 ilin birlikte hiyerarşik kümelemede konumlandığı bilgisi verilmiştir. İller plaka
numaralarına göre kodlanmış olup, değişkenler de kısaltılarak grafik üzerinde gösterilmiştir. İki yönlü kümeleme oluşturulmadan önce değişkenler yeniden ölçeklendirilerek birimlerden bağımsız hale getirilmiştir. İki yönlü
kümelemede koyu mavi ile gösterilen yerlerde negatif yönden, kırmızı olan bölgelerde ise pozitif yönden oluşan
alt kümeler sergilenmektedir. 2010-2013 yılları bir arada incelendiğinde özellikle Iğdır, Bingöl, Siirt, Batman,
Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Urfa’nın; okullaşma oranı, istihdam oranı ve YGS’de 180 ve üstü puan alan öğrenci
oranı değişkenleri üzerinde özellikle negatif yönde ortak bir özellik oluşturduğu saptanmıştır. Dikkat çeken bir
başka durum ise okullaşma oranı değişkeninin dört yılda da özellikle Artvin, Bilecik, Amasya, Karabük, Kırklareli, Giresun ve Rize’de pozitif yönde ortak özellik göstermiş olmasıdır. Bununla birlikte aynı değişken Şanlıurfa, Siirt, Ağrı, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illeri için negatif yönde ortak özellik gösterme eğiliminde olmuştur.
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BOOSTING YÖNTEMİYLE YAPILAN SINIFLANDIRMADA ADABOOST ALGORİTMASININ
DİĞER BOOSTING ALGORİTMALARINA ÜSTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
Türkiye
Öz: Boosting algoritması sınıflandırıcının bulmuş olduğu doğruluk değerini artırmaya çalışan bir yöntemdir.
Veriye ait olan bir önceki sınıflandırıcının doğru olarak belirleyemediği veriler kullanılır ve hatalı veriler sonradan kullanılacak eğitim setine ilave edilerek daha doğru tahmin yapmaya çalışır (Schapire ve Freund, 2012).
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lışmada amaç; 2010-2013 yılları arasında 81 ilden alınan veri seti üzerinde yapılan Boosting yötemiyle yapılan
sınıflandırmada test kısmındaki çapraz geçerlik hatalatı ile ensemble miktarı arasındaki değişimi inceleyerek
AdaBoost yönteminin LPBoost ve TotalBoost algoritmalarına göre üstünlüğünü incelemektir. Boosting algoritmasının tahminleme yeteneğini değerlendirmek amacıyla, veri seti eğitim ve test şeklinde ikiye bölünmüştür.
Bu amaçla, 2010-2012 yılları arasındaki veriler eğitim (training) verileri olarak kullanılırken 2013 verileri ise
test (testing) verileri olarak kullanılmıştır. Test kısmındaki (testing) çapraz geçerlilik hataları (cross validation
error) ile ensemble miktarının değişimi görülür. Çapraz geçerlilik hata değeri en küçük olan algoritma boosting
algoritmaları arasında en iyi olanıdır. Çapraz geçerlilik hata değerinin belirlenmesinde değişik kayıp fonksiyonları kullanılır ve kayıp fonksiyonuna bağlı olarak aynı verilerde farklı sonuçlara ulaşılabilir. Regresyon
ve sınıflandırma esaslı boosting algoritmalarında test için kullanılan veri setindeki çapraz geçerlilik hataların
küçük olması arzu edilir. Eğitim verileri ile ensemble büyüklüğü arasındaki hatalar üç ayrı boosting yöntemiyle incelendiğinde, hem test kısmındaki verilerde, hem de eğitim verilerinde, AdaBoost’un daha iyi sonuç
verdiği görülmüştür. Total Boost ve LP Boost yöntemlerinde aşırı uyum başlamıştır, fakat AdaBoost yönteminde aşırı uyumu kontrol altına alan parametrenin varlığından dolayı aşırı uyum tehlikesine rastlanmamıştır.
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BAGGING YÖNTEMİNDE YAPRAK SAYISI İLE HATA KARELER ORTALAMASI ARASINDAKİ
İLİŞKİ
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
Türkiye
Öz: Ensemble modelleri arasında ilk uygulamaya alınan bagging yöntemidir. Bu yöntem; tekrarlı olarak iadeli şekilde öğrenim verilerinden örnek çekerek tahmin konusunda uygun ağacı önerir. Bagging yönteminde
“n” adet örnekten oluşan eğitim setinden yine “n” örnekli bir eğitim seti; iadeli, rastgele seçimle üretilir.
Prof.
Dr. kümesinde
Ahmet Fahri
ÖZOK (yaklaşık %33) bazıları birden fazla
Bu durumda bazı eğitim örnekleri yeni
eğitim
yer almazken
Oturum
Başkanı
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Kongre
Başkanıolarak yeniden oluşturarak ayrı ayrı
kez yer alırlar. Bundan dolayı bagging yöntemi, eğitim setinin rastgele
her bir sınıflandırıcının eğitimini gerçekleştirmesini sağlar. Veri setinin MATLAB istatistik yazılım programında Bagging algoritmasıyla sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Veri setine göre başarı oranları yeniden hesaplanmış ve yeni hesaplanan değer, bağımlı değişken olarak göz önünde tutulmuştur. Buna göre
ortalamanın üstü 1’e ve ortalamanın altı 0’a eşit olacak şekilde bağımlı değişken değerleri atanmıştır. Bagging algoritmasının tahminleme yeteneğini değerlendirmek amacıyla, veri seti eğitim ve test şeklinde ikiye
bölünmüştür. Bu amaçla, 2010-2012 yılları arasındaki veriler eğitim (training) verileri olarak kullanılırken
2013 verileri ise test (testing) verileri olarak kullanılmıştır. Hata Kareler Ortalaması’nın yaprak sayısına göre
nasıl değiştiği incelenmiştir. Regresyon için genel olarak yaprak sayısı 5 seçilir ve giriş bilgilerinin üçte biri
rastgele seçilir. Bir sonraki adımda çeşitli yaprak sayısının gerilemesiyle elde edilen hatalar, optimal yaprak sayılarını karşılaştırarak doğrular. Grafik incelendiğinde hata kareler ortalamasının en düşük 5 yaprakta elde edildiği görülür. Genel olarak toplamda var olan 324 gözlem değerine ait, hata değerlerinin sıfıra
yakın olduğu görülür. Fakat bazı verilerde çok büyük hataların olduğu açıktır ki bunlar aykırı değerlerdir.
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BOOTSTRAP ÖRNEKLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN KÜMELEME ANALİZİ
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
Türkiye
Öz: Kümeleme, en basit tanımıyla benzer özellik gösteren veri elemanlarının kendi aralarında gruplara ayrılmasıdır. Hiyerarşik kümeleme yöntemleri, kümelerin bir ana küme olarak ele alınması ve sonra aşamalı
olarak içerdiği alt kümelere ayrılması veya ayrı ayrı ele alınan kümelerin aşamalı olarak bir küme biçiminde
birleştirilmesi esasına dayanır (Özkan, 2008). Bootstrap ve Aggregation’ın kısaltılmış hali olan Bagging, orijiProf. Dr.ortaya
Ahmet
Fahri
nal veri setlerinden yeniden örneklendirilerek
çıkarılan
veÖZOK
bootstrap tarafından farklı eğitim veri setleri
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tarafından eğitilen sınıflandırıcıları, en son elde edilen sonuçlar olarak
bir araya getirir ve optimizasyon işlemi
kullanılarak bagging algoritmasının sadeleştirilmesiyle elde edilen en uygun bir ensemble modeli elde edilir.
Optimizasyon işlemi ile temel sınıflandırıcıların doğruluğu ve çeşitliliğine göre en uygun (optimum) sınıflandırıcıların nasıl seçileceği vurgulanır (Zeng ve ark. 2010). Çalışmada kullanılan veri seti 2010- 2013 yılları
arasında TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) ve ÖSYM(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) arşivinden alınmıştır. R paket programı kullanılarak (pvclust kütüphanesi) yıllara göre hiyerarşik kümeleme analizi ile değerlendirme yapılmıştır. Hiyerarşik kümeleme içerisindeki her küme için çoklu-ölçekleme yoluyla, bootstrap
örneklemesi için kullanılan bir p- değeri hesaplanmıştır. Hesaplanan p- değeri, kümelemenin eldeki verilen
tarafından nasıl desteklendiğini belirtir. Kullanılan pvclust kütüphanesi iki farklı p değeri verir ve bu değerleri, kümeleme grafikleri üzerinde kırmızı ve yeşil renklerle belirtilir. Kırmızı renk ile verilen p değeri yaklaşık sapmasızlık(Approximately Unbiased- AU), yeşil renkte verilen p değeri ise bootstrap olasılığı(Bootstrap
Probability- BP) anlamına gelmektedir. Hiyerarşik kümelemede inceleme yapıldığında öncelikle iki kümenin oluştuğu ve bunların da kendi arasında alt kümeler oluşturduğu görülmektedir. İlk bakışta alt kümelerde yaklaşık sapmasızlık değerlerinin çok yüksek olduğu, sonrasında değerin daha düştüğü görülmektedir.
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BAGGING YÖNTEMİ İLE SINIFLANDIRMADA DEĞİŞKENLERİN TAHMİNLEME ÜZERİNE
ETKİSİ
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
Türkiye
Öz: Bootstrap ve Aggregation’ın kısaltılmış hali olan Bagging, orijinal veri setlerinden yeniden örneklendirilerek ortaya çıkarılan ve bootstrap tarafından farklı eğitim veri setleri tarafından eğitilen sınıflandırıcıları, en son elde edilen sonuçlar olarak bir araya getirir ve optimizasyon işlemi kullanılarak bagging algoProf.enDr.
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çalışmada; 2010-2013 yılları arasında 81 ilden alınan değişkenlerin Bagging yöntemi ile sınıflandırmasını
yaparken değişkenlerin tahminleme üzerine etkisi incelenmiştir. Bagging algoritmasının tahminleme yeteneğini değerlendirmek amacıyla, veri seti eğitim ve test şeklinde ikiye bölünmüştür. Bu amaçla, 2010-2012
yılları arasındaki veriler eğitim (training) verileri olarak kullanılırken 2013 verileri ise test (testing) verileri olarak kullanılmıştır. Çalışmada 1’den 11’e kadar kodlanmış olan özellikler; okul sayısı “1”, öğretmen
sayısı “2”, öğrenci sayısı “3”, YGS’ye giren öğrenci sayısı “4”, okullaşma oranı “5”, işsizlik oranı “6”, istihdam oranı “7”, okuma yazma bilmeyen sayısı “8”, üniversite mezunu sayısı “9”, YGS’de 180 ve üstü
puan alarak yerleşen öğrenci sayısı “10” ve 180 ve üstü puan alan öğrenci sayısı “11” olarak ifade edilmiştir. En güçlü özellikleri kullanmak, tahmin gücünü arttırmak bagging algoritması için önemli bir strateji olmaktadır. Tahminlemede 11. özellik olarak nitelendirilen 180 ve üstü puan alan öğrenci sayısı diğer
özelliklerden daha etkili olmuştur. Bu özellikten sonra sırasıyla 3. özellik olan öğrenci sayısı ve 2. özellik
olan öğretmen sayısı sınıflandırmada etkili olan özelliklerdir. En az etkili olan özellik ise 7. özellik olarak
ifade edilen istihdam oranı ve sonrasında da 1. özellik olarak ifade edilen okul sayısı değişkeni olmuştur.
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