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Swarm Intelligence -Based Algorithm for Traveling Salesman Problem 

 

Seyedhadi Eslamıan, Saied Farham nıa 

University College of Nabi Akram (UCNA) 

 

This paper is an attempt to use an extension form of particle swarm optimization 

(Intelligent PSO) , for solving the traveling salesman problem. The traveling salesman 

problem (TSP) is a significant research topic, in which a traveling salesman must travel 

all cities that the coordinates of each city is determined. The aim is to find the route with 

minimum Length that visits each city just one time and returns to the started city. it is in 

NP-hard category of combinatorial optimization problem, theoretically important in 

operations research and computer science. The TSP has multiple applications in discrete 

optimization problems, such as planning, transportation and logistics, and the 

manufacturing. Also, many of methods Including exact and heuristics Employed to solve 

it. Berlin52 (TSP case with city size of 52) is selected to compare. The Particle Swarm 

Optimization (PSO) is a population-based optimization method introduced by Kennedy 

and Eberhart in 1995. It is Swarm intelligence (SI) method inspired from social behavior 

of intelligent members like birds and fishes. It is a metaheuristic so can search very large 

spaces of candidate solutions and efficiently manage problems such as linear, nonlinear, 

unimodal and even multimodal function optimizations. some new and improved form of 

PSO are developed to converge faster and reach better solutions like Supervisor-Student 

Model in Particle Swarm Optimization (SSM-PSO), and Emotional Particle Swarm 

Optimization (EPSO). In This paper, Intelligent Particle Swarm Optimization (IPSO), 

introduced by Anuradha Limbraj Borkar and Colleagues, is used to optimize mentioned 

problem with faster convergence. The difference between PSO and the Intelligent PSO is 

that the positions of particles updates by pbest and gbest. So The main privileges of IPSO 

in comparison of PSO are: 1. the velocity equation is not required, and 2. also additional 

parameters like inertia weight and acceleration coefficients is not required. The presented 
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method is proper for optimization beside the other techniques and methods to improve the 

quality of optima. 

 

Keywords: Intelligent Particle Swarm Optimization, Swarm Intelligence, Traveling 

Salesman Problem 

 

 

The Performance of BB-MCEWMA Model: Case Study on Normal & Non-Normal 

Data 

 

Nurul Hila, Z. Muhamad Safiih, L. 

hila.zainuddin@gmail.com 

 

The dependent and non-random information data is given a special concern in Statistical 

Process Control (SPC). This kind of data is best defined as autocorrelation data and it’s 

commonly found in financial and chemical process fields. The uniqueness of 

autocorrelation data comes from its nature where the cur rent data can be described to be 

dependable with previous data. In SPC, an extensively research on monitoring the 

autocorrelation data done by applying the Autoregressive (AR) base chart compared to 

the alternative chart such as Moving Centerline Exponentially Weighted Moving Average 

(MCEWMA). In this study, the alternative chart is considered to use due to its advantage 

on detecting small shift that occur in process mean. However, monitoring the 

autocorrelation seems to have an indirect issue where it is often influenced by inaccurate 

estimation, especially in the base model. The inaccurate estimation will eventually causing 

some major problems where the model tend to give low performance of effectiveness. 

Thus, in this study, an approach is given to the base model of MCEWMA chart as a 

solution for the inaccuracy estimation issue. The approach is double bootstrap, where it is 

basically used the error of model for sampling with replacement method. The main 

objective of this approach is to reduce the error value in model as a solution to reduce the 

inaccuracy of estimation. Continuity with this, a new modelling of Double Bootstrap 

MCEWMA (BB-MCEWMA) chart is introduced in this study. The focus on this study is 
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limit to the base model only. The performance of hybrid model will tested in Monte Carlo 

simulation study using normal and non-normal distribution. As for comparison, the 

MCEWMA and Single Bootstrap MCEWMA (B-MCEWMA) also are used in this 

simulation study. Basically, the performances of models are tested in terms of 

effectiveness of point estimator and interval estimator. An interesting finding in both 

distributions is that new model; BB-MCEWMA gives smallest value of bias and error 

(MSE and RMSE) and shortest length of intervals (Normal, Student’s-t and BCa) compare 

to non-hybrid and single approach bootstrap model. Thus, it is proven statistically that 

BB-MCEWMA increase the accuracy of model estimation whether in normal or non 

normal data distribution. 

 

Keywords: Double Bootstrap MCEWMA, Monte Carlo Simulation, Point Estimator, 

İnterval Estimator 

 

 

Hedging by Gold in Iran’s Economy 

 

Mehdi Behname 
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Because of embargo and war, for the years, there is relatively high inflation in Iran’s 

economy. The people and investors tend to protect the value of their won assets against 

inflation. When financial markets are developed this fact is available. But in Iran which 

these markets aren’t strong the participants tend to investing in gold, exchange rate and 

housing markets. Wang, Lee and Thi (2011) said that the price of gold in over the time 

increases then it could be a hedge against total inflation. In this paper we investigate 

whether gold could protect the value of assets of participants against inflation in Iran. The 

hypothesis of our research is below: in Iran’s economy the gold is a hedge against total 

inflation. Our contributions are: 1) applying the gold for hedging against inflation in Iran; 

2) considering the ARIMA model for hedging the gold against inflation. Methodology and 
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Data The returns series for gold (ancient coin) calculate by Ln (Pt/Pt-1). The Pt in gold 

market is the monthly gold price and we consider consumer price index (CPI) for 

calculation of inflation rate over the period of March 1990- Oct 2013. Since, the financial 

variable usually aren’t stationary we transform the gold price to returns and CPI to 

inflation rate using log changes Long et al (2013). The source of data is Central Bank of 

Iran for inflation and gold prices. The ex post relationship between the nominal asset 

return and inflation was estimated by following regression: Rt=α+βπt+εt (1) Where R is 

returns of gold and π is inflation. Following Fama and Schwert (1977), we should estimate 

the following ex ante model in the second step: Rt=θ+ρEt-1( πt) + γUEt-1(πt)+µt Fama 

and Schwert, (1977) show three cases for the hedging potential of an asset: (a) If ρ=1, the 

asset is considered as a complete hedge against expected inflation: (b) If γ=1, the asset is 

a complete hedge against unexpected inflation. (c) If ρ=γ=1, the asset is considered as a 

complete hedge against inflation. The method of Fama and Schwert (1977) considers a 

suitable measurement for the expected and unexpected inflation rates. We apply the 

ARIMA model to estimate the expected and unexpected inflation for this study. We 

estimate all regressions by OLS. Long et al (2013). Results and Conclusion The stationary 

test shows that the variables are stationary at level. We have estimated expected and 

unexpected inflation rate by Autoregressive model. The expected inflation rates are the 

forecast of the AR model and unexpected inflation rates calculate from the residuals of 

the AR(2) model. The descriptive statistics show that inflation rate and gold returns have 

a high standard deviation but their distributions are normal. The estimation of equation (1) 

indicates that gold returns are correlated with the actual inflation rate. Although the 

regression coefficient is greater than one (1.21), it isn’t statistically different from one. 

The result shows that gold provides a good hedge against ex post inflation in 

Iran.(H0:α=1). And both coefficients on expected and unexpected inflation are statistically 

jointly indistinguishable from one (H0:ρ=γ=1). The policymakers could kept out polices 

for applying the capital resource accumulated in gold market for economic growth. In 

general, investors in Iran can protect their wealth by investing in gold. Additional, the fact 

that the public invest on gold to protect their wealth indicates a weak confidence in the 

fiat money, which may result in difficulties for the authorities in conducting monetary 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 5 

 

5 

 

policies. Furthermore, investing in gold instead of investing in other markets such as 

stocks and bond market may reduce the resources for the economic development.  

 

Keywords: Gold; Hedging; Iran; ARIMA 

 

An Optimal k of k-th MA-ARIMA Models Under MA(q) Model 

 

Issam Dawoud and Selahattin Kaçıranlar 
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isamdawoud@gmail.com, skacir@.cu.edu.tr 

 

In this paper, we discuss finding the optimal k of (i) k-th simple moving average, (ii) k-

th weighted moving average, and (iii) k-th exponential weighted moving average based 

on simulated MA(q) model. We run a simulation using the three above examining 

methods under specific conditions. The main finding is that, 5-th Exponential Weighted 

Moving Average (5-th EWMA) ARIMA model is the best forecasting model among 

others which means, the optimal 5k . For Turkish Telecommunications (TTKOM) 

stock market real data reveals the similar results of simulation study.  

 

Keywords: Simple Moving Average; Weighted Moving Average; Exponential Weighted 

Moving Average; Forecasting Accuracy; ARIMA Models 

 

The Effects of Economic, Financial and Political Variables on Iran’s CO2 

Emissions (Lessons for Controlling the Global Warming) 
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Tarbiat Modares University, Trabiat Modares University 

s_dizaji@modares.ac.ir 

 

This study examines dynamic interrelationships and causality relationships among CO2 

emissions, economic, political and financial variables over the period of 1971-2011 for 
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the case of Iran as the one of the top CO2 emitting countries in the world. The results of 

ARDL and Johansen cointegration approaches confirm the existence of long run 

relationship among CO2 emissions, energy consumption, GDP, financial development, 

trade openness and political development. The results of Granger causality based on 

VECM and also variance decomposition analysis confirm the existence of long run 

causality from these variables to CO2 emissions. Moreover the results show existence of 

short run causality from energy consumption, GDP and democracy to CO2 emissions. The 

estimation of long run and short run equations using ARDL approach indicates that the 

effects of GDP and energy on CO2 emissions are positive in both long run and short run. 

The effects of democracy although are minor but they are negative in short run and 

positive in long run. Our results confirm the existence an inverted U-shaped relationship 

between trade openness and CO2 emissions and also a U-shape relationship between CO2 

emissions and financial development both in long run and short run. 

 

Keywords: Iran, CO2 Emissions, Economic Growth, Energy, Financial Development, 

Democracy, Trade 

 

A Comparison of Artificial Neural Network (Ann) and Econometric Methods in 

Libyan Agricultural Output Forecasting 

 

Ragiab Mansour  

Elwerfelli Faculty of agriculture, University of Tripoli, Libya 

REMW1960@yahoo.com 

 

This paper aims to compare between the artificial neural network and econometric models 

in Libyan agricultural output forecast during the period (2014-2020). The agricultural 

sector is one of the most important components of economic activity in nation which 

conceders as a major source to meet the needs of human requirements of food. Food 

security is the most important strategic issues that are taken care at national level, because 

of their direct impact on Libyan people. The contribution of Libyan agricultural sector in 

the Gross Domestic Product (GDP) is declining from 8% for the year 2001 to less than 

mailto:REMW1960@yahoo.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 7 

 

7 

 

2% for the year 2012. The study relies on secondary data on annual basis obtained from 

the Libyan central bank during the period (1980-2013). This study is based on descriptive, 

statistical and mathematical methods, In addition the application of the neural network 

method and a econometrics methods used in forecasting and expectations of the Libyan 

agricultural model. Forecasting has been very important in decision making at all levels 

and sectors of the economy. The results showed that the pioneer neural networks has less 

error and much better performance to estimate Libyan agricultural output compared to the 

econometric methods. The Libyan agricultural output forecasts during the period (2014 - 

2020) show that there is an increase in agricultural output at the forecast period. 

 

Keywords: Agricultural Output, Artificial Neural Network, Econometric Models, 

Forecasting, Libya 

 

Imported Inflation and Inflation: An ARDL Bounds Testing Approach from Iran’s 

Economy 

 

Mehdi Behname 
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Introduction Inflation and unemployment are the most important economic problems in 

each country. These problems were intensified in the recent years following the economic 

embargo in Iran. In this paper we survey the problem of inflation. There are many factors 

which affect on inflation such as excess demand, level of wage, exchange rate, interest 

rate, imported inflation and so on. Here our focus is on imported inflation that means-by 

import- the inflation of some countries transform to other countries, and this is a one result 

of globalization. By two channels consumer price index (CPI) is affected: exchange rate 

pass-through to domestic price and import price pass-through to domestic price (inflation 

of other countries transforms in Iran). On the other hand, exchange rate affects CPI by 

import price (ERPT→IP→CPI and IPPT→CPI) Raj et al (2008). In this paper we consider 

import price index as a proxy for imported inflation and study its effect on domestic 

mailto:m.behname@um.ac.ir
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inflation. Exchange rate pass-through and import price pass-through play important role 

in monetary policies. The policymakers need to information about the effect of previous 

exchange rate on current import and the effect of exchange rate changes on forecasting 

inflation. We test this hypothesis: imported inflation increases domestic inflation. The aim 

of this research is to study of imported inflation effect on domestic inflation in Iran’s 

economy. The hypothesis of research is following: the imported inflation has a positive 

impact on domestic inflation in Iran. Our contributions are: 1) applying the import price 

index of Iran; 2) studying of imported inflation effect on inflation in Iran; 3) Calculation 

of interest rate in Iran for our model. Methodology and Data Since, our research is about 

Iran; all variables are from Iran’s economy. The sources of variables are Ministry of 

cooperatives labors and social welfare Central Bank of Iran and Statistical Center of Iran. 

Because of limitation of data availability, the data is over the period of 1981-2013 and the 

data is annual. Methodology All the variables are in rates of change form. The dependent 

variable for our model is domestic inflation; therefore we apply consumer price index 

(CPI) as dependent variable. We consider import price index as a proxy for imported 

inflation. One of the variables is interest rate. In empirical research usually the researchers 

apply interest rate of long-run bonds. But in Iran’s economy this rate is constant (about 

20%), therefore we can apply below formula I=A(1+r) →r=I-A/A where I-A is the all of 

interest rate income and A is the whole of loan in Iran’s economy. Other variables are the 

growth rate of supply of money (M2), Exchange rate, the minimum wage rate (as labor 

cost) and excess demand or output gap. The excess demand or output gap variable is 

defined as the actual real GDP rate minus the rate of change of potential output (or trend). 

We can measure trend or potential output by the Hodrick - Presott filter. In order to avoid 

a spurious regression we have applied unit root tests. Unit roots test have indicated some 

of variables are I(0) and certain are I(1), therefore we have used ARDL co-integration test 

Pesaran et al (2001). We use the bounds test for indicating the long-run relationship 

between the variables. Then we have applied long-run regression and ECM model 

separately. Results Before of estimation we have the omitted and redundant tests for 

determination of variables, and after the estimation we have verified the classical 

hypothesis. The bounds test shows that there is a long-run relationship between the 

variables. The long-run equation shows that the import price coefficient is relatively 
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important (0.07). Other coefficients are also significant. The result shows that exchange 

rate (0.21), imported inflation, rate of supply of money (0.53), output gap (0.34) and wage 

rate have positive effect on domestic inflation but interest rate decreases domestic inflation 

in Iran’s economy. The estimation of ECM shows that inflation rate is below its 

equilibrium value and in order to resort the equilibrium, inflation rate will have to increase 

by 1.23% in the current period. The result for short run is close to long run but in short 

run model the coefficient of interest rate is not significant. Conclusion and 

recommendations The result shows that import price index and exchange rate increase 

domestic inflation therefore import could insert inflation in country. The result also shows 

that the main cause of inflation is liquidity. Excess demand and wage level increase 

inflation. By these variables Central Bank could forecast the inflation rate. The growth of 

money supply should be kept in check. Effective policy should apply for controlling 

exchange rate in own real value. Because a good exchange rate decreases imports and by 

decreasing import avoid from imported inflation. And other suggestion is the management 

of demand that decreases inflation. 

 

Keywords: Imported Inflation; Inflation; Import Prices; Iran 
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If the outcome of the control group is associated with a random variable of interest that 

shows little variance, then there is often not much to learn from the control group. In such 

cases, control groups of lesser size are more desirable for they give the same message with 

fewer resources. Parametric and non-parametric approaches toward the determination of 

sample-sizes have hitherto relied either on asymptotic normality or assumptions on the 

distributions of the underlying random variables. I show that even when the distribution 
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of the outcome variable is not known (or assumed), one can arrive at an optimal sample 

size that has sucient power for testing the null hypothesis of an assumed mean for the 

control group(s). 

 

Keywords: Experimental Economics, Sampling Theory, Hypothesis Testing, Power 

Analysis. 
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This paper is empirically investigates the causal relationships between, macroeconomic 

variables and agricultural sector in Libya by using annual time series data for the period 

1970 -2 010. Five variables are considered: agricultural output, inflation, exchange rate 

monetary base and trade openness. Cointegration, Granger causality, and impulse 

response function are utilized in order to determine the long run equilibrium relationship 

and the direction of the causality among the variables. The cointegration test indicates the 

existence of long run equilibrium relationship between agricultural output and the 

macroeconomic variables. The results also indicate that there a bidirectional Granger-

causality between the inflation rate and agricultural output, and a unidirectional causality 

relationship between monetary base, exchange rate and agricultural output. The findings 

have significant implications on Libyan economic policy as the variables have shown 

strong long-run relationship. 

 

Keywords: Agriculture, Causality, Cointegration, Impulse Response Function, 

Macroeconomic, Libya 
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In this paper, we consider the nonparametric estimation of a varying coefficient fixed 

effect panel data model. The estimator is based in a within (un-smoothed) transformation 

of the regression model and then a local linear regression is applied to estimate the 

unknown varying coefficient functions. It turns out that the standard use of this technique 

rends a non-negligible asymptotic bias. In order to avoid it, a high dimensional kernel 

weight is introduced in the estimation procedure. As a consequence, the asymptotic bias 

is removed but the variance is enlarged, and therefore the estimator shows a very slow rate 

of convergence. In order to achieve the optimal rate, we propose a one-step back fitting 

algorithm. The resulting two-step estimator is shown to be asymptotically normal and its 

rate of convergence is optimal within its class of smoothness functions. It is also oracle 

efficient. Further, this estimator is compared both theoretically and by Monte-Carlo 

simulation against other estimators that are based in a within (smoothed) transformation 

of the regression model. More precisely the profile least-squares estimator proposed in 

this context in Sun, Carroll and Li (2009). It turns out that the smoothness in the 

transformation enlarges the bias and it makes the estimator more difficult to analyze from 

the statistical point of view. However, the first step estimator, as expected, shows a bad 

performance when compared against both the two step back fitting algorithm and the 

profile least-squares estimator. 

 

Keywords: Fixed Effects, Panel Data, Local Linear Regression, Oracle Efficient 

Estimator, Within Estimator, Profile Least Squares Estimator 
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The recent embargos against Iran’s economy in the late years cause the aggravation of 

uncertainty in financial and economic markets in Iran. Appearing the shock in exchange 

rate market is the most important factor of this uncertainty. The uncertain market in Iran’s 

economy causes that participants apply their funds in speculation transactions until in 

production process. In the other hand, volatility prepares conditions that some bodies take 

their funds in different markets for optimal hedging strategies. Because of appearing the 

shock and volatility in different markets, speculators transmit their financial resources 

from one market to anthers. Agren (2006) says that a volatility spillover when occurs that 

changes in returns or price volatility in one market have a lagged effect on volatility in 

stock or financial market. Ross (1989) argues that rate of information flow affects the 

volatility in asset returns. This means that information from one market could generate the 

volatility in another market. Therefore, we could expect a volatility spillover in Iran’s 

markets. In our research we consider two markets: gold and stock. The goal of this paper 

is to survey whether volatility in gold prices transmits to stock market in Iran. The tested 

hypothesis is that volatility transmits between stock and gold markets in Iran. Our 

contributions are: 1) applying the gold and stock markets variables in Iran; 2) considering 

structural breaks in variance for multivariate GARCH; 3) using the multivariate GARCH 

for gold and stock markets in order to test the volatility transmission between these 

markets. Methodology and Data In empirical researches we show the uncertainty by 

volatility in market and the proxy for volatility is the conditional variance of the variables 

such as inflation, exchange rate, stock, oil price, gold price. The returns series for gold 

(ancient coin) and stock calculate by Ln (Pt/Pt-1). The Pt in gold market is the daily-5 day 

week gold price in Rials and in stock market is daily-5 day week stock price index 

(Tehran) over the period of 2011-2013. The source of data is fipiran.com for stock market 

(Tehran) and eranico.com for gold prices. We apply a GARCH(1,1) model as following: 
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Rt=µ+ρRt-1+εt ht=θ+αεt-12+βσt-12 where R is the returns for gold and stock markets and 

ε stands for error term. h represents the conditional variance, εt-12 shows the news from 

previous period and σt-12 is conditional variance from previous period (Ewing and Malik 

2013). By applying the residuals of this model in ICCS algorithm we recognize the 

structural breaks in variance and we use the dummy variables in GARCH model for the 

point of structural breaks. In order to analyze the volatility spillover in two markets we 

apply a multivariate GARCH as following: Ht+1=C׳C+B׳HtB+ A׳εtεt׳A Results and 

conclusion By modified ICSS algorithm we have found 3 break points in gold and 4 break 

points in stock market. The estimation of univariate GARCH model shows that there is 

volatility persistence for gold and stock markets without of structural breaks. But by break 

points the volatility persistence decreases. The coefficient of ARCH shows that by break 

points the effect of news on volatility increases. The univariate GARCH models indicate 

that both gold and stock volatility are significantly affected by news and volatility in the 

previous time period. And both markets directly affected by the news and volatility from 

the other market and volatility in gold market indirectly affects the volatility in stock 

market. The results of M-GARCH by structural breaks show the same results but both 

markets directly don’t affected by the news and volatility from the other market. The 

results also indicate that we can accept our hypothesis: volatility transmits between stock 

and gold markets in Iran. In brief, we can see a volatility transmission between gold and 

stock markets. The survey of volatility spillover is important for derivative evaluation and 

hedging decisions. This study is essential also for broader financial markets and the overall 

economy. The government agencies who concern on stock market and Iran’s central bank 

could apply this information in their programs. The spillover of volatility in these markets 

shows the transmission of uncertainty in both markets, therefore participations could 

program their decision in future purchasing and buying. 
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and Developing Countries: Panel Data Applications 
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Since the USA Telecommunications Act of 1996, the regulatory frameworks, have led to 

the requirement of different policy practices in many countries across the world in order 

to establish sustainable competition in whole telecommunication markets. These 

regulatory reforms are the privatization of the telecom historical integrated monopoly (the 

incumbent), the independency of the regulatory authority, the obligation of transparency 

of the access price and agreements & the unbundling, the separation and the access pricing 

policies. This paper suggests an empirical investigation on both the individual, and the 

global impacts of these different regulatory policy practices on broadband deployment. To 

this end, we construct a panel data covering 107 developed and developing countries over 

the period of eight years from 2004 to 2011. Using the Instrumental variables (IV) & the 

Generalized Method of Moments (GMM) with fixed effects and robust to heteroskedastic 

and autocorrelated errors, we show that the relationship between regulation and broadband 

investment is an inverted U shape in developed world while it takes a U form in developing 

countries. This means that in developed countries, a l ess restrictive regulatory policy spurs 

broadband deployment while more stringent policy discourages innovation in telecom 

industry. However, in the developing countries, the regulation has a strict negative impact 

on broadband deployment. 

 

Keywords: Developed and Developing Countries, Regulation, Fixed Broadband 

Deployment, Separation, Unbundling, Access Pricing 
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Using commercial marketing’s tools and technics, social marketing is to change society’s 

behaviours for the better. So its application in health issues has been taken more seriously. 

On the other hand, medical d ata indicates that the most reliable supply of blood is of 

voluntary donation. In this research, the impact of social marketing’s mix on voluntary 

blood donation has been analysed, using theory of planned behaviour. In this applied 

descriptive study, data has been collected through a designed questionnaire among 

voluntary blood donors in Zanjan city in 2015 using convenience sampling plan. Findings 

suggest that there is positive indirect relation between social marketing mix and intention 

to blood donation. So adopting social marketing as an effective tool in promoting regular 

blood donation is highly recommended. 

 

Key Words: Social Marketing Mix, Theory of Planned Behaviour, Structural Equation 

Modelling 

 

A Model for the Evaluation of Brand Equity: A Financial Perspective Pharmacies 

(Case Study Drug Companies and Tabriz) 

 

Seyedhadi Eslamıan, Ali Sattary, Elham Abdı Valamı 

University College of Nabi Akram (UCNA) 

hadi.eslamian@gmail.com 

 

Purpose and Background: Brand impacts on consumer attitudes and Appropriate brand 

provides company's development and growth context. Therefore identification and 

evaluation of effective indicators in evaluating brand and also on brand power measuring 

mailto:alisattary@yahoo.com
mailto:hadi.eslamian@gmail.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 16 

 

16 

 

is too important because it will affect all activities of a company such as marketing and 

financial activities. Therefore, in this study by using econometric techniques along other 

ways we offerd a new way to identify and prioritize the affecting factors on brand power 

and it's evaluation from financial view. Methods: In this study, a questionnaire was used 

to determine priorities of financial variables and the answers was analysied by using 

MCDM method. For the second stage we selected some pharmaceutical company active 

in the stock that had the largest market share and then questionnaire was developed by 

scholars and finally the selected financial firms was used to extract the financial data of 

that companies through stock market and was used to evaluate brand equity. At the end, 

after comparing the obtained brand equity of firms by using econometric methods the final 

model was presented. Conclusion: By using the results of this study brand equity is 

reviewed and calculated from a financial view. perspectiveIt is hoped that the results of 

this research, along with other methods contribute to the richness of the literature. 

 

Keywords: Brand-Brand Power-Brand Equity- Financial Perspective Brand Equity 

Approach-MCDM 

 

Optimal Control of Stochastic Hybrid Systems with Jumps under 

Markov Switching Processes - Applications in Finance and Economics 

 

Gerhard-Wilhelm Weber, Emel Savku, Diogo Pinheiro, Nuno Azevedo 

   

Stochastic Hybrid Systems with Jumps (SHSJs) are natural, powerful and  efficient 

candidate systems to model abrupt changes in financial  markets as a consequence of their 

heterogeneous nature, especially, in  the framework of regime switches. The internet 

bubble and the  2008-2009 economic crash forced researchers and practitioners to  develop 

new ones rather than the traditional portfolio modelsand it is seen that stochastic regime-

switching asset allocation  significantly improves the performance compared with 

unconditional  static alternatives. In addition to regime switches, which occur in  the 

economic and financial sectors, our study is applicable for sudden  paradigm changes. 
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This means that cultural and also societal  transformations, as far as they can be 

represented by equations of  stochastic dynamics, may undergo "switches" as investigated 

in this  talk. Let us mention that, in the real world, cultural, societal,  economical and 

financial developments are closely related with each  other. In this respect, this 

presentation opens a new and wider view  on the world of today and tomorrow. First we 

introduce SHSJs and  provide an extension of Bellman’s optimality principle for 

a  Markov-switching jump diffusion stochastic differential equation in a  finite time 

horizon. Moreover, corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman  equation is given and a 

consumption-investment strategy for a  jump-diffusion financial market consisting of one 

risky and one  risk-free asset whose coefficients are assumed to depend on the state  of a 

continuous-time Markov process is presented. A more general model  for portfolio 

optimization with time delay structure and numerical  approaches are discussed as an 

outlook on SHSJs with delay. 

 

Does Foreign Direct Investment Cause Economic Growth in Algeria: TODA-

YAMAMOTO Causality Test 

 

Ali Nabil Belouard, Abdelouahab Boufedji, Bilal Louail 

University of Boumerdes, University of Boumerdes, University of Boumerdes 

belouard_na@yahoo.fr 

 

This articles attempts to study the causal link between FDI and economic growth using an 

econometric methodology. This methodology, based upon the Toda-Yamamoto’s 

causality test, is applied on the an nual data of Algerian’s economy for the period 1970-

2011. The results obtained show clearly there is no causal relationship between investment 

and economic growth. The robustness of these conclusions is confirmed by the application 

of bootstrap method in order to ratify our results. 

 

Keywords: Causality, Foreign Direct Investment, Economic Growth, Toda-Yamamoto 

Causality Test, Bootstrap, Algeria 
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Econometric Evaluation of the Impact of Solar Activity on Demographic and 

Economic Indicators 

 

Yadulla Hasanli, Nizami Ismayilov 

Bakü Devlet Üniversitesi ve Yönetim Sistemleri Enstitüsü, Bakü, Azerbaycan, Yönetim 

Sistemleri Enstitüsü, Bakü, Azerbaycan 

yadullahasanli@box.az 

 

Objective The aim of this study is to econometrically estimate the impact of solar activity 

on series demographic (mortality, fertality, population growh, life expectancy, divorce) 

and economic indicators (gross domestic product, investments, oil world prices). For a 

long time, researchers devoted great attention to the learning of the solar activity. The 

reason is that the Sun has a strong impact on the world and people's lives. Increase in solar 

activity triggers world magnetic field that causes toincrease the physical and mental health 

of the people that in turn, affects people's labor productivity. Labor is one of the essential 

factors of production, it is obvious that, solar activity would have an impact on various 

aspects of human activity.Yet Nasreddin Tusi, originally from turkish nationality, the 13th 

century great encyclopedic scholar of the East and founder of Maragha observatory has 

proved with his experiments toHulagu khan that the reasons forsky developments should 

be s ought on the ground. Methodology To achieve our goal, parameters of appropriate 

regression equations were tested by means of Least Squares and other methods based on 

more than 100 years statistical data. Contributions It has been determined that beside many 

factors, solar activity also effects demographic and economic indicators. Structural form 

and parameters of the regression equations demonstrating relationship between solar 

activity and series of demographic and economic indicators of Azerbaijan were found. 

Moreover, structural form and parameters of the regression equations showing 

relationship between of the world oil price and solar activity were found. Conclusion The 

empirical results indicate that, the increase in solar activity (Wolf number) has a positive 

effect on fertality, population growh, life expectancy, world oil prices, production volume 

and investment, while has a negative effect on mortality. It has been determined that,only 

9% of deviations in the oil price changes can be explained by solar activity. It should be 
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noted that the solar activity index (Wolf number) has a periodicity of approximately 11.2 

years (5-6 years increase and 5-6 years decrease). 

 

Keywords: Solar Activity, Wolf Number, Demographic Indicators, Economic Indicators, 

World Oil Prices, The Econometric Model 

 

Güneş Etkinliğinin Demografik ve Ekonomik Göstergelere Etkisinin Ekonometrik 

Değerlendirilmesi 

 

Bu çalışmanın amacı güneş etkinliğinin bir sıra demografik (ölüm, doğum, doğal artış, 

ömür süresi, boşanmalar) ve ekonomik göstergelere (Gayri safi yurtiçi hasıla, yatırımlar, 

petrol dünya fiyatları) etkisinin ekonometrik değerlendirilmesinden ibarettir. Uzun 

süredir, araştırmacılar Güneşin etkinliğinin öğrenilmesine büyük dikkat ayırıyorlar. Sebep 

şu ki, Güneş Dünya'ya ve insanların hayatına güçlü etkiye sahiptir. Güneş etkinliğinin 

artması yerin manyetik yüzeyini heyacanlandırdığı ve böylelikle, insanların fiziksel ve 

ruhsal sağlığı da etkilediği için insanların işgücüetkinliğini artırıyor. Emek esas üretim 

faktörlerinden biri olduğundan, tabii ki, güneş etkinliği insanın çalışma etkinliğinin çeşitli 

yönlerine etkisini göstermiş olur.Henüz 13. yüzyılda yaşamış ve Marağa 

gözlemevinikurmuş doğunun büyük ansiklopedik bilim adamı, aslen Türk olan Nasreddin 

Tusi yerdeki yaşan an gelişmelerin nedenini gökte aranması gerektiğini Hülagü hane 

deneyleri ile ispat etmiştir. Araştırma yöntemi Öne sürülen amaca ulaşmak için uzun 

yılların istatistiki rakamları bazında (yaklaşık 100 yıl ve daha fazla) uygun regresyon 

denkmlemlerinin parametreleri En Küçük Kareler ve diğer yöntemlerle değerlendirilmiş 

ve alınmış ekonometrik modellerin yeterliliği test edilmiştir. Katkılar Tespit edilmiştir ki, 

bir sra demografik ve ekonomik göstergelere çok sayıda faktörlerle yanı sıra güneş 

etkinliğinin de etkisi mevcuttur. Bir sıra Azerbaycan üzere demografik ve ekonomik 

göstergelerin güneşin etkinliği göstericisinden bağımlılığının regresyon denkleminin 

biçimi ve parametreleri bulunmuştur. Dünya petrol fiyatlarının güneş aktivliyinden 

bağımlılık biçimi ve parametreleri bulunmuştur. Sonuç Alınmış ekonometrik modellerin 

sonuçları göstermiştir ki, Güneş etkinliğinin artması (Wolf adedi) doğum, doğal artış, 

ömür süresi, petrolün dünya fiyatları seviyyesi, ürün hacmi ve yatırımlara olumlu, ölüme 
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ise olumsuz etkiliyor. Tespit edilmiştir ki, Güneş etkinliği petrolün dünya fiyatlarının 

değişiminin sadece 9 faizini anlata biliyor. Belirtelim ki, güneş etkinliği göstergesi (Wolf 

adedi) yaklaşık 11,2 yıl frekansa sahiptir (5-6 yıl artma ve 5-6 yıl azalma dönemi). 

 

Anahtar Kelimeler: Güneş Etkinliği, Wolf Adedi, Demografik Göstergeler, Ekonomik 

Göstergeler, Petrolün Dünya Fiyatları, Ekonometrik Model 

 

Development a New Concept of Redemption Point Model towards Genuine Profit 

Sharing 

 

L, Muhammad Safiih K, Nur Shazrahanim 

nurshazrahanimkamar@yahoo.com 

 

Redemption point occurs when customers with the membership cards redeem their 

accumulated points with voucher, cash or discounts based on a reward chart pre-

established by the firm. It’sthe most effective toolto attract customers tovisit and 

shopatabusiness premises. However,manycustomers a reluredbythe promiseof reward, 

butin factit isin favor of theownersof business premisesonly.Not only 

that,evenofferedrewards pointsexpireifnot redeemed. Therefore we proposed a new model 

of redemption points that will give benefit not only to owner of the premise but benefit to 

the employee of the premises as well as to the customers. The proposed of redemption 

model is built by maximizing the value creation for the owner of the premise, employee 

and customers. Through this concepts, it can provide analytical solutions and sensitivity 

analysis to support Loyalty Reward Programme host’s decision making on rewards supply 

planning. Also, can lead to a universal redemption reward program. 

 

Keywords: Redemption Point; Membership Cards; Decision Making; Loyalty Reward 

Programme 
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Effects of Foreign Trade on Growth: A Case of the Azerbaıjan 

 

Faig Nuriyev, Farhad Mirzayev 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi 

 

In 1991, after the collapse of Union of Soviet Socialist Republic began economical 

problems. These processes affected by the lack of institutional infrastructure in political 

and social economic areas. Many countries, including Azerbaijan was affected by the lack 

of supply and hyper-inflation. Azerbaijan wanted to solve this problem with the oil export. 

Azerbaijan has a lot of oil resources and Azerbaijan exports oil to other countries. This 

situation is essential for the short-term development of Azerbaijan. There are good sides 

and bad sides in these processes. The development of the other areas was  prevented by 

the oil based export . However, Azerbaijan has better economic indicators than  other  

Caucasus countries. These economic indicators have correlation with oil export. In this 

study, the effect on the growth of foreign trade of Azerbaijan has been tested with analysis 

causality. ADF, KPSS and PP Unit Root Tests have been analysed for the test the stability 

of the received data . Then, Granger causality test was made. Key Words: Foreign Trade, 

Growth, Unit Root Test, Granger Causality Test. 

 

Key Words: Foreign Trade, Growth, Unit Root Test, Granger Causality Test. 

 

Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Azerbaycan Örneği 

 

1991’de SSCB’nin çöküşünden sonra Sovyetler birliği ülkeleri ekonomi sıkıntılar 

yaşamağa başladı. Politik ve sosyo-ekonomik kurumsal altyapı eskikliyi bu süreci etkiledi. 

Arz yetersizliği, hiper-enflasyon gibi sorunlar Azerbaycan da dahil olmakla bir kaç ülkeni 

kötü yönden etkilemiştir. Azerbaycan bu süreci petrol ihracı ile çözmek istemiştir.  

Azerbaycanın kısa sürede kalkınmasının temelinde petrol rezervlerinin olması ve bu 

yönde ihracat yapması ile ilgilidir. Bunun iyi tarafları yanında kötü taraflarıda vardır. 

Petrola dayalı ihracatın yüksek olması diğer alanların gelişmemesine neden 

olmuştur.Ancak, petrol rezervlerinin ihracı sonuçu Azerbaycan  Kafkas ülkeleri içinde en 
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iyi ekonomi göstergelere sahiptir. Bu çalışmada, Azerbaycan için dış ticaretin büyüme 

üzerinde etkisi nedensellik analizi ile test edilmiştir.  Alınan verilerin durağanlığını test 

etmek için ADF, KPSS ve PP Birim Kök Testleri yapılmıştır. Daha sonra Granger 

nedensellik testi yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Büyüme , Birim Kök Testi, Granger Nedensellik Testi. 

Test of Fractional Integration Parameter 

 

Ahmed Benselma 

bensalma.ahmed@gmail.com 

 

The aim of this paper is motivated by the following question: .If time series were best 

characterized by fractional process, would a researcher be able to detect that fact by using 

conventional Dickey-Fuller (1979) test?. To answer this question, we show in the first 

step, the Fractional Dikey-Fuller test proposed by Dolado, Gonzalo and Mayoral (2002) 

and Lobato and Velasco (2007) are unreliable. In the second step, in simple framework, 

we propose a new fractional Dickey-Fuller (F-DF) test. The new F-DF test is applied to 

the Nelson-Plosser Data. 

 

Keywords: Fractional Parameter, Dickey-Fuller Test, Fractional Dickey-Fuller Test 
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Latent Separability and Welfare Analysis 

 

Olfa Cherif, Mohamed Ayadi 

 Unit of Applied Quantitative Analysis (UAQUAP)- University of Tunis, Higher Institut 

Of Management, 41, avenue de la liberté, Cité Bouchoucha, le Bardo 2000, Tunisia. 

Cherifolfa2002@yahoo.fr 

 

The main aim of this paper is to propose a new form of equivalent income function related 

to latent separable preferences. To do so, we follow the approach of King (1983). First, 

we estimate Quadratic Almost Ideal Demand System (QAIDS) under latent separability 

which needs the identification of at least one exclusive good per group (as proposed by 

Blundell and Robin, 2000). Then, we use parameters estimates of exclusive goods to 

calculate the value of the new equivalent income function. Our empirical analysis is based 

on Tunisian Household expenditure survey data of the year 2005 and uses fifteen 

categories of food. The estimated results obtained under latent separability show higher 

precision from those obtained without latent separability in terms of own prices 

elasticities. The scenario based on these estimated results induced gains in the individual 

welfare measures. In conclusion, latent separability provides a theoretical and empirical 

framework for the analysis of individual welfare.  

 

Keywords: Latent Separability, Equivalent Income, Demand System, Exclusive Goods, 

Welfare Measures 
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Examine the Factors Affecting Brand Equity with Financial Approach in the 

Manufacturing Industries Listed in Tehran Stock Exchange (Case Study 

Automobile and Parts Companies) 

 

Omid Abdollazadeh, Ali Sattary 

alisattary@yahoo.com 

 

At the present time brand company is inhered wealth which its sustainability should be 

the main goals of managers. Also trying to enter the international arena and compete on 

global level requires a strong brand. Creat ing a brand is necessary to identify the factors 

affecting it. Identify the affected factors overwhelmed the brand marketing strategies. Two 

perspectives on measuring brand equity are customer-centric and company oriented. The 

company-oriented approach is based on financial data. In this approach Tobin’s Q index 

has been considered as brand equity in the past two decades. The research tries to identify 

the brand equity and the affecting factors on it with company-oriented approach using 

corporate financial report. We survey all automobile and parts companies that have been 

accepted in Tehran stock exchange. The affected of four variables company age, 

advertising, market share and return on assets in the period 1383 to 1392 using panel data 

are measured. 

 

Keywords: Brand, Brand Valuation, Panel Data, Tehran Stock Exchange 
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Application of Generalized Estimating Equations (GEE) for Longitudinal Data 

 

Fatima Yassin, Filiz Karaman 

Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey 
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Every statistician’s goal is to obtain optimal statistical models and then estimate the 

parameters of these models to make inferences. Selecting an appropriate statistical method 

actually requires careful thinking about how data should be collected and what they 

measure, but normally raw data is sometimes overcome the classical assumptions of 

statistics which inhibit access to good estimates. We will address the problem of correlated 

data which is one of the most important assumptions in estimation methods. Many 

solutions were developed to solve this problem; however our goal is always to get 

sufficient solution. The Generalized Estimating Equations (GEE) have become a popular 

method to find the sufficient solution for the data that occur in correlation condition. An 

important feature of the GEE methodology takes into account the type of correlation effect 

("working covariance"). In this study, initially we will provide an overview of Generalized 

Linear Models (GLM) algorithms and their techniques of getting estimates; which the 

GEEs traditionally presented as an extension to the standard array of GLMs. In addition 

GLMs have an important utility that is ability to derive statistics and properties for group 

of data which based on likelihood, that makes statisticians create methods within the 

GLMs framework, but it require independence where sometimes is not applicable. 

Additionally, we will compare parameter estimates, standard errors and summary statistics 

between models which solved the correlated data and GEE. There are many kinds of 

correlated data in social sciences; we will use longitudinal data as an example. 

 

Keywords: Generalized Estimating Equations (GEE), Quasi Likelihood, Longitudinal 

Data, Correlation Effect 
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Genelleştirilmiş Tahmin Denklemlerinin (GEE) Boylamsal Veri İçin Uygulaması 

 

Genellikle istatistikçilerin hedefi optimum istatistiksel modeller elde etmek ve bu 

modellerin parametrelerini tahmin ederek çıkarsamalar yapmaktır . Uygun bir istatistiksel 

yöntem seçimi aslında verinin nasıl toplanması gerektiği ve ne ölçtüğü konusunda dikkatli 

düşünmeyi gerektirir. Ama bazen ham veri, iyi tahminler elde etmemizi sağlayan klasik 

istatistik varsayımlarını sağlamayabilir. Tahmin yöntemlerinde, önemli varsayımlardan 

biri verinin korelasyonsuz olduğudur. Çalışmamızda, bu varsayımı ihlal eden, 

korelasyonlu veriler incelenecektir. Bu problemi çözmek için birçok çözüm yöntemi 

geliştirilmiştir. Bunların arasından, her zaman yeterli çözümü veren yöntemleri kullanmak 

hedefimizdir. Bu yöntemlerden, Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri (GEE), verilerde 

korelasyon olduğu durumda yeterli çözüm bulmak için popüler bir yöntem haline 

gelmiştir. GEE metodolojisinin önemli bir özelliği, korelasyon etkisi çeşitlerinden 

“working kovaryans” etkisini dikkate almasıdır. GEE, geleneksel olarak Genelleştirilmiş 

Lineer Modeller (GLM) ’in bir uzantısı olar ak sunulduğundan dolayı, bu çalışmada, 

başlangıç olarak GLM algoritmaları ve tahmin elde etme tekniklerinden bahsedilecektir. 

Bunlara ek olarak GLM’in önemli bir faydasıda tahminleri olabilirlik olasılığına dayalı 

veri grupları için istatistikler ve özellikler türetme kabiliyetidir ki; bu sebeple istatistikçiler 

GLM kapsamında tahmin yöntemleri oluşturur. Bağımsızlık olmadığı durumlarda GLM 

uygulamada bağımsızlık gerektirdiğinden dolayı uygulanamaz. Çalışmamızda, GEE ve 

korelasyonlu veriyi çözen diğer yöntemlerden bulunan modeller için parametre 

tahminleri, standart hataları ve özet istatistiklerinin karşılaştırılması yapılacaktır. Sosyal 

bilimlerde korelasyon içeren birçok veri çeşidi vardır. Bu çalışmamızda örnek olarak 

boylamsal veri kullanılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri (GEE), Boylamsal Veri, Quasi 

Olab Ilirlik, Korelasyon Etkisi 
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Relationship between Patents and İmport: Causation Analysis for Developed 

Countries 

 

Meltem Çelik, Kurtuluş Bozkurt, Aytaç Pekmezci 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi meltem_clk@hotmail.com 

 

If we inspect some studies about effects of Intellectual and industrial property rights(IIPR) 

on macroeconomic variables; we can say there are two basic hypothesis. One is studies’ 

beneficial effects on IIPR and vice versa. Although Studies that include some opposition 

results about this subject, if we looking into countries or socio-economic difference 

between groups, than we would see there is not much opposition between them. If we can 

decide about IIPR’s effectiveness, we must have some information about countries’ 

technological and science politics, capacity of technology and differences between them. 

In this context, literature says that weak patent rights could be cause decreasing in import. 

But this decreasing changes from diversity of business sectors. It is emphasized that 

Imports’ of the sectors that may be sensitive for patent protection is affected from power 

of patent protection. This situation called “power of market” or “largeness of market”. On 

the other hand literature says that with enforce in the patent power in all of the countries 

and sectors, imports could be increase on two side. Also this beneficial situation occurring 

in developing country more than others. The effect of “power of market” much more 

effective in countries that sensitive in patent protection. On account of countries that 

sensitive to patent protection could be face with decreasing in trade. Again, studies about 

this subject, between IIPR protection and trade have found positive relationship but, 

products that made by high level technology effects the IIPR negatively. On the other 

hand, trade that made by multinational companies might be increase with importance that 

is given patent protection. Also despite of low production cost if there is weak IIPR 

country that is waited for investment, could be faced increasing import. In this context, 

this study has used data form 20 countries. Data interval is 1996-2012. So this data 
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transforming panel data and searching between sign of technological development patent 

applications and import of country. 

 

Keywords: Patents, Imports, Panel Cointegration 

 

Patentler ve İthalat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Nedensellik Analizi 

 

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Haklarının (FSMH) temel mak roekonomik değişkenler 

üzerindeki etkilerini irdeleyen çalışmalara bakıldığında; çalışmaların FSMH’lerin temel 

makroekonomik değişkenler üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere neden olacağı 

görüşüne dayalı iki temel hipotez mevcuttur. Farklı teorik çıkarsamalara sahip çalışmalar 

her ne kadar bir birleri ile tezat oluşturan sonuçlara ulaşmış olsalar da ele almış oldukları 

ülkeler ve/veya ülke grupları arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar dikkate alındığında 

kesin bir tezatlığın olmadığı söylenebilir. Zira etkin bir FSMH sisteminin temel 

makroekonomik değişkenler üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere neden olacağını 

söyleyebilmemiz için söz konusu ülkelerdeki mevcut teknoloji ve teknolojik gelişme 

kapasiteleri, uygulamış oldukları bilim ve teknoloji politikalarının etkinliği, dışa açıklık 

durumu gibi temel bir takım göstergeler arasındaki farklılıkları da dikkate almamız 

gerekmektedir. Bu bağlamda literatüre bakıldığında zayıf patent haklarının ithalatı 

azaltabileceği, ancak söz konusu ithalattaki azalmanın sektörden sektöre farklılıklar 

gösterebileceği belirtilmiştir. Patent korumasına karşı hassas olan sektörlerin 

ihracatlarının, patent korumasının gücünden etkilenebileceği, bununda “piyasa gücü” 

veya “piyasa genişliği” etkisinin varlığına göre farklılıklar gösterebileceği vurgulanmıştır. 

Diğer taraftan literatürde tüm sektörlerde ve ülkelerde etkin bir patent korumasının 

güçlendirilmesinin çift taraflı ithalatı arttırdığını belirten çalışmalar mevcuttur. Ayrıca bu 

etkinin gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olduğu, piyasa gücü etkisinin, patent 

korumalarına duyarlı olmayan sektörlere oranla patent korumalarına duyarlı olan 

sektörlerde daha baskın olduğu ve patent korumasına duyarlı sektörlerde ticarette 

azalmalar yaşandığı ifade edilmektedir. Yine konuyla ilgili bazı çalışmalarda FSMH 

koruması ile ticaretin seyri arasında pozitif bir ilişki bulunmuş ancak, yüksek teknoloji 

içerikli ürünlerin ticareti üzerinde FSMH’nin negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Diğer taraftan, çok uluslu şirketler tarafından yapılan firma içi ticaretin, patent koruması 

ile artabileceğini vurgulayan çalışmalarda literatürde mevcuttur. Ayrıca malın ihraç 

edileceği ülkede düşük üretim maliyetlerine rağmen zayıf FSMH mevcutsa söz konusu 

firmaların doğrudan sermaye yatırımı (FDI) yerine sadece söz konusu ülkeye ihracat 

yapmayı tercih edebilecekleri dolayısıyla ihracat yapılan ülkede ithalatın artacağı 

vurgulanmıştır. Bu kapsamda bu çalışmada sağlıklı verilere ulaşılabilen gelişmekte olan 

20 ülke için 1996 - 2012 dönemini kapsayan bir panel veri seti oluşturulacak, teknolojik 

gelişmenin göstergesi olan patent başvuruları ile ithalat arasındaki ilişki analiz edilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Patentler, İthalat, Panel Eşbütünleşme 

 

Relationship Between Current Account Balance and Economical Growth: 

ACausation Analysis for Developing Countries 

 

Nurzen Üzümcü, Aytaç Pekmezci, Kurtuluş Bozkurt 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,  

          Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi  

nurzenuzumcu@gmail.com 

 

Together with globalization, especially last quarter century, one of the most discussed 

subjects in literature of economy is effects of unbalance current accounts on 

macroeconomic variables. Integration of developing countries in process of globalization, 

effects of liberal economy politics applications based on balance of payments on economic 

growth is the subject that discussed on literature of economy. Trying to explain economic 

crises and theoretical approaches that defined 3. Generation crises models are seeing very 

important current account balance. If we look studies that inspect relationship between 

current account balance and economic growth, we will see 3 basic views about that. 

According to first opinion; current accounts balance and economic growth have negative 

causation relationship and cause of the all of the deficits that occurring in balance is 

increase of demand that occurred due to economic growth. Also increases on demand that 

based on economic growth increase import and on account of it is create deficits on current 
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accounts. According to second opinion; current accounts balance and economic growth 

have positive causation relationship and capital savings necessity of developing countries 

and technological deficits cause the high level current accounts balance deficit. Finance 

of these deficits has to be directly related on positive way the current accounts balance 

deficits. So developing countries’ economies have to be parallel process with high level 

current accounts deficits and economic growth. According to third opinion; current 

accounts balance and economic growth have weak relationship. In this context, this study 

will use the OECD countries’ data for 2003:01-2013:04 time interval. With this, panel 

data set will be formed. And this study will search that is there any causation relationship 

between current accounts balance and economic growth and it will analyse that. 

 

Keywords: Current Accounts Balance, Economic Growth, Panel Cointegration 

 

Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin 

Bir Nedensellik Analizi 

 

Küreselleşme süreci ile birlikte özellikle son çeyrek asırdır iktisat literatüründe en çok 

tartışılan konulardan biri cari işlemler dengesizliklerinin makroekonomik değişkenler 

üzerindeki etkileri olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin küreselleşme sürecine 

entegrasyonu kapsamında uygulanan liberal ekonomi politikalarının ödemeler bilançosu 

üzerinden ekonomik büyüme süreçlerine etkileri iktisat literatüründe en tartışılan 

konulardan birisidir. Yine iktisadi krizleri açıklamaya çalışan ve 3. nesil kriz modelleri 

olarak tanımlanan teorik yaklaşımlar, cari işlemler dengesine oldukça büyük önem 

atfetmektedir. Cari işlemler dengesi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini 

inceleyen çalışmalara bakıldığında 3 temel görüşün olduğu görülmektedir. İlk görüşe 

göre; cari işlemler dengesi ile ekonomik büyüme arasında negatif bir nedensellik ilişkisi 

olduğu ve cari işlemler dengesinde meydana gelen açıkların nedeni ekonomik büyümeden 

kaynaklanan toplam talepteki artıştır. Zira ekonomik büyümeye dayalı toplam talepte 

yaşanan artışlar ithalatı arttırmakta ve dolayısıyla cari işlemler açığına neden olmaktadır. 

İkinci görüşe göre cari işlemler dengesi ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir 

nedensellik ilişkisi vardır ve gelişmekte olan ülkelerin sermaye birikimi gerekliliği ve 
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teknolojik açıklıkları nedeniyle daha yüksek cari işlemler dengesi açığına neden 

olmaktadır. Bu cari açığın finansmanının mümkün olduğu sürece cari işlemler açığı ile 

doğru orantılı bir ekonomik büyüme sürecini geçerli kılmakta ve gelişmekte olan ülke 

ekonomileri bu süreçte yüksek cari işlemler açığı ile ilişkili bir ekonomik büyüme sürecini 

doğurmaktadır. Üçüncü görüş ise cari işlemler dengesi ile ekonomik büyüme arasında 

zayıf bir ilişkinin olduğudur. Bu kapsamda bu çalışmada sağlıklı verilere ulaşılabilen 

OECD ülkeleri için 2003:01 - 2013:04 dönemini kapsayan bir panel veri seti 

oluşturulacak, cari işlemler dengesi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi 

analiz edilecektir. 
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Inflation – Interest Rate Dilemma: Turkey’s Truth 
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iakgul@marmara.edu.tr 

 

The relation between inflation and interest rate which is one of the main subjects of the 

economic theory has been frequently researched. However, recently the interest rate policy 

of the Central Bank of Turkey has been criticized by the politicians and different thoughts 

from general acceptance in economic theory have been frequently placed. The followers 

of this thought argue that the interest rate is positively related to the rate of inflation in the 

economy. In other words, the relation between inflation and interest rate is cause-effect 

relationship, and as a result, if the rate of interest (cause) is high, than the rate of inflation 

(result) is high. Besides, Central Bank claims that high interest rates cause lowering the 

price levels (inflation), and vice versa. According to them, the interest rate is negatively 

related to the rate of inflation. In fact, since the conditions of economies are different from 

each other’s what is true for one country is not observable for the other one. Therefore it 

is not acceptable to generalize the findings which are relevant for one country to every 

economy. The aim of this study is to find a solution for the above mentioned dilemma of 

mailto:iakgul@marmara.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 32 

 

32 

 

the interest rates-inflation relationship. Findings would shed a light for the policy makers 

how to deal with this relation among these two important economic variables. Analyzes 

have been done with the assistance of the linear and nonlinear cointegration and causality 

tests. 

 

Keywords: İnflation, İnterest Rate, Cointegration, Causality 

 

 

 

Faiz Oranı – Enflasyon İlişkisi İkilemi: Türkiye Gerçeği 

 

Enflasyonun faiz oranı ile ilişkisi ekonomik teoride yer alan ve sıkça araştırılan temel 

konulardan biridir. Ancak son dönemde Merkez Bankasının izlediği faiz politikasının, 

siyasiler tarafından eleştirildiği ve ekonomi bilimindeki genel kanıdan farklı bir söylemin 

ortaya konulduğu görülmektedir. Bu grupta yer alanlar, enflasyonun faiz ile doğru orantılı 

olduğunu, yani enflasyon ile faiz arasındaki ilişkinin neden-sonuç ilişkisi olduğu ve faizin 

neden, enflasyonun sonuç (netice) olduğunu ifade etmektedirler. Merkez Bankasının 

yaklaşımı ise şok bir faiz artışı yapıldığı durumda enflasyondaki artışın durabileceği, 

ardından ölçülü faiz indirimine gidildiğinde enflasyonun hedefte kalabileceği beklentisi 

ile ifade edilebilir. Bu da Merkez Bankasının faiz ile enflasyon arasındaki ilişkiye bakışı 

kısaca faizlerin arttırılması sonucu enflasyonun düşeceği, azaltılırsa enflasyonun 

yükseleceği şeklinde özetlenebilir, yani aralarındaki ilişki ters yönlüdür. Aslında her ülke 

ve her ekonomi, kendi koşullarına göre biçimlenmektedir. Bu nedenle başka ülkelerin 

deneyiminden yararlanılabilir ancak başka bir ülke için doğru olanı kabul edip uygulamak 

herzaman doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu bildiride, Türkiye koşullarında faiz-

enflasyon ilişkisi ile ilgili olan yukarıda değinilen ikileme çözüm bulmak amacını 

taşımaktadır. Bulgular, politika koyuculara iki önemli ekonomik değişken arasındaki 

ilişkiyi nasıl ele almaları gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır. Analizler doğrusal 

ve doğrusal olmayan eştümleşme ve nedensellik testleri yardımı ile yapılmıştır. 
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OECD's "magic diamond" GDP growth, inflation, unemployment and the trade deficit 

variables are the indicators used to measure a country's macroeconomic performance. The 

misery index, developed first by Okan, is calculated by using the rate of unemployment 

and inflation rates. From this point, index is an economic indicator created to evaluate the 

performance in terms of macro economy. Increase in the index means the deterioration of 

economic conditions. Both the high unemployment rate and worsening inflation will 

create an economic and/or social burden for the economy. An OECD report, health and 

education stand out as a source of happiness in Turkey, and in matters such as income and 

housing is reported to have problems. In this paper, we aimed to reveal the relationship 

between the various economic and social variables with Merrill Lynch index calculated as 

an indicator of economic misery. First, Turkey's macroeconomic performance evaluated 

in a certain period, and then the interaction between the misery indexes is discussed with 

some variables. Analysis was performed utilizing the cointegration and causality tests. 

 

Keywords: Misery Index, Merrill Lynch, Causality, Cointegration 

 

Türkiye Mutsuzluk Endeksi’nin Ekonomik ve Sosyal Değişkenlerle Etkileşimi 

 

OECD’nin “sihirli elmas” olarak adlandırdığı GSYIH büyümesi, enflasyon, işsizlik ve 

ticaret açığı değişkenleri, bir ülkenin makroekonomik performansının ölçümünde 

kullanılan göstergelerdir. İlk olarak Okun tarafından geliştirilen Mutsuzluk endeksi de, bu 

dörtlü arasından işsizlik ve enflasyon oranından yararlanarak hesaplanmıştır. Bu açıdan 

anılan endeks, bir ekonominin makro açıdan performansını değerlendirmek amacı ile 
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oluşturulmuş bir ekonomik göstergedir. Endeksteki artış, ekonomik şartların kötüleşmesi 

anlamına gelir. Hem işsizlik oranının yüksek olması, hem de enflasyonun daha kötü 

duruma gitmesi, ülke için bir ekonomik ve/veya sosyal yük yaratacaktır. OECDnin bir 

raporunda Türkiye’de mutluluğu belirleyen kriterlerden sağlık ve eğitimin öne çıktığı; 

gelir ve barınma gibi konularda ise sıkıntı yaşadığı belirtilmektedir. Bu bildiride, 

ekonomik mutsuzluğun göstergesi olarak hesaplanan Merrill Lynch endeksi ile çeşitli 

ekonomik ve sosyal değişkenlerle arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

İlk olarak Türkiye’nin belirli bir dönemde makro ekonomik performansı değerlendirilmiş, 

ardından bazı değişkenler ile mutsuzluk endeksi arasındaki etkileşim ele alınmıştır. 

Analizler, eştümleşme ve nedensellik testlerinden yararlanılarak yapılmıştır. 
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Students’ family socio-economic background has an important role on the students’ 

mathematical performance. It has been the focus of debate in the educational field in the 

last decade. Therefore, Data obtained from Programme for International Student 

Assessment (PISA) have been used to determine the impact of socio-economic family 

structures on the learning outcomes in the international comparative studies. According to 

PISA 2012 results which are the most recent available data, Turkish students’ performance 

in mathematics is below the OECD mean. However, number of students which attains the 

highest level of mathematical performance is greater than other countries with respect to 

number of student population around 15 years old. Also, Turkey improved its mathematics 

performance and its level of equity in education between 2003 and 2012. In this study, 

underlying reasons of these relatively low points have been investigated by quantile 

regression introduced by Koenker a nd Bassett (1978) which provides a comprehensive 

analysis of the effect of the explanatory variables on the complete conditional distribution 
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of the test score. The explanatory variables include individual characteristics, family 

structure, school characteristics and access to information technologies. Overall, the 

findings of the analyses suggest that socio-economic family structures of students and 

school characteristics have influence on mathematical achievements. 

 

Keywords: PISA, Quantile Regression, Student Achievement, Mathematical Performance 

 

 

Daha İyi Öğrenciler için Daha İyi Koşullara mı İhtiyacımız Var? 

 

Öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik yapısı öğrencilerin matematik performansları 

üzerinde önemli bir role sahiptir. Bu konu, son 10 yıldaki eğitim alanındaki araştırmaların 

odak noktasını oluşturmaktadı r. Bunun sonucunda, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı (PISA) verileri kullanılarak sosyo-ekonomik faktörlerin öğrenim çıktıları 

üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla birçok uluslararası karşılaştırmalı çalışma 

yapılmıştır. En güncel mevcut veri olan PISA 2012 sonuçlarına göre, Türk öğrencilerin 

matematik alanındaki performansları OECD ortalamasının altında kalmaktadır. Bununla 

birlikte, 15 yaşında öğrenci sayısı ve matematik alanında üst performans düzeyine ulaşmış 

öğrenci sayısı diğer ülkelere oranla daha fazladır. Ayrıca, Türkiye 2003 ve 2012 yılları 

arasında matematik performansını ve eğitimdeki adaletini iyileştirmiştir. Bu çalışmada, 

Türkiye’nin göreli olarak düşük olan puanlarının altında yatan nedenler yani açıklayıcı 

değişkenlerin, test skorlarının tam koşullu dağılımı üzerindeki etkileri Koenker ve Bassett 

(1978) tarafından önerilen kantil regresyon arac ılığıyla araştırılmıştır. Açıklayıcı 

değişkenler; öğrencinin özellikleri, aile yapısı, okul özellikleri ve bilgi teknolojilerine 

ulaşım kolaylığı gibi değişkenleri içermektedir. Analizin sonuçları göstermiştir ki 

öğrecinin sosyo-ekonomik aile yapısı ve okul özellikleri matematik başarısı üzerinde 

etkilidir. 
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Anemia, especially iron-deficiency anemia, is a high rate disease in our country. Iron-

deficiency anemia is caused by the lack of iron in the body. The diagnosis of the iron-

deficiency anemia is subject to examination, familial medical history, and the results of 

the blood test. Definitive diagnosis is put on the results of blood tests. Application data 

that was results of blood test 500 patients received from a private hospital laboratory. The 

variable of anemia (yes(1) or no(0)) was coded by consultation to the emergency 

physician. Purpose of the logistic model is identification of variables that influence some 

blood values such as MCV, hemoglobin, leukocytes, erythrocytes etc. When the 

independent variable is categoric, Logistic regression is frequently used in the health 

studies, since it has less assumptions and easy to m ake inferences by the help of the 

results. It calculates the effects of independent variables on the dependent variables as a 

probability, makes the classification according to probabaility rules and is easy to 

comment. 
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Demir Eksikliği Anemisi Teşhisi Üzerine Lojistik Regresyon Analizi Uygulaması 

 

Anemi (kansızlık), özellikle demir eksikliği anemisi, ülkemizde yoğun olarak görülen bir 

hastalıktır. Demir eksikliği anemisi vücutta yeterli demirin bulunmamasından 

kaynaklanır. Hastalığın tan sında tıbbi ve ailesel geçmiş ve muayene bulguları önemli olsa 

da kesin teşhis kan tahlili sonucunda konur. Uygulama özel bir hastane laboratuarından 

alınan 500 hastaya ait kan sonuçlarının acil doktoru danışmanlığında anemi var-yok (0-1) 

şeklinde kodlanmasıyla yapılmıştır. Çalışmada, anemi tanısı konmasında Hemoglobin, 
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Lökosit, Eritrosit, MCV gibi bazı kan değerlerinden etkili olan değişkenlerin tespit 

edilerek modellenmesi amaçlanmıştır. Lojistik Regresyon Analizi yapılarak modelimiz 

yorumlanacaktır. Lojistik Regresyon Analizi bağımlı değişkenin kategorik olduğu 

durumlarda, varsayımların az olması, sonuçlarının kolay yorumlanması gibi gerekçelerle 

sağlık alanında sıklıkla kullanılır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerine olan 

etkilerini olasılık olarak hesaplayarak, olasılık kurallarına uygun sınıflama yapar ve rahat 

yorumlanabilir. 
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Patrol; Like Capital, Labor and technology factor, it is one of the extremely important 

factor of production. Especially with revolution of technology, in period of time last 150 

years, between fluctuation in patrol prices and countries’ economical development process 

is moving together. Negative shocks in patrol prices due to recession in those countries. 

On the other hand if we look at this as a microeconomic; increasing in patrol prices cause 

that increasing in production cost and on account of, this is bad for shares. Looking in gold 

market, shares are much more good choice for studying alternative investment searching. 

Because gold prices and your share prices has relationship. And this relationship shows 

that there is a positive relationship. On the other hand for Turkey that seems to be patrol 

importer, fluctuations of the prices of patrol are very important. If we look into foreign 

trade data of Turkey we will see that one of the most important things is energy import. 

Also big part of the current account deficit is energy import. In this context for Turkey, 

data taking from time interval 1988:1:4 and 2013:2:22 and formed times series by patrol 
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prices based on US dollars, gold and share prices. Cointegration analysis and causation 

analysis is made as application. 

 

Keywords: Patrol Prices, Stock Market, Gold Market 

 

Petrol Fiyatlarının Borsa ve Altın Piyasasına Etkileri 

 

Petrol; sermaye, emek ve teknoloji faktörü gibi sanayi üretimi acısından son derece önem 

arz eden bir üretim fakt rüdür. Özellikle endüstri devrimi ile birlikte son 150 yıllık 

dönemde petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ile ülkelerin ekonomik büyüme 

süreçleri arasında bir paralellik olduğu görülmekle birlikte, petrol fiyatlarında yaşanan 

negatif şokların ülkeleri resesyona soktuğu gözlenmiştir. Diğer taraftan mikro düzeyde 

bakıldığında ise petrol fiyatlarında yaşanan artışlar, üretim maliyetlerini arttıracağı için 

nakit akışları ve dolayısıyla hisse senetleri üzerinde de olumsuz bir etkiye neden 

olmaktadır. Altın piyasasına bakıldığında ise hisse senetleri piyasasına alternatif bir 

yatırım piyasası olarak düşünülebilecek olan altın piyasasındaki fiyat hareketleri ile petrol 

fiyatları arasında bir korelasyonun olması gerektiği ifade edilebilir ve yapılan birçok 

çalışmada petrol fiyatları ile altın fiyatları arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan petrol ithalatçısı bir ülke konumundaki Türkiye için petrol fiyatlarındaki 

dalgalanmalar oldukça büyük önem arz etmektedir. Zira Türkiye’ye ait dış ticaret 

verilerine bakıldığında ödemeler bilançosunda en önemli kalemlerden birisinin enerji 

ithalatı kaleminin olduğu görülmektedir ve cari açığında ciddi bir bölümünü de enerji 

ithalatı oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye için 1988:1:4 ve 2013:2:22 dönemini 

kapsayan ve Amerikan Dolar bazlı petrol, altın ve hisse senetleri fiyatlarından oluşan bir 

zaman serisi oluşturulmuş, uygulama noktasında da eşbütünleşme ve nedensellik 

analizleri yapılmıştır. 
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Technological developments of the most of the basical Dynamics of İdeology of 

globalization are the most important factor for determining of the development level of 

developed countries. On the other hand if countries want to compete in global world they 

have to improve their technology. Therefore, If countries that been include in process of 

globalization   want to be leader  in foreign trade there is a truth that can’t be negligible. 

The truth is technology is the power of trade for half of century. On the other hand one of 

the important factor of the macroeconomic indicator  existing capacity of technology 

development affects is the current account balance.  But, if you look at the studies that had 

done in past,  there are a few study about current account balance and technology. Most 

of the studies related with patrol prices or Exchange rates. As you know technology is 

factor fort he determine the way of the trade. Therefore if there is an increase on national 

capacity of tech development so current account balance increase too.  And if national 

capacity of tech development decrease the other one decreases too. In this context, this 

study analyze data for 10 OECD countries between  1996-2012 years. And ARDL bound 

test applied.  
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Teknolojik Gelişmeler ve Cari İşlemler Dengesi: OECD Ülkeleri İçin Bir ARDL 

Analizi 

 

Küreselleşme ideolojisinin en temel dinamiklerinden biri olan teknolojik gelişmeler, son 

yarım yüzyıldır, ekonomik gelişmeleri ve küreselleşme sürecine dâhil olan ülkelerin 

gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. Diğer taraftan 

küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası alanda rekabet edebilme gerekliliği teknolojik 

alanda da rekabet edebilme gerekliliğini kaçınılmaz kılmıştır. Dolayısıyla, küreselleşme 

sürecine dâhil olan ülkeler açısından mevcut teknoloji kapasitesi ve teknolojik yenilik 

ortaya koyabilme yetisi dış ticarette rekabetçi avantajlar ortaya koyabilmenin en önemli 

unsurları olmuştur. Diğer taraftan mevcut teknolojik gelişme kapasitesinin etkilediği 

makroekonomik göstergelerden birisi de cari işlemler dengesidir. Buna karşın cari 

işlemler dengesi ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalara bakıldığında, daha 

ziyade döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki değişmeler ile cari işlemler dengesi 

arasındaki ilişkinin incelendiği görülmektedir ve cari işlemler dengesi ile teknolojik 

gelişmeler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar son derece sınırlıdır. Bilindiği üzere 

uluslararası ticaretin yönünü belirleyen en önemli faktörlerden birisi de ülkelerin 

teknolojik gelişme düzeyleridir. Dolayısıyla ulusal teknolojik gelişme kapasitesi arttıkça 

cari işlemler dengesi fazla verecek tam aksi durumda ise ulusal teknolojik gelişme 

kapasitesi azaldıkça cari işlemler dengesi açık verecektir. Bu kapsamda çalışmada sağlıklı 

verilere ulaşılabilen 10 OECD ülkesi analiz edilmiş, her bir ülke için 1996-2012 dönemini 

kapsayan bir zaman serisi oluşturulmuş ve ARDL analizi yapılmıştır.    
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This paper examines the effect of oil price volatility on return on assets (ROA) of 

transportation firms. We use a panel of transportation firms from Osiris database that 

contains financial data. This database contains over 1,500 transportation firms from the 

world covering the annual data for the period 1990-2013. Transportation sector is 

categorized to sub-sectors as freight transportation, passenger transportation, cargo 

handling, and service activities incidental to transportation sectors. Oil price volatility is 

measured with rolling standard deviation, and GARCH model is also used for the 

robustness check. We use the generalised method of moments-system (GMM-system) 

approach, and find that oil price volatility negatively affe cts profitability of transportation 

firms. It is also found that the direction of volatility effect varies at the sub-industry and 

firm size levels. 

 

Keywords: Oil Price Volatility, Firm-Level Analysis, Transportation Sector, The GMM-

System 

 

 

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma ve Ulaştırma Sektöründe Karlılık: Firma 

Düzeyinde Panel Veri ile Analiz 

 

Bu makalede petrol fiyatlarınd aki dalgalanmanın ulaştırma sektöründeki firmaların aktif 

kârlılığı (ROA) üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmada, ulaşım firmalarına ait veri 

seti finansal verileri içeren Osiris veri tabanından alınmıştır. Bu veri tabanı 1990-2013 

yılları arasında 1,500 üzerindeki ulaşım sektörü firmalarına ait yıllık verileri içermektedir. 
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Ulaşım sektörü yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, kaPetrol fiyatlarında dalgalanma, 

firma düzeyinde analiz, ulaştırma sektörü, GMM-sistem yöntemi.rgo ve ulaştırma sektörü 

ile ilgili hizmet faaliyetleri olarak alt sektörlere ayrılmıştır. Petrol fiyatlarındaki 

dalgalanma döndürmeli standart sapma ile hesaplanmış olup kararlılık analizi için 

GARCH modeli ile de hesaplanmıştır. Panel veri analizi GMM-sistem yöntemi ile 

yapılmış olup çalışma bulgularına göre petrol fiyatlarındaki dalgalanma ulaştırma sektörü 

firmaların karlılığını negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca, dalgalanma etkisi alt sektörlere 

ve firma büyüklüğüne göre değişmektedir.  
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Turkey: An Econometric Approach 
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Recent developments in science and technology, recovery of environmental conditions, 

early diagnosis of diseases and the treatment methods being developed increase the 

average duration of life. As well as the average duration of life, the increase of population 

makes the health sector important. An individual’s examination, tests and observations, 

use of drugs, surgical interventions and physiotherapy applications are involved within 

the scope of health services. While rendering these services, the technological 

development of medical materials being used, the drugs and length of stay(LOS) increase 

the costs. The extension of hospitalization causes not only a financial cost, but also a social 

cost as other patients have an extended use of this service or fail to use the service. The 

reduction in length of stay is thought to decrease the cost per patient and increase the 

capacity for other patients to use the service, which is important in terms of the health 

sector. The aim of this study is to examine the demographic features affecting the LOS, 
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which signifies the number of days starting from being admitted to the hospital in Turkey 

in 2012 until the discharge, based on endogeneity of independent variables. The study has 

used the data of 2012 Health Researches Survey that was conducted by TUIK. 

 

Keywords: Health, Length of Stay, Endogeneity Problem 

 

Türkiye’de Hastanede Yatış Süresini Etkileyen Demografik Özelliklerin Analizi: 

Ekonometrik Yaklaşım 

 

Günümüzde bili m ve teknolojideki gelişmeler, çevre koşullarının iyileşmesi, hastalıkların 

erken teşhisi ve geliştirilen tedavi edici yöntemler ortalama yaşam süresini arttırmaktadır. 

Ortalama yaşam süresi ile birlikte nüfusun artması sağlık sektörünü önemli bir hale 

getirmektedir. Kişinin muayene edilmesi, tahlil ve tetkiklerinin gerçekleştirilmesi, ilaç 

kullanımı, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi uygulamaları sağlık hizmetleri kapsamında 

yer almaktadır. Bu hizmetler verilirken, kullanılan tıbbi malzemelerin teknolojik 

gelişmişliği ve ilaçlar ile birlikte hastanın hastanede yatış süresi maliyetleri artırıcı 

unsurlardır. Hastanede yatış süresinin uzamasının finansal maliyeti ile birlikte diğer 

hastaların bu hizmetten yararlanmalarının uzaması ya da hizmetten faydalanamamaları 

gibi sosyal maliyeti de bulunmaktadır. Hasta yatış sürelerinin kısaltılmasının hasta başına 

düşen maliyeti azaltacağı ve diğer hastalar n yararlanması için kapasiteyi artıracağı 

düşünülmekte ve bu nedenle sağlık sektörü açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı Türkiye’de 20012 yılında hastanın hastaneye kabulünden taburculuğuna 

kadar geçen gün sayısını ifade eden hasta yatış süresini etkileyen demografik özellikleri 

bağımsız değişkenlerin içsellik sorununu göz önüne alarak incelemektir. Çalışmada TÜİK 

tarafından gerçekleştirilen 2012 Sağlık Araştırmaları Anketi verileri kullanılmıştır. 
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Natrex Model in Equilibrium Real Exchange Rate Forecast : Application of Turkey 
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Equilibrium exchange rate is an important indicator for the economies.At the same time 

equilibrium exchange rate implies the sustainability.Fundamental Equilibrium Exchange 

Rate FEER, Behavioral Equilibrium Exchange Rate Model BEER (Behavioural 

equilibrium exchange rate), Natural Real Exchange Rate Model NATREX (Natural Real 

Exchange Rate) models which are the members of a number of modern equilibrium 

exchange rate models located in the literature are widely used. NATREX model from 

inside of them suggests different theoretical structures for large and small economies, real 

exchange rates move in line with the external and internal balance,goes to medium and 

long term distinction in the step of calculating of equilibrium exchange rate. not Only the 

current equilibrium state is considered in the external balance, but also the impact of 

capital flows are included in the model. Thus it is also expected that a country facing with 

trade deficit can obtain a sustainable balance.In short,NATREX theory describes medium 

and long-run equilibrium real exchange rate dynamics.Therefore,NATREX model has 

been used to estimate the equilibrium exchange rate. The calculated equilibrium real 

exchange rate to evaluate terms of economies dynamics of results obtained from studies 

with NATREX model or other equilibrium exchange rate models, it should be measured 

that how much deviation it has shown from the balance value by comparing with the actual 

real exchange rate. With the idea of using NATREX model would be appropriate in 

calculating the medium and long-run equilibrium real exchange rate belonging to Turkey, 

in this study NATREX model has been estimated for Turkey which has been doing 

exchange rate regime changes and implementing closer fundamentals to real world and 

more substantial assumptions from the beginning of the 1980s. 
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Denge Reel Döviz Kuru Tahmininde Natrex Modeli: Türkiye Uygulaması 

 

Ekonomiler için denge döviz kuru önemli bir göstergedir , denge döviz kuru aynı zamanda 

sürdürülebilirliği de ifade etmektedir. Literatürde yer alan çok sayıda modern denge döviz 

kuru modelinden,temel denge döviz kuru modeli FEER(fundamental equilibrium 

exchange rate) , davranışsal denge döviz kuru modeli BEER (behavioural equilibrium 

exchange rate),doğal reel döviz kuru modeli NATREX(Natural Real Exchange Rate) 

modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan NATREX modeli büyük ve küçük 

boyutlu ekonomiler için farklı teorik yapılar önermekte,reel döviz kurları dışsal ve içsel 

dengeye uyumlu hareket etmekte , denge reel döviz kurunun hesaplanması aşamasında 

orta ve uzun dönem ayrımına gitmektedir.Dış dengede sadece cari denge durumuna 

bakılmamakta sermaye hareketlerinin etkileri de modele dahil edilmektedir.Böylelikle dış 

ticaret açığı bulunan bir ülkenin sürdürülebilir bir denge elde edileceği de 

düşünülmektedir. Kısaca NATREX teorisi orta ve uzun dönem denge reel döviz kuru 

dinamiklerini açıklamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada denge döviz kurlarının tahmini 

için NATREX modeli kullanılmıştır. NATREX modeli veya diğer denge döviz kuru 

modelleri ile yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların ülke ekonomilerinin 

dinamikleri açısından değerlendirilmesi için hesaplanan denge reel döviz 

kurunun,gerçekleşen reel döviz kurları ile karşılaştırılarak denge değerinden ne kadar 

sapma gösterdiğinin ölçülmeside gerekmektedir. Türkiye’ye ait orta ve uzun dönem denge 

reel döviz kurunun hesaplanmasında NATREX modeli kullanılmasının uygun olacağı 

düşüncesi ile bu çalışmada 1980’li yılların başlarında itibaren döviz kuru rejimi değişikliği 

yapan , gerçek dünyaya daha yakın temelleri ve daha sağlam varsayımları bulunan 

politikalar uygulamaya başlayan Türkiye için NATREX modeli tahmin edilmiştir. Tahmin 

edilen modelden elde edilen denge döviz kurları belirlenen reel döviz kurları ile 

karşılaştırılmıştır. 
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After the first oil shock in 1973 which shook the world economy, the attention of everyone 

turned to the oil prices. Changes in oil prices began to be followed closely, and its effects 

over macroeconomic variables started to be researched. Today, there is an important 

literature about this subject. Because the pricing of crude oil is made in American dollars 

internationally, changes in oil price directly affect the exchange rates of the countries. This 

point especially led the researches about the effects of oil price changes to focus on its 

effects over exchange rates. The studies about the effects of oil price on exchange rate up 

to this point shows that in general, oil price increase leads exchange rate to appreciate in 

oil-exporting countries and to depreciate in oil-importing countries. When we follow the 

price of the crude oil and exchange rate of the dollar nowadays, we see a pattern not so 

different from the general conclusion of the literature about the relationship between oil 

price and exchange rate in Turkey. In this study, the relationship between the crude oil 

price and exchange rate of dollar in Turkey will be analyzed for the period of 2003:01-

2014:10 via monthly data. Our expectation from this study, in which the time series 

methods will be used, is that the results to be in line with earlier studies which point to an 

asymmetrical relationship between oil price and exchange rate. 
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Ham Petrol Fiyatlarıyla Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 

 

1973’te tüm dünya ekonomisini sarsan bi rinci petrol krizinden sonra herkesin ilgisi petrol 

fiyatlarına yöneldi. Sonraki süreçte, petrol fiyatlarındaki değişimler yakından takip 

edilmeye ve makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri araştırılmaya başlandı. 
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Bugün itibariyle konuya ilişkin önemli bir literatürün olduğu söylenebilir. Ham petrol 

fiyatları Amerikan doları üzerinden belirlendiği için, petrol fiyatlarındaki değişmeler, 

ülkelerin döviz kurunu doğrudan etkiler. Bu süreçte petrol fiyatlarının değişimi üzerindeki 

araştırmalar özellikle döviz kuru üzerine odaklanmıştır. Bugüne kadar yapılmış petrol 

fiyatlarının döviz kuru üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar gösteriyor ki, petrol 

fiyatlarındaki artış genellikle petrol ithal eden ülkelerde döviz kurunun düşmesine, petrol 

ihraç eden ülkelerde ise yükselmesine neden olmaktadır. Bugünlerdeki petrol fiyatları ve 

döviz kurunu takip ettiğimizde Türkiye’de de literatürde saptanan genel sonuca benzer bir 

eğilim görmekteyiz. Bu çalışmada, ham petrol fiyatlarıyla dolar kuru arasındaki ilişki, 

2003:01-2014:10 dönemi aylık verileriyle Türkiye için analiz edilecektir. Zaman serisi 

yöntemlerinin kullanılacağı çalışmada beklentimiz, söz konusu değişkenler arasında 

asimetrik bir ilişkinin olacağı yönündedir. 
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The countries competing for the world Olive Oil Market are Italy, Greece, Turkey, 

Tunisia, France and Spain. Olive oil is one of the top Turkish export products. Turkish 

olive oil sector is facing an increasing competition in international markets. The aim of 

this work is to explain the magnitude of the trade flows for olive oil from T urkey and 

other exporting countries to its main importing countries. This objective has been reached 

by establishing an appropriate econometric model derived from an extended form of the 

“Gravity Model”. To apply gravity model, a count panel data with the most important six 

exporters of olive oil and their importing countries between the years of 2002-2011 were 
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set up. Finally, some proposals and suggestions are developed for increasing the 

international competitiveness of the olive oil production. 

 

Key Words: Olive Oil, Export Analysis, Gravity Model, Count Panel Data, Turkey 

 

 

Sayma Panel Veri ile Zeytinyağında Yerçekimi Modeli 

 

Dünya zeytinyağı piyasasında Italya, Yunanistan, Turkiye, Tunus, Fransa ve İspanya 

rekabet etmektedir. Zeytiny ağı Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden biridir. Türkiye 

uluslararası zeytinyağı piyasasında artan bir rekabetle karşı karşıyadır. Bu çalışmada 

Türkiye’nin zeytinyağı ihracat hareketinin yerçekimi modeli ile analiz edilmesi 

amaçlanmaktadır. Yerçekimi modelimi modelinin uygulanmasında sayma panel veri 

modeli kullanılacaktır. Veriler 2002-2011 yılları arasında en çok zeytinyağı ihraç eden 6 

ülkeye ait olacaktır. 
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Turkish economy substantially got rid of high inflation rates of 1990's in post 2002 period 

and inflation had fallen down to one-digit rates. However, in recent years, inflation has 

entered into an upward trend and policy-makers' attention is concentrated on this issue 

again. Therefore, while the primary target of the previous middle-term program was 

mailto:cemaleddingerede@gmail.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 49 

 

49 

 

current account deficit, the primary target of the middle-term program declared for the 

period of 2015-2017 has become inflation. In this paper, underlying macroeconomic 

dynamics of this decrease will be discussed and effects of foreign trade on this case will 

be tried to estimate. In this context, time varying unit root and causality analysis with 

rolling window approach will be done for the data of export, import and CPI of Turkey 

for the period of 1992-2014. These analyses are quite new and accepted powerful as they 

give results not only for whole time period but also for sub-periods separately. 
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Dış Ticaretin Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye için Zaman İçinde Değişen 

Birim Kök ve Nedensellik Testleri 

 

Türkiye ekonomisi 1990’ lı yıllarda yaşadığı yüksek enflasyon oranlarından, 2002 sonrası 

dönemde büyük ölçüde kurtulmuş ve enflasyon tek haneli hale gelmiştir. Ancak son 

dönemlerde enflasyon tekrar artma eğilimine girmiş olup, politika yapıcıların dikkati bir 

kez daha bu konu üzerinde toplanmış bulunmaktadır. Nitekim bir önceki orta vadeli 

programda cari işlemler açığı birinci öncelikli hedef iken, 2015-2017 dönemi için 

açıklanan orta vadeli programda öncelikli hedef enflasyon olmuştur. Bu çalışmada, bu 

azalışın arkasında yatan makroekonomik dinamikler tartışılacak ve dış ticaretin bu 

olaydaki etkileri belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla; Türkiye’nin 1992-2014 dönemi 

ihracat, ithalat ve TÜFE verileri kullanılarak,yuvarlanan pencerelerde zaman içinde 

değişen birim kök testi ve nedensellik analizleri gerçekleştirilecektir. Bu analizler 

literatürde oldukça yeni olup, zaman periyodunun bütünü için değil, alt dönemler için de 

ayrı ayrı sonuç verebilmesi yönüyle oldukça güçlü kabul edilmektedir. 
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In literature, financial development and economic growth relationship topic has been 

researched by many researchers. Most of thes e researches are focused on time-series 

methods and findings has shown that financial development effects economic growth. The 

main purpose of this paper is investigation of these relationships for different quantiles via 

using panel quantile regression method. The data is including 30 OECD countries in 1999-

2011 periods. The financial development indicators are international debt issues to gross 

domestic product (GDP), total factoring volume to GDP, life insurance premium volume 

to GDP, stock market capitalization to GDP, stock market total value traded to GDP and 

banking crisis dummy. In conclusion, the effects of financial indicator variables are 

changing on economic growth for different quantiles (τ = 0.10;0.25;0.50;0.75;0.90). As 

the results are analyzed in detail, the negative effect of debt issues to GDP and life 

insurance premium volume to GDP variables on economic growth is rising at high 

quantiles. In contrast, the negative effect of banking crisis dummy variable on economic 

growth is more strong at low quantiles. While the positive effect of stock market 

capitalization to GDP on economic growth is decreasing at high quantiles, the positive 

effect of total factoring volume to GDP is increasing. Finally, the negative effect of stock 

market total value traded to GDP is falling at high quantiles. 

 

Keywords: Financial Development, Panel Quantile Regression, Economic Growth, 
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Panel Kantil Regresyon ile Finansal Gelişme – Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD 

Ülkeleri Analizi 

 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi birçok araştırmacının ilgilendiği bir konu 

olarak bilimsel literatürde yer almaktadır. Bu k onudaki araştırmalar çoğunlukla zaman 

serisi analizlerine yönelmiş ve finansal gelişmenin büyüme üzerinde etkisi olduğu 

sonuçları ile karşılaşılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı ise, finansal gelişme ve ekonomik 

büyüme ilişkisini Panel Kantil Regresyon tekniği kullanarak ekonomik büyümenin farklı 

kantilleri için nasıl davrandığını incelemektir. Araştırma verileri, 30 OECD ülkesinin 

1999-2011 periyodundan oluşmakta olup, finansal gelişmeyi temsil etmesi açısından 

kullanılan değişkenler; ülke dış borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GDP) oranı, ülke 

toplam faktöring hacminin GDP’ye oranı, ülke hayat sigortası primi hacminin GDP’ye 

oranı, piyasa kapitalizasyonunun GDP’ye oranı, borsa toplam işlem değerinin GDP’ye 

oranı ve her ülkeye ait banka krizi kukla değişkeninden oluşmaktadır. Araştırma 

sunucunda, finansal gelişmeyi temsil eden tüm değişkenlerin, farklı büyüme kantillerinde 

(τ = 0.10; 0.25;0.50;0.75;0.90) etkilerinin farklılaştığı gözlemlenmiştir. Sonuçlar detaylı 

olarak incelediği takdirde; ülke dış borcunun ve ülke hayat sigortası primi hacminin 

yüksek büyüme oranına sahip ülkeler üzerindeki negatif etkisinin daha kuvvetli, banka 

krizlerinin ise tam tersine düşük büyüme oranına sahip ülkeler üzerindeki negatif etkisinin 

daha kuvvetli olduğu sonucu tespit edilmiştir. Diğer yandan piyasa kapitalizasyonunun 

pozitif etkisi büyüme oranı artıkça düşerken, ülke toplam faktöring hacminin pozitif etkisi 

ise artmaktadır. Borsa toplam işlem değerinin büyüme üzerinde negatif olan etkisi de 

yüksek büyüme oranına sahip ülkelerde azalmaktadır 
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OECD Ülkeleri 
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 The Impact of Institutional Quality on Economic Development: Panel Data 

Analysis 
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In this study, the impact of institutional quality on economic development will be analyzed 

by panel data analysis by using 1996-2012 period data for 122 countries. There are three 

significant results obtained from empirical analysis. First of all, there is a positive and 

statistically significant relationship between institutional quality and economic 

development. Secondly, it is found that the impact of institutional quality on economic 

development differs among groups of countries. While the effect of institutional quality 

on economic development is high in European and Sub-Saharan countries, it is low in 

Latin and North America and East and South East Asia countries. Thirdly, in those 

countries which have substantially completed and have newly started its economic 

development, the impact of institutional quality on economic development is higher. 

 

Keywords: Development, Institutional Quality, Panel Data 

 

 

Kurumsal Kalitenin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi: Panel Veri Analizi 

 

Bu çalışmada, kurumsal kalite ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki, 1996-2012 dönemi 

temel alınarak, 122 ülke için test edilmiştir. Ampirik analizler den elde edilen üç önemli 

sonuç bulunmaktadır. Birincisi, kurumsal kalite ile ekonomik kalkınma arasında pozitif 

ve istatistiki olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. İkincisi, kurumsal kalitenin ekonomik 

kalkınma üzerindeki etkisinin ülke guruplarına göre farklı oluşudur. En yüksek olduğu 

ülkeler, Avrupa ile Sahra Altı ülkeleri iken; en düşük olduğu ülkeler, Doğu ve Güney 

Doğu Asya ülkeleri ile Kuzey ve Latin Amerika ülkeleridir. Üçüncüsü ise, kurumsal 

kalitenin ekonomik kalkınmaya etkisi, ekonomik kalkınmaya yeni başlayacak/başlamış 
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olan ülkelerde ve ekonomik kalkınmasını büyük ölçüde tamamlamış ülkelerde daha 

yüksektir. 
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In this study, the number of cattle and buffalo in Turkey were analyzed by time series. 

Forecasting of the number of cattle were made to future periods with the most suitable 

time series model. A time series was created from the data on the number of cattle and 

buffalo in Turkey period 1930 and 2013. They were seen in the study that the difference 

of the series from the autocorrelation function graph were not stable and the series became 

stable after the first difference was taken. The stability test was carried out with 

Augmented Dickey-Fuller test. In order to define the model appropriateness, whether the 

autocorrelation and partial autocorrelation graphic had white noise or not and the results 

of Box-Ljung test were taken into consideration. Model predictions were made from 

previously tested models whose parameter predictions were significant and Akaike 

Information Criterion (AIC) values were the lowest. The most appropriate prediction 

model defined for the both number of both the number of cattle and buffaloes are the one 

called ARIMA (1, 1, 0) which is an autoregressive integrated model with a first degree 

mobility. In accordance with this model, it is estimated that increase in number of cattle, 

decrease in the number of buffalo between the years 2015-2020 in Turkey. 
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ARIMA Modelleri ile Türkiye’de Büyükbaş Hayvan Sayıları Tahmini 

 

Bu çalışmada, Türkiye’de sığır ve manda sayısı zaman serileri ile analiz edilmiştir ve en 

uygun zaman serisi modeli ile gelecek yıllara ait büyükbaş hayvan sayılarının öngörüsü 

yapılmıştır. Türkiye’d e 1930-2013 dönemine ait sığır ve manda sayısı verilerinden bir 

zaman serisi oluşturulmuştur. Serilerin otokorelasyon fonksiyonu grafiğinden durağan 

olmadığı, birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldikleri görülmüştür. Genişletilmiş 

Dickey-Fuller testi ile durağanlık testi yapılmıştır. Model uygunluğunun belirlenmesi için 

otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafiklerinin akgürültülü seri olup olmadığına ve 

Box-Ljung testinin sonuçlarına bakılmıştır. Denenen modellerden parametre tahminleri 

anlamlı bulunan ve Akaike bilgi kriteri (AIC) en küçük olan model tahminleri yapılmıştır. 

Hem sığır sayısı hem de manda sayısı için belirlenen en uygun model ARIMA(1,1,0) 

şeklinde ifade edilen birinci dereceden bütünleşik otoregresif modeldir. Bu modele göre, 

2015-2020 yılları arasında Türkiye’de sığır sayısında artma, manda sayısında ise azalma 

olacağı tahmin edilmektedir. 
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In order to modelling the behavior of macroeconomic variables, many unit root tests are 

developed. Since structural breaks in series have important role in dynamics o f the series, 

the unit root tests which takes into account structural breaks are proposes. However, an 

important question in the literature is how to model the structural shifts and two 

approaches in that respect are followed. First approach depends on the assumption of 

sudden structural shifts and dummy variables are used to model the sudden breaks. 

Whereas, structural shifts take place gradual, in particular, in terms of duration and forms 
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of breaks. In the second approach that depends on the assumption of gradual structural 

shifts, Fourier series are utilized. Becker, Enders and Lee (2006), Enders and Lee (2012a, 

2012b) and Rodrigues and Taylor (2012) proposed unit root tests with Fourier series for 

time series analysis. It is known that panel data methods have better small sample 

properties than times series approaches. The purpose of this study is to develop panel unit 

root test with Fourier series in order to model structural shifts as gradual. To this end, we 

propose the panel version of LM type test developed by Enders and Lee (2012a) In this 

regard, we develop panel LM test based on panel data model and analyze small sample 

properties of this test by means of Monte Carlo simulation. We also investigate dynamics 

of Turkish exchange rates by this new panel unit root testing approach. 

 

Keywords: Panel Unit Root Test, Smooth Structural Breaks, Fourier Approximatio 

 

Kademeli Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testi 

 

Makroekonomik değişkenlerin davranışlarını modellemek amacıyla birçok birim kök testi 

geliştirilmiştir. Serilerdeki yapısal kırılmalar, bunların davranışlarında önemli bir role 

sahip oldu u için yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök yöntemleri önerilmiştir. Ancak, 

bu literatürde ortaya konulan önemli bir soru, yapısal değişmelerin nasıl modelleneceğidir 

ve buna ilişkin iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi yapısal değişmenin bir anda 

gerçekleştiği varsayımına dayalıdır ve bunu modellemek için kukla değişkenlerden 

yararlanılmaktadır. Oysaki yapısal değişmeler, özellikle süre ve biçim bakımından zaman 

içerisinde yani kademeli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yapısal kırılmaların kademeli bir 

şekilde ortaya çıktığı varsayımına dayalı ikinci yaklaşımda Fourier serilerden 

yararlanılmaktadır. Becker, Enders ve Lee (2006), Enders ve Lee (2012a, 2012b) ve 

Rodrigues ve Taylor (2012), zaman serisi alanında Fourier serili birim kök testleri 

önermişlerdir. Panel veri yöntemlerinin zaman serisi yöntemlerine göre daha iyi küçük 

örneklem özelliklerine sahip oldukları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Fourier serili 

panel birim kök testi geliştirmektir. Bunun için Enders ve Lee (2012a)’da önerilen LM 

testinin panel versiyonu önerilecektir. Bu kapsamda, panel veri modeli kullanılarak panel 

LM testi geliştirilecek, asimptotik dağılımı elde edilecek, küçük örneklem özellikleri 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 56 

 

56 

 

Monte Carlo yöntemiyle analiz edilecektir. Ayrıca, Türk döviz kurlarının dinamiklerini 

geliştirilecek olan bu yeni panel birim kök testi ile incelenecektir. 
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There are two prevailing theories of growth theory literature. The first is the Neo-Classical 

Growth Theory at the end of the 1950s; the other is Endogenous Growth Theory in the 

early 1990s. In these models, the assumptions about technology are quite different. In 

Neo-Classical Growth Theory technology was regarded as an engine of growth but it was 

insufficient to explain the determinants of technological development and thus it was 

assumed that technological progress occurred in an exogenous manner. Despite this, Neo-

Classical Growth Theory can explain much of the real world and it proves the theory 

strongly with mathematical aspects. Then with Endogenous Growth Theory, the 

determinants of the technological development are expla ined and so, technology was 

included into the models endogenously. Generally technological production is defined as 

an increase in productivity and technological knowledge. It can spread between countries 

or regions. In this spreading process, technological knowledge can spread from leader 

country or countries to another country or countries. But in this phase, it is hard to observe 

technological knowledge and their spread process directly. In the literature, this diffusion 

process is measured by total factor productivity growth. Total factor productivity is a 

measure of technological development and it is defined as the rate of increase in 

productivity of inputs. Main subject of this study is the increase in total factor productivity 

whether through international flows such as technology transfers, human capital 
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externalities, international trade and foreign direct investment. In this study, we first 

develop a growth equation through Neo-Classical Growth Model to analyze the interaction 

of technological productivity. For that in our study we will benefit from the weight matrix 

used in spatial econometrics. In the empirical part of this study the model which may 

explain the technological spillover effects between countries is firstly estimated by using 

spatial panel econometrics methods and later it will be tested qualitative and quantitative. 

 

Keywords: International Technology Spillovers, Economic Growth, Spatial 

Econometrics, Total Factor Productivity 

 

Teknolojik Bağımlılık ve Büyüme İlişkisi: Mekânsal Dışsallıkların Ampirik Analizi 

 

Büyüme kuramı literatüründe hâk im olan iki kuram vardır. Bunlardan ilki 1950’li yılların 

sonlarındaki Neoklasik Büyüme Kuramı, diğeri ise 1990’ların başlarında geliştirilen İçsel 

Büyüme Kuramı ’dır. Bu iki kuramın teknoloji ile ilgili yaptıkları varsayım birbirinden 

oldukça farklıdır. Neoklasik Büyüme Kuramı, teknolojiyi büyümenin bir lokomotifi 

olarak görmüş ancak teknolojik gelişmenin belirleyicilerini açıklamakta yetersiz kalmıştır. 

Bu yüzden teknolojiyi büyüme modelinde dışsal olarak ele almıştır. Buna rağmen 

Neoklasik Büyüme Kuramı gerçek dünyayı oldukça iyi açıklayabilmiş ve matematiksel 

yönden kuramı güçlü bir şekilde ispatlamıştır. Ardından İçsel Büyüme Kuramı ile 

teknolojik gelişmenin belirleyicileri açıklanabilmiş ve teknoloji içselleştirilerek modele 

dâhil edilmiştir. Genel olarak teknoloji üretim verimliliğinde artış olarak 

tanımlanmaktadır ve teknolojik bilgi ülkeler ya da bölgeler arası yayılabilirdir. Bu yayılma 

sürecinde teknolojik bilgi lider ülke ya da ülkelerden, başka bir deyişle yeni teknolojileri 

keşfeden ülke ya da ülkelerden, diğerlerine yayılabilir. Ancak bu aşamada teknolojik 

bilginin ve yayılma süreçlerinin doğrudan gözlenebilmesi oldukça zordur. Bu yayılma 

süreci toplam faktör verimliliği artışları ile ölçülmektedir. Toplam faktör verimliliği, 

teknolojik gelişmenin bir ölçüsüdür ve girdilerin verimliliğindeki artış oranı olarak 

tanımlanmaktadır. Toplam faktör verimliliği artışlarının ise teknoloji transferleri, beşerî 

sermaye dışsallıkları, uluslararası ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar gibi uluslararası 

akışlar yoluyla olup olmadığı bu çalışmanın temel konusudur. Bu çalışmanın temel 
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konusu da söz konusu toplam faktör verimliliği ar tışlarının uluslararası akışlar yolu ile 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, teknoloji verimliliğinin 

bu etkileşimini analiz edebilmek için öncelikle, Neoklasik Büyüme Modeli üzerinden bir 

büyüme denklemi geliştirilmeye çalışılacaktır. Bunun için mekânsal ekonometride 

kullanılan ağırlık matrisinden faydalanacaktır. Ardından buradan elde edilecek uygun 

büyüme modeli üzerinden ise teknolojik yayılma etkisinin varlığına ilişkin ampirik 

kanıtlar aranacaktır. Bu bağlamda modelimiz mekânsal panel ekonometri yöntemleri 

kullanılarak tahmin edildikten sonra model niteliksel ve niceliksel yönlerden test 

edilecektir. 
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The countries experiencing saving deficits during the economic growth process refer to 

various methods in order to close financial gap. One of the financial methods usually 

referred by the developing countries is the external indebtment in the case of the lack of 

domestic savings. However, the rise in outstanding external debt makes the economy 

vulnarable as the result of external indebtment and this may affect the debt sustainability 

negatively. In this study the external debt sustainability in Turkey will be tested by the 

cointegration analysis with Maki (2012) multi-structural breaks methods by using 1980-

2013 period annual data. 
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Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı 

Eşbütünleşme Yöntemi ile Analizi 

 

Ekonomik büyüme sürecinde tasarruf açığı yaşayan ülkeler finansman açıklarını 

kapatmak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler tarafından 

sıklıkla başvurulan finansman yöntemlerinden birisi iç tasarrufların yetersiz olduğu 

durumda dış borçlanmadır. Ancak dış borçlanma neticesinde dış borç stokunun 

yükselmesi ekonomiyi kırılgan hale getirmekte ve borçlanmanın sürdürülebilirliğini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de dış borçların 

sürdürülebilirliği 1980-2013 dönemi yıllık verileri kullanılarak Maki (2012) çoklu yapısal 

kırılmalı yöntemiyle eşbütünleşme analizi ile test edilecektir. 
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It is observed that external indebtment is usually referred also in Turkey as in many 

developing countries depending on the lack of domestic savings required for the finance 

of development and balance of payments deficits. When we consider in terms of Turkey 

it is observed that state banks significantly refer to external debts in economic crisis 

periods. External debt sustainability referred by state banks in general has started to 

become important with the increase in outstanding external debts recently. In this study 

Gregory- Hansen cointegration method was utilized in order to identify the short term 

external debt sustainability of state banks by using 1985-2013 period annual data in 

Turkey. 
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Türkiye’De Kamu Bankalarının Kısa Vadeli Dış Borçlarının Sürdürülebilirliği 

 

Pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kalkınmanın finansmanı için 

gerekli yurtiçi tasarrufların yetersizliği ve ödemeler dengesi açıklarına bağlı olarak dış 

borçlanmaya sıklıkla başvurulduğu görülmektedir. Türkiye açısından ele alındığında 

kamu bankalarının ekonomik kriz dönemlerinde önemli oranda dış borçlanmaya 

başvurduğu görülmektedir. Son yıllarda özellikle kamu bankaları tarafından sıklıkla 

başvurulan dış borçlanmanın sürdürülebilirliği özellikle dış borç stoğunun hızla artmasıyla 

birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de 1985-2013 dönemi yıllık 

verileri kullanılarak kamu bankalarının kısa vadeli dış borçlarının sürdürülebilirliğinin 

tespiti amacıyla Gregory-Hansen eşbütünleşme yönteminden yararlanılmıştır. 
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Human capital involves information, skills and other individual features in accordance 

with economic activities. In the literature it is often emphasized that health expenditures, 

one of the most significant indicators of human capital, have an important role in economic 

growth of countries. Communities who continue in a healhty way of life may take a more 

active role in production by using the natural resources effectively. Today governments 

regard the health expenditures very much. Health expenditures having an important role 

in providing economic development varies according to growth level of countries. When 

the countries with high level of development growth are analyzed, we can see that the 
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level of health expenditures of these countries is generally high. Underdevelopment of 

health sector affects the capital efficiency negatively. In this study health expenditures and 

economic growth relationship in Turkey will be analyzed with ARDL limit test approach 

and Toda-Yamamot o Causality Analysis by emphasizing the theoretical basis of health 

expenditures and economic growth. 
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Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi: 

Ekonometrik Bir Analiz 

 

Beşeri sermaye, ekonomik faaliyetlerle uyumlu bilgi, yetenek ve diğer bireysel vasıfları 

kapsamaktadır. Literatürde, beşeri sermayenin en önemli göstergelerinden biri olan sağlık 

harcamalarının, ülkelerin ekonomik büyümeleri üzerinde önemli bir role sahip olduğu 

sıklıkla vurgulanmaktadır. Yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdüren toplumlar, doğal 

kaynakları etkin bir şekilde kullanarak üretimde daha aktif rol alabilmektedir. Günümüzde 

hükümetler sağlık harcamalarına daha fazla önem vermektedir. Ekonomik kalkınmanın 

sağlanmasında önemli bir role sahip olan sağlık harcamaları, ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Ekonomik gelişmişlik seviyesinin yüksek 

olduğu ülkeler incelendiğinde, genelde bu ülkelerin sağlık sektörüne yaptığı harcama 

düzeylerinin de yüksek olduğu görülmektedir. Ülkelerde sağlık sektörünün gelişmemesi, 

sermayenin verimliliğini olumsuz yönde etkil emektedir. Bu çalışmada sağlık harcamaları 

ve ekonomik büyüme ilişkisinin teorik temelleri üzerinde durularak, Türkiye’de sağlık 

harcamaları ve büyüme ilişkisi ARDL sınır testi yaklaşımı ve Toda-Yamamoto 

Nedensellik Analizi ile incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, ARDL 
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 Empirical Analysis of Twin Deficits in Turkey 

 

Mehmet Mercan, Oktay Kızılkaya 

Hakkari Üniversitesi 

o.kizilkaya.4@gmail.com 

 

From the 1980s the reach of bugdet and foreign trade deficits to a substantial size in 

Western developed countries and the USA led the researches to concentrate on the 

relationship between two deficits. Twin deficits hypothesis referring to the relationship 

between these two deficits expresses the existence of the relationship between budget 

deficits and current account deficits. According to twin deficits hypothesis, if the budget 

deficits increase, interest rates also increase. The increase in interest rates increases the 

value of domestic currency and the export relatively becomes more expensive and the 

import becomes cheaper. Therefore, together with the budget deficit foreign trade deficit 

appears. In this study, the relationship between the budget deficit and current account 

deficit, a major discussion topic in the literature, has been tried to be handled in terms of 

Traditional Keynesian Approach and Ricardo Equivalance Hypothesis. While Traditional 

Keynesian Approach supposes that there is a relationship between budget deficits and 

current account deficits,Ricardo Equivalance Hypothesis claims that there is no 

relationship between the two deficits. The twin deficits hypothesis expressing the 

relationship between the budget deficits and current currency deficits will be analysed 

with Johansen Cointegration analysis and Granger Causality test using 1985Q1-2014Q4 

periods data. 

 

Keywords:Twin Deficits, Budget Deficit, Current Currency Deficit, Cointegraion Analysis 

 

Türkiye’de İkiz Açıkların Ampirik Analizi 

 

1980’li yıllardan itibaren Batılı gelişmiş ülkelerde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 

bütçe ve dış ticaret açıklarının önemli büyüklüklere ulaşması iki açık arasındaki ilişki 

üzerinde araştırmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu iki açık arasındaki ilişkiyi 
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ifade eden ikiz açıklar hipotezi, bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında bir ilişkinin 

varlığını ifade eder. İkiz Açık teorisine göre; bütçe açıkları artarsa faiz oranları da artar. 

Faiz oranlarındaki artış ülke parasının değerini arttırır ve ihracat göreli olarak daha pahalı, 

ithalat da daha ucuz hale gelir. Böylece bütçe açığı ile birlikte dış ticaret açığı da ortaya 

çıkar Bu çalışmada literatürde büyük bir tartışma konusu teşkil eden bütçe açığı ile cari 

işlemler açığı arasındaki ilişki Geleneksel Keynesyen Yaklaşım ve Ricardo Denklik 

Hipotezi yaklaşımları açısından ele alınmaya çalışılmıştır. Geleneksel Keynesyen 

Yaklaşım, bütçe açıkları ile cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin olduğunu savunurken, 

Ricardo Denklik hipotezi ise iki açık arasında herhangi bir ilişkinin söz konusu olmadığını 

iddia eder. Bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasındaki ilişkiyi ifade eden ikiz açıklar 

hipotezi, 1985Q1-2014Q4 dönemi verileriyle, Johansen Eş-bütünleşme analizi ve Granger 

Nedensellik testiyle incelenecektir. 
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Artificial Neural Networks of Selected Macroeconomic Variables in Turkey and 

Their Estimation with Box-Jenkins Method 

 

Mehmet Mercan, Oktay Kızılkaya 

Hakkari Üniversitesi 

o.kizilkaya.4@gmail.com 

 

The correct estimation of macroeconomic variables for the future years of a country has a 

significant role in establishing policies for decision-makers. Macroeconomic indicators of 

inflation rate, economic growth and unemployment rate are among the significant 

variables giving an idea about the economic performance of a country. The changes in 

inflation, economic growth and unemployment rates are closely monitored because they 

concern the economic units in decision process. Especially in short term unemployment 

and inflation are the leading economic problems. However, economic growth is an 

indicator whose effects appear in long term. In this study it was aimed to estimate the 

economic growth, inflation and unemployment rate variables with the help of artificial 
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neural networks and ARIMA model which have generally been used in estimation 

modelling recently. In the study, 1961-2014 period annual growth, 1923-2013 period 

annual unemployment rate and 1969-2013 period annual inflation rate data were utilized. 

For these macroeconomic variables, estimations will be obtained by using Multilayer 

Perceptron and Box-Jenkins methods. 

 

Keywords: Artificial Neural Networks, ARIMA Model, Economic Growth, Unemployment, 

Inflation 

 

 

Türkiye’de Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerin Yapay Sinir Ağları ve Box-

Jenkins Yöntemiyle Tahmini 

 

Bir ülkenin gelecek yıllara ait makroekonomik değişkenlerinin doğru olarak tahmin 

edilmesi, karar vericiler için ekonomi politikalarının oluşturulmasında önemli bir role 

sahiptir. Makroekonomik göstergelerden, enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve işsizlik 

oranı, ülkenin ekonomik performansı hakkında fikir veren önemli değişkenlerdendir. 

Enflasyon, ekonomik büyüme ve işsizlik oranındaki değişimler, karar alma sürecinde 

ekonomik birimleri ilgilendirdiği için yakından takip edilmektedir. Özellikle kısa 

dönemde ekonomik sorunların başında işsizlik ve enflasyon gelmektedir. Ekonomik 

büyüme ise, etkisi daha çok uzun dönemde ortaya çıkan bir ekonomik göstergedir. Bu 

çalışmada; son yıllarda tahmin modellemesinde sıklıkla kullanılan yapay sinir ağları ve 

ARIMA modeli yardımı ile ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı değişkenlerinin 

tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 1961-2014 dönemi yıllık büyüme, 1923-2013 

dönemi yıllık işsizlik oranı ve 1969-2013 dönemi yıllık enflasyon oranı verileri 

kullanılmıştır. Bu makroekonomik değişkenler için; Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA), ve 

Box-Jenkins yöntemleri kullanılarak tahminler elde edilecektir. 

 

Anahtar Kelimler: Yapay Sinir Ağları, ARIMA Modeli, Ekonomik Büyüme, İşsizlik, 

Enflasyon 
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Portfolio Analysis and Selection of Efficient Portfolio 

 

Alper Gücümengil 

 Türkiye İstatistik Kurumu 

alpergucumengil@hotmail.com 

 

Modern Portfolio Theory which based on “Portfolio Selection” study published by Harry 

Markowitz in 1952 has an important position in the investment world. In this study, 

Modern Portfolio Theory has been approached in a detailed manner, and the important 

statistical concepts and portfolio selection models under the Theory have been explained. 

The historical data of selected financial investment instruments has been used in order to 

get the efficient portfolios for the investors in Turkey in the context of the Theory. It has 

been aimed to obtain efficient portfolios by using portfolio selection models for relevant 

financial investment instruments. 

 

Keywords: Portfolio Management, Financial Investment Tools, Portfolio Selection 

Models, Risk Analysis 

 

Portföy Analizi ve Etkin Portföy Seçimi 

 

Harry Markowitz’in 1952’de yayınladığı “Portföy Seçimi (Portfolio Selection)” adlı 

çalışmaya dayanan Modern Portföy Teorisi, yatırım dünyasında önemli bir yere sahiptir. 

Çalışmada, Modern Portföy Teorisi ayrıntılı bir şekilde ele alınmış olup Teori içerisinde 

yer alan önemli istatistiksel kavramlar ve önemli portföy seçim modelleri anlatılmıştır. 

Teori çerçevesinde Türkiye’deki yatırımcılar için alternatif portföyler bulmak amacıyla, 

seçilmiş finansal yatırım araçlarının tarihsel verileri kullanılmıştır. Ele alınan finansal 

yatırım araçları kapsamında portföy seçim modellerinden faydalanılarak etkin portföyler 

elde edilmesine çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Portföy Yönetimi, Finansal Yatırım Araçları, Portföy Seçim 

Modelleri, Risk Analizi 
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Determinants of Changes in Housing Demand and Housing Prices: Dynamic Panel 

Data Analysis 

 

Celil Zurnacı, Murat Karaöz 

Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü 

celilzurnaci@gmail.com 

 

Turkey is one of the countries which is extremely active in the real estate market. Although 

real estate is the most popular investment instrument since a long time, the number of 

investors in Turkey was limited until the 2000s. The main reason is the lack of savings 

and capital accumulation in Turkey. The rise in the life quality of the Turkish people and 

to meet the demand for housing depends on the establishment of long-term financing 

system. With the disappearance of the reasons, such as infl ation and economic uncertainty 

prevents the realization of long-term financing models, and with the positive 

developments in Turkish economy, long-term real estate financing models, especially 

being implemented for a long time in the American economy, has started to be adapted to 

Turkey's conditions and applied after the year 2003. In this study, the sources of changes 

in housing demand and prices in Turkey between the period 2004-1012 which 

implementation of mortgage system were used as housing finance by Turkish banks were 

investigated. With the decrease of interest rates, tenants would prefer to become 

homeowners like paying rent. Besides this, the investors who want to benefit from the 

high housing premia and the high rental returns will increase the demand for housing. 

Dynamic panel data analysis methods used in this study to model housing prices and 

housing demand of Turkey's on the basis of NUTS 2 level between 2004-2012. Income, 

housing prices, rental rates, housing loan interest rates, exchange rates and lagged housing 

demand variables were determined as factors affecting the housing demand and housing 

demand, rental rates, housing loan interest rates, exchange rates and lagged housing prices 

were determined as the determinants of housing price. As a result the key factors affecting 
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the housing demand and prices were determined and short and long term flexibilities were 

estimated. 

 

Keywords: Housing Demand, Housing Prices, Housing Finance, Dynamic Panel 

 

Konut Talebindeki ve Fiyatlarındaki Değişimin Sebepleri: Dinamik Panel Veri 

Analizi 

 

Türkiye, gayrimenkul piyasasının son derece can lı olduğu ülkelerden birisi 

konumundadır. Gayrimenkul uzun zamandan beri en popüler yatırım aracı olmasına 

rağmen, 2000’li yıllara kadar yatırımcı sayısı sınırlı kalmıştır. Bunun başlıca sebebi, 

Türkiye'de tasarruf ve sermaye birikiminin yetersiz olmasıdır. Türk insanının yaşam 

kalitesinin yükselmesi ve konut talebinin karşılanması, uzun vadeli finansman sisteminin 

kurulmasına bağlıdır. Uzun vadeli finansman modellerinin hayata geçirilmesini 

engelleyen yüksek enflasyon ve ekonomideki belirsizlikler gibi nedenlerin ortadan 

kalkmasıyla ve ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte özellikle Amerikan 

ekonomisinde uzunca bir süredir uygulanmakta olan uzun vadeli gayrimenkul finansman 

modellerinin Türkiye şartlarına adapte edilerek uygulanmasına 2003 yılından sonraki 

dönemde başlanmıştır. Bu çalışmada özellikle konut finansmanı olarak Mortgage 

sisteminin bankalarca uygulandığı dönem olan 2004 ile 2012 yılları aras ında Türkiye için 

konut talebindeki ve fiyatlarındaki değişimlerin kaynağı araştırılmıştır. Gerek ikamet 

amaçlı, gerekte yatırım amaçlı konuta yönelen talep, konut fiyatlarında değişimlere sebep 

olmaktadır. Faiz oranlarını düşmesi ile birlikte, kirada oturan haneler kira öder gibi konut 

sahibi olma yoluna gitmeyi tercih etmektedirler. Bunu yanında konut primlerindeki 

artıştan ve yüksek kira getirilerinden faydalanmak isteyen yatırımcılarda konut talebini 

arttırmaktadır. Dinamik panel veri analizi yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada 

Türkiye’nin IBSS2 düzey bazında 26 bölge olarak 2004-2012 yılları arasındaki konut 

fiyatları ve konut talebi modellenmiştir. Konut talebine etki eden faktörler olarak bir 

gecikmeli konut talebi, konut fiyatları, konut faiz oranları, döviz kuru, kira fiyatları, 

mevduat faiz oranları ve gelir değişkenleri ele alınmıştır. Konut fiyatlarına etki eden 

faktörler olarak ise bir geci kmeli konut fiyatları, konut talebi, gelir, kira fiyatları, konut 
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faiz oranları, döviz kuru ve yılsonu tüfe beklentisi olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda konut talebine etki eden faktörler belirlenmiş, kısa ve uzun dönem esneklikleri 

tahmin edilmiştir. 
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Assesment of the Current Developments in the Middle East and the Impacts There 

of on the Socioeconomic Structure of Turkey in Terms of the Syrian Immigrants 
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The events called “the Arab Spring”, “the Civil War”, or “the War of Religious Sect” 

depending on the perception of the parties thereof, which have happened in the recent 

years in the Middle East countries, particularly in Iraq, Syria, Egypt, Lebanon and Libya 

have impacted Turkey in both politics and economics and social aspects. It is obvious that 

there will be a long term debate over the reflections on Turkey of the residence of the 

immigrants running away from the civil war in Syria in both border towns and 

metropolitans such Istanbul and, of the events happening among the Islamic sects in the 

north of Iraq. This article first deals with the events happening in the Middle East in 

politics, economics and sociological aspects and, analysis the impacts of such events on 

the socioeconomic structure of Turkey. On the other hand, it focuses on the living 

conditions of and problems experienced by the Syrian immigrants specially living in 

Istanbul. This article attempts to make research on 300 undergraduates in a foundation 

university in Istanbul to define the effects of the Syrian immigrants on the socioeconomic 

structure of Turkey. The participants are asked how to define the Syrian immigrants and, 

evaluate their effects on the economic and social structure of Turkey. The results thereof 

are compared to the expert opinions. 

 

Keywords: Syrian Immigrants, Temporary Migration, Middle East 
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Ortadoğu’daki Güncel Gelişmeler ve Türkiye’nin Sosyo- Ekonomik Yapısına 

Etkilerinin Suriyeli Göçmenler Bağlamında Değerlendirilmesi 

 

Son yıllarda Irak, Suriye, Mısır, Lübnan ve L ibya başta olmak üzere Ortadoğu'daki 

ülkelerde yaşanan ve tarafların algılayış biçimlerine göre ''Arap Baharı'', ''İç Savaş'' ya da 

''Mezhepler Savaşı'' olarak adlandırılan olaylar, Türkiye'yi de hem siyasal ve ekonomik 

hem de toplumsal açıdan etkilemiştir. Özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçan göçmenlerin 

hem sınır kentlere hem de İstanbul gibi büyük şehirlerde ikamet edilmeleri, Irak'ın 

kuzeyinde yaşanan ve İslami mezheplerin etkili olduğu olayların Türkiye'deki 

yansımalarının uzun süre tartışılacağı açıktır. Makalede öncelikle Ortadoğu'da yaşanan 

meseleler siyasi, ekonomik ve sosyolojik açıdan ele alınmış, olayların Türkiye'nin sosyo 

ekonomik durumuna etkileri analiz edilmiştir. Diğer taraftan özellikle İstanbul'da yaşayan 

Suriyeli mültecilerin hayat şartları ve yaşadıkları sorunlar üzerinde durulmuştur. Makale 

kapsamında Suriyeli mültecilerin Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısına etkileri, 

İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde 300 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırma 

ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada katılımcıların Suriyeli mültecileri nasıl 

tanımladıkları, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına etkilerini nasıl değerlendirdikleri 

sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar uzman görüşleri ile karşılaştırılmıştır. 
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An Estimation Model for Hedonic Real Estate Pricing Using Geographically 

Weighted Regression Model: Istanbul Real Estate Market 
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Real estate market that has significant impacts in terms of general economy and household 

investment and consumption decisions is consisted of heterogeneous products since 
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residential buildings have different characteristics from each other. Buildings may present 

heterogeneous characteristics due to their location, individual structural specifications, 

physical characteristics, and neighborhood specifications. The real estate market has a 

market structure consisted of sub-markets because of fragmentation among real estate 

buildings due to their unique qualities as well; and there are different pricing structure in 

each individual market caused by its different supply and demand conditions. Therefore, 

there is no valid “Law of One Price” in real estate markets. On the other hand, there is 

spatial relativity among real estate prices because of “Neighborhood Effect”. Estimation 

process for real estate prices is difficult since it exhibits difference compared to the other 

markets due to mentioned characteristics of real estate markets. In order to include 

mentioned heterogeneous characteristics of real estate buildings into the real estate price 

estimation models, a hedonic pricing approach can be utilized. This approach, in general, 

is used to estimate contribution of each individual characteristic of real estate building into 

its overall price. However, there are two essential concepts to emphasize while 

investigating the relationship between real estate prices and their characteristics based on 

the hedonic pricing approach. One of which is the spatial relativity among real estate 

prices; and the oth er one is multi-layered structure of the real estate market, which consists 

of sub-markets. Multi-layered structure of the real estate market causes differentiation in 

relationships between real estate prices and real estate building characteristics for each 

sub-market; and thus, it causes them to vary according to the location. That is, it causes 

spatial heterogeneity. Secondly, the relativity among real estate prices or spatial auto-

correlation due to neighborhood effect should be taken into consideration because real 

estate prices and the relationship between prices and characteristics are required to be 

estimated by non-parametric regression models because of spatial auto-correlation and 

spatial heterogeneity rather than estimation through parametric regression models which 

do not consider spatial effect or which assume that the relationship does not change 

according to the location. Geographically Weighted Regression Model is one of the non-

parametric models which take spatial effect and spatial heterogeneity into consideration. 

The present study aims to gather information on demand dimension of the Istanbul Real 

Estate Market by investigating marginal impacts of structural, spatial and neighborhood 

characteristics of the 2838 real estate building from 39 counties of Istanbul on real estate 
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prices through the GWR Model relying on the hedonic pricing approach for October-

November-December 2013 period as they represent the Istanbul Real Estate Market. The 

results obtained from the GWR Model revealed that all of the real estate building 

characteristics are effective on real estate pricing; and this effect differentiate for each 

county, a sub-market, of the real estate market; that is, it exhibit difference according to 

the spatial characteristic. 

 

Keywords: Hedonic Pricing Approach, Istanbul Real Estate Market, GWR Model 

 

Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon Modeli ile Hedonik Konut Fiyatlama Modeli 

Tahmini: İstanbul Konut Piyasası 

 

 

Ekonominin geneli ile hanehalkının yatırım ve tüketim kararları açısından önemli etkileri 

olan konut piyasası, konutların birbirinden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle 

heterojen ürünlerden oluşan bir piyasadır. Konutlar, bulundukları mekân, sahip oldukları 

yapısal özellikler, fiziksel özellikler ve komşuluk özellikleri açısından heterojen 

olabilmektedir. Konut piyasası da konutların sahip oldukları özelliklere göre 

bölümlenmesi sonucu alt piyasalardan oluşan bir piyasa yapısına sahiptir ve her bir alt 

piyasada farklı arz ve talep koşullarından kaynaklanan farklı fiyat yapıları mevcuttur. Bu 

nedenle, konut piyasalarında Tek Fiyat Kanunu (Law Of One Price) geçerli değildir. 

Diğer yandan, “Komşuluk Etkisi” nedeniyle konut fiyatları arasında mekânsal bağımlılık 

söz konusudur. Konut fiyatlarının tahmin edilmesi süreci, konut piyasalarının bahsedilen 

özellikleri nedeniyle diğer piyasalara göre farklılaşmakta ve zorlaşmaktadır. Konut fiyat 

tahminlerine konu tun bahsedilen heterojen özelliklerini dâhil etmek için hedonik 

fiyatlama yaklaşımı uygulanabilir. Bu yaklaşım genel olarak, ürünün (konutun) her bir 

özelliğinin toplam değerine katkısını tahmin etmek için kullanılır. Ancak, konut fiyatları 

ve konut özellikleri arasındaki ilişkileri hedonik fiyatlama yaklaşımına göre incelerken 

dikkat edilmesi gereken iki önemli kavram vardır. Bunlardan biri konut fiyatları 

arasındaki mekânsal bağımlılık, diğeri konut piyasasının alt piyasalardan oluşan katmanlı 

yapısıdır. Konut piyasasının katmanlı yapısı konut fiyatları ve özellikleri arasındaki 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 72 

 

72 

 

ilişkilerin her bir alt piyasa için farklılaşmasına, dolayısıyla mekâna göre değişmesine, 

yani mekânsal heterojeniteye neden olmaktadır. İkinci olarak, komşuluk etkisi nedeniyle 

konut fiyatları arasındaki bağımlılık ya da mekânsal otokorelasyon dikkate alınmalıdır. 

Çünkü mekânsal otokorelasyon ve mekânsal hetorejenit e nedeniyle konut fiyatları ve 

özellikleri arasındaki ilişkiler, mekân etkisini dikkate almayan veya ilişkinin mekâna göre 

değişmediğini varsayan parametrik regresyon modelleri yerine ilişkinin mekâna göre 

değiştiğini varsayan ve mekân etkisini dikkate alan nonparametrik regresyon modelleri 

ile tahmin edilmelidir. Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon Modeli mekân etkisini ve 

mekânsal heterojeniteyi dikkate alan nonparametrik modellerden biridir. Bu çalışmanın 

amacı, Ekim-Kasım-Aralık 2013 döneminde İstanbul Konut Piyasası”nı temsilen 39 

ilçedeki 2838 konutun yapısal, mekânsal ve komşuluk özelliklerinin konut fiyatları 

üzerindeki marjinal etkilerini hedonik fiyatlama yaklaşımına göre CAR Modeli ile 

inceleyerek İstanbul Konut Piyasasının talep yönü hakkında daha fazla bilgi edinmektir. 

CAR Modeli tahmininden elde edilen sonuçlar, konut özelliklerinin tümünün konut 

fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve bu etkinin konut piyasasının her bir ilçesi (alt 

piyasası) için farklılaştığını, yani mekâna göre değiştiğini göstermiştir. 
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Lower-cost borrowing of companies in foreign currency has increased in countries which 

suffer from persistent current account deficit; since they conduct higher real interest rate 

policy in order to attract international funding. Moreover the usage of the strong economy 

currencies with high convertibility in international transactions during the global crises 

has increased. This process called as “liability dollarization” caused vulnerability, 
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especially in emerging countries having domestic currency fluctations. As a consequence, 

there is an uncertainty in terms of financial instability and financial self-sufficiency in 

companies having higher rates of liability dollarization. In this paper, the effect of Turkish 

real sector on investments through the value of balance sheets between 1996-2014 in 

Turkey is investigated. Particularly, in emerging country economies the foreign borrowing 

of the real sector in terms of foreing currency creates a risk factor. When the domestic 

currency depreciates companies write loss in their financial expenses; thereby the 

companies would have less profits even if the revenues has increased during the related 

balance sheet period. Therefore, the value of balance sheets decreases. Besides, when the 

domestic currency depreciates The Central Banks increase interest rates in order to defend 

the domestic currency which causes banks to increase their credit interest rates. Therefore 

the companies’ borrowing rate increases which causes interest rate risk for companies on 

financial loans. If the company could not benefit from the depreciation of domestic 

currency; for example if the company is not exporting then the investme nts are negatively 

affected from the loss in the value of the balance sheet. Since the investments of the 

companies decline, the profitability of the companies declines as well. In the econometric 

analyses, in order to identify the determinants of liability dollarization and the effects of 

dollarization on the companies’ balance sheets, cross section dependency tests, first and 

second generation panel unit root tests, co-integration tests which take structural breaks 

into account and long run coefficient tests are undertaken. In this paper company specific 

variables such as leverage ratio, the share of export revenues in total sales, profit margin, 

liquidity ratios, the share of inventories in total assets are taken into account. Also 

macroeconomic variables such as gross domestic product growth, inflation, current 

account deficit and global risk appetite are considered. 

 

Keywords: Liability Dollarization, Macroeconomic Variables, Panel Data Analyses 
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Türkiye’de Borç Dolarizasyonunun Belirleyicileri ve Makroekonomik Göstergeler 

Üzerindeki Etkileri 

 

Cari işlemler açığı veren ülkelerde, yüksek reel faiz politikası uygulayarak dış 

finansmanın uluslararası likidi teyi ülkeye çekerek sağlanmak istenmesi firmaların 

yurtdışından daha düşük maliyetli borçlanmasını artırmaktadır. Ayrıca, küresel kriz 

dönemlerinde uluslararası konvertibilitesi yüksek olan güçlü ülke paralarının ekonomik 

işlemlerde kullanılma oranı da yükselmektedir. Borç dolarizasyonuna neden olan bu ve 

benzeri süreçler, özellikle yerel kuru istikrarsız olan gelişmekte olan ülkelerde 

kırılganlıklar yaratmaktadır. Borç dolarizasyonu yüksek olan firmalarda, oluşan bu 

kırılganlıklar firma finansal yeterliliği ve geleceği açısından belirsizlikler oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, 1996-2014 arasında Türkiye’deki reel sektörün borç dolarizasyonunun 

bilanço değeri üzerinden yatırımlara olan etkisi incelenmektedir. Özellikle gelişmekte 

olan ülke ekonomilerinde reel sektörün yabancı para cinsinden borçlanması bilanço 

değerleri üzerinde risk yaratmaktadır. Yerli para biriminin değer kaybettiği durumlarda 

şirketler finansman gideri kalemi içerisinde kur zararı yazabilmekte; dolayısıyle şirket 

ilgili bilanço döneminde gelirlerini arttırmış olsa bile karı azalabilmektedir. Böylece 

bilanço değeri düşmektedir. Ayrıca yerel para biriminin değer kaybettiği durumlarda 

Merkez Bankasının yerel para biriminin değerini koruma amacıyla faizleri arttırması 

bankaların kredi faizlerine de yansıyabileceği için şirketler daha yüksek faizle 

borçlanmaktadır; dolayısıyla finansal borçlar üzerinde de faiz riski oluşmaktadır. Söz 

konusu, firma eğer döviz kurundaki artışı avantaja çeviremiyor sa; örneğin ihracatçı 

değilse bilanço değerindeki düşüşten dolayı yatırımları açısından olumsuz etkilenir, 

şirketin karlılığı azaldığı için yatırım harcamalarını arttırması da zorlaşır. Ekonometrik 

analiz kısmında, borç dolarizasyonunun belirleyicilerini ve firma bilançoları üzerindeki 

etkilerini değerlendirmek amacıyla, yatay kesit bağımlılığı testleri, 1. ve 2. nesil panel 

birim kök testleri, yapısal kırılmaları dikkate alan eşbütünleşme testi ve uzun dönem 

katsayı testi uygulanmaktadır. Bu çalışmada, firmaya özgü değişkenler olarak kaldıraç 

oranı, ihracat gelirlerinin toplam satışlar içindeki oranı, net kar marjı, likidite oranları, 

stokların toplam varlıklar içindeki oranı ele alınmıştır. Makroekonomik değişkenler olarak 
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ise gayri safi milli hasıla büyümesi, enflasyon, cari açık ve küresel risk iştahı 

kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Borç Dolarizasyonu, Makroekonomik Değişkenler, Panel Veri Analizi 

 

 A Comparison of Confidence Interval Methods for Fixed Effects in Linear Mixed 

Models 

 

Hatice Tül Kübra Akdur, Deniz Özonur, Hülya Bayrak 

Gazi University 

hatice_senol@wsu.edu 

 

 

Linear mixed models are very popular and powerful tool in ma ny practical applications 

such as animal breeding, genetical and psychological studies. Inferences for fixed effects 

is usually main focus of these studies. Estimator of fixed effects not only depend one the 

variances of error terms but they also depend on random terms in mixed models. 

Especially when the distributions of these terms are unknown, standard methods may fail. 

Many researchers suggest to construct confidence intervals of fixed effects or functions 

of model parameters to make inference. Pivots used for constructing confidence intervals 

may have unknown distributions and their distributions should be known to obtain 

specific percentages. Parametric bootstrap methods to construct confidence interval are 

alternative methods to standard methods of inference and easy to apply when distributions 

of variances and pivots are unknown. Recently, Staggs(2009) compared some analytical 

and parametric bootstrap confidence interval methods of fixed effects for some linear 

mixed models. Liu (2013) constructed confidence interval of failure time as a function of 

model parameters in repeated measures degradation model. Taking fixed effects of linear 

mixed models into consideration, we search for a promising confidence interval methods 

to make inference of fixed effects. Simulated datasets of one-way random effect model 

fit to nested error regression model. For parameter estimation of fixed effect in nested 

error regression model, maximum likelihood based estimation methods is used. Using 

mailto:hatice_senol@wsu.edu


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 76 

 

76 

 

maximum likelihood based estimator as best linear unbiased estimator, standard 

analytical and bootstrap based confidence intervals of fixed effect are constructed. 

Assuming that maximum likelihood estimator is normally distrubuted and has known 

variance asimptotically, Wald-type confidence intervals are constructed. In bootstrap- 

based methods, two standard error of fixed effect estimator is used. One of them is 

generated by inverse of fisher score matrix and othe r is Kenward- Roger (1997) standard 

error of fixed effect estimator. These confidence interval methods of fixed effect are 

compared in terms of coverage probability of true parameter value. 
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Logistic Regression Analysis is a commonly used st atistical technique to determine the 

relationship among the binary response variable and the predictor variables. The most 

characterized feature on such regression models is that the response variable is discrete. 

Generalized Additive Model (GAM) is another statistical tool where the model is fitted as 

the additive function of the predictor variables. Additive Logistic Regression Model is an 

example of GAM . In this study, the Additice Logistic Regression Models are examined 

in the presence of multicollinearity. For this purpose, a simulation study is conducted for 

different number of correlated predictor variables and sample sizes. Deviance is 

considered for evaluating the performance of the models. Finally, the simulation results 

are carried out and the models are co mpared and interpreted. 
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Toplamsal Lojistik Regresyon Modellerinde Çoklu Bağlantı Durumunun 

Karşılaştırılması 

Lojistik Regresyon Analizi, iki değerli bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için çok kullanılan ist atistiksel bir tekniktir. Bu regresyon 

modelinin en ayırt edici özelliği bağımlı değişkenin kesikli bir yapıda olmasıdır. 

Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller ise bağımsız değişkenleri fonksiyonlar şeklinde 

kullanarak model uydurulmaya yarayan bir araçtır. Bu çalışmada, Toplamsal Lojistik 

Modellerde çoklu bağlantı durumu incelenecektir. Bu amaç için, farklı sayıda ve 

korelasyonlu bağımsız değişken ve farklı örneklem büyüklükleri için bir simülasyon 

uygulaması yapılmıştır. Model performansını değerlendirmek için kullanılan ölçüt sapma 

değeridir. Modeller arasındaki farklılıklar özetlenerek gerekli yorumlar yapılmıştır. 
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Model, Sapma, Toplamsal Lojistik Regresyon 
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This study aims to compare some regression methods under multicollinearity problem. As 

we known, linear regression model has some assumptions and to overcome it, some 

different suggestions have been proposed. Multicollinearity is an important assumption 

for linear regression. It caused faults such as insignificant variable selection, biased 

variances for estimation in linear model equation. Therefore, researchers gave some 

regression methods such as partial least square regression (PLS regression), ridge 

regression (RR), pr incipal component regression (PCR) to handle multicollinearity 
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problem. In this study, the methods will be compared with the simulation study for 

different cases of multicollinearity. All results in different methods will be compared with 

each other through MSE and their predicted values. Moreover, some of selection criteria 

such as Cp and Akaike (AIC) will be used to select best subsets concerning regression 

methods. At the end of the study, it will be given that which method is the best for the 

simulation situation. Also, it will be clarified that which pair of subset method and 

regression method is better to handle multicollinearity. 

 

Keywords: Ridge Regression, Partial Least Square Regression, Variable Selection 

Criteria, Multicollinearity 

 

Çoklu Bağlantı Durumunda Bazı Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

 

Bu çalışma çoklu bağlantı probleminde birkaç regresyon modelinin karşılaştırılmasını 

amaçlamaktadır. Bilindiği gibi doğrusal regresyon modelinin bazı vars ayımları vardır ve 

varsayımların sağlanmadığı durumlarda çözümler için farklı öneriler vardır. Çoklu 

bağlantı doğrusal regresyon için önemli bir varsayımdır. Bu varsayım sağlanmadığı 

durumda doğrusal regresyonda önemsiz değişkenin seçimi, kestirim için yanlı varyanslar 

gibi yanlışlıklara sebep olur. Bu yüzden araştırmacılar kısmi en küçük kareler regresyonu 

(PLS regresyon111), ridge regresyon (RR), temel bileşenler regresyonu (PCR) gibi 

yöntemleri çoklu bağlantı sorununu aşmak için önermiştir. Bu çalışmada yöntemler farklı 

çoklu bağlantılar için bir benzetim çalışmasıyla karşılaştırılacaktır. Farklı yöntemlerdeki 

regresyon model kestirimleri için bütün sonuçlar hata kareler ortalaması ve kestirim 

değerleri bakımından birbirleriyle karşılaştırılacaktır. Ayrıca, Cp ve Akaike gibi seçim 

ölçütleriyle regresyon modellerinin en iyi altküme seçimleri incelenecektir. Çalışmanın 

sonu nda benzetim durumlarının en iyisi hangi yöntemde geçerli olduğu verilecektir. Ek 

olarak, çoklu bağlantı sorununu çözebilmek için hangi altküme ve regresyon yöntemi 

çiftinin daha iyi olduğu açıklanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ridge Regresyon, Kısmi En Küçük Kareler, Değişken Seçim Yöntemi, 

Çoklu Bağlantı 
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The lack of savings and capital accumulation in Turkey caused the number of investors in 

the housing market has been limited up to the 2000s. After the year 2003 long-term real 

estate financing models which is used in American economy for years were modified and 

started to apply in Turkey with the disappearance of the reasons, such as hyperinflation, 

high intere st rates and economic instability prevents the realization of long-term financing 

models. In this study dynamic Gordon Growth model applied to housing market in 3 

metropolitan areas Istanbul, Ankara and Izmir and the nation from 2005 to 2013. Monthly 

housing prices, rental fees and interest rates used as data and analyzed with structural VAR 

model. The sources of changes in rent growth and housing premia were investigated with 

variance decomposition. And response of rent growth and housing premia to the shocks 

occurred in interest rates, rent growth and housing premia were determined. In conclusion 

comparisons between 3 metropolitan areas and nations were made. 

 

Keywords: Hosing Return, Housing Premia, Renth Growth, Interest Rates 

 

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması 

 

Türkiye’de tasarruf ve sermaye birikiminin yetersiz olması nedeni ile 2000’li yıllara kadar 

konut piyasasında yatırımcı sayısı sınırlı kalmıştır. Yüksek enflasyon ve faiz oranları, 

ekonomideki istikrarsızlıklar gibi uzun vadeli finansman sisteminin kurulmasını 

engelleyen faktörlerin ortadan kalması ile 2003 yılından sonraki dönemlerde Amerikan 

ekonomisinde uygulanmakta olan uzun vadeli gayrimenkul finansman modelleri Türkiye 

mailto:celilzurnaci@gmail.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 80 

 

80 

 

şartlarına uygun hale getirilerek uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye geneli, 

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için konut primleri ve kira büyümelerindeki değişimler 

dinamik Gordon büyüme modeli olarak ele alınmıştır ve uzun vadeli konut kredilerinin 

uygulandığı dönem olan 2005- 2013 yılları arasında IBSS 2 düzeyinde konut fiyatları, 

oturma amaçlı gerçek kira ücretleri ve mevduat faiz oranları aylık veri olarak analiz 

edilmiştir. Tahmin yöntemi olarak yapısal VAR modeli kullanılmıştır. Konut primlerin in 

ve kira getirilerindeki değişimlerin kaynakları varyans ayrıştırması ile araştırılmıştır. 

Bunun yanında konut primlerinde, kira büyümelerinde veya faiz oranlarında meydana 

gelen şokların konut primlerine ve kira büyümelerine ne ölçüde etkiledikleri etki tepki 

fonksiyonları ile ortaya konmuştur. Sonuç bölümünde ise Türkiye geneli ve il bazında 

karşılaştırmaları yapılmıştır 
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In this paper we consider the linear regression model (Namba and Ohtani,2006) with the 

proxy variable in place of in a classical regression model . This linear regression model 

with proxy variables can be given as (1.1) where . Assume has full column rank and 

consider the estimators for based on the model (1.1). The ordinary least squares estimator 

for the parameter vector is . Stein-rule estimator for the parameter vector in the linear 

model (1.1) with proxy variables is where and . For , positive part Stein-rule estimator for 

the parameter vector is . Let the iterative positive part Stein-rule estimator of the 

disturbance variance in the model (1.1) with proxy variables be . (1.2) Our aim is to 

examine the properties of the proxy variables on disturbance variance, which appears very 
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often in the literature, in a regression models with proxy variables. For this purpose we 

define the iterative positive part Stein-rule estimator of the disturbance variance in a 

regression model with proxy variable and analyze. 

 

Keywords: Proxy Variable, Stein-Rule Estimator, Positive Part Stein-Rule Estimator 

 

Vekil Değişken İçeren Modelde Hataların Varyansının İteratif Pozitif Stein Rule 

Kestiricisi 

  

Bu çalışmada klasik lineer regresyon modelinde karşılaş ılan yerine vekil değişkenlerin 

kullanılması ile elde edilen ve vekil değişken içeren model olarak bilinen (1.1) modeli ele 

alınacaktır, burada olarak verilir. Ayrıca tam sütun ranklı ve (1.1) modelinde 'ın en küçük 

kareler kestiricisi: ve Stein-rule kestiricisi: ve olarak verilir. için 'ın pozitif Stein-rule 

kestiricisi ise: olarak verilir. (1.1) vekil değişken içeren lineer regresyon modelinde 

hataların varyansının iteratif pozitif Stein-rule kestiricisini ise . (1.2) olarak tanımlansın. 

Bu çalışmada amaç literatürde sıklıkla karşılaşılan vekil değişken içeren modeller 

üzerinde yeni bir kestirici olan (1.2) kestiricisi tanımlanarak bazı özellikleri tanıtılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Proxy Değişken, Stein-Rule Kestiricisi, Positif Stein-Rule Kestiricisi 

  

The Determinants of Turkish Banks’ Lending Behavior and Monetary 

Transmission Mechanism 

 

Mehmet Uluğ, Sayım Işık, Mehmet Mert 

Akdeniz Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü, 

Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü 

mehmetulug@outlook.com 

 

Banks are of a great importance in obtaining funds and for their management on the credit 

markets. In this respect, central banks influences banks’ behaviour and hence affect the 

credit markets via monetary policy. Considering the importance of the bank loans, which 
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are also called as the ‘’credit channel’’ in monetary transmission view, the present study 

is crucial for the monetary economics literature. The main objectives of this study are to 

empirically examine the presence and significance of a bank lending channel in Turkish 

economy. In methodological terms, we employ a Panel Data Econometrics Approach for 

24 commercial banks (Domestic and Foreign banks) operating in Turkey during the period 

of 2003-2013. In order to explain the determinants of bank lending channel, our regression 

analysis is based on a version of a Bernanke and Blinder (1988) model, which was 

modified by other bank specific variables thus extending the approach of the above 

mentioned model. The full model is obtained not only through the bank specific variables, 

such as, capital adequacy, asset structure, liquidity, deposits and profitability, but also by 

considering the importance of the monetary policy indicator and a set of macroeconomic 

variables. From the study, it was showed that banks play an important role in Turkey’s 

monetary transmission mechanism. The result of panel data analysis shows that bank 

specific characteristics, as well as macroeconomic factors, which are taken into the model 

as control variables are an important determinant for the bank loans. Findings of this study 

indicate that asset structure and profitability have a statistically significant and positive 

relationship, whereas capital adequacy and liquidity have a negative relationsh ip with the 

bank lending behaviour. In addition, as expected, bank loans are negatively associated 

with monetary policy indicator. Regarding the macroeconomic variables, gross domestic 

product and inflation have positive and significant effects for the bank loans. As a main 

conclusion, our findings provide evidence to support that a bank lending channel in the 

Turkish economy does exist. 
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Türk Bankalarında Kredi Davranışlarının Belirleyicileri ve Parasal Aktarım 

Mekanizması 

 

Bankalar, fonların e lde edilmesi ve dağıtılmasında kredi piyasaları için büyük önem 

taşımaktadır. Merkez bankaları da para politikası yoluyla bankaların davranışlarını ve 

dolayısıyla kredi piyasalarını etkilerler. Bu bağlamda parasal aktarım mekanizmasında 
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‘’kredi kanalı’’ olarak bilinen banka kredilerinin önemi göz önüne alınarak hazırlanan bu 

çalışma parasal iktisat yazınında önemli bir konudur. Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye 

ekonomisinde bir banka kredi kanalının varlığı ve önemi için amprik olarak bir araştırma 

yapmaktır. Metodolojik açıdan, 2003-2013 dönemini kapsayan yıllarda Türkiye’de 

faaliyet gösteren 24 ticari banka (Özel ve Yabancı bankalar) için bir Panel Veri 

Ekonometrisi Yaklaşımı kullanılmıştır. Banka kredi kanalının belirleyicilerini açıklamak 

için regresyon analizimiz, Bernanke ve Blinder modelinin (1988) bir versiyonu olan diğer 

banka spesifik değişkenlerin ilave edildiği genişletilmi modeline dayanmaktadır. Tam 

model sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, mevduat ve karlılık gibi bankacılığa özgü 

değişkenlerle birlikte; para politikası göstergesi ve bir makro ekonomik değişken 

grubunun önemi göz önünde bulundurularak elde edilmiştir. Çalışmada panel veri analiz 

sonuçlarına göre, bankacılığa özgü değişkenlerin yanında kontrol değişkenler olarak 

modele dâhil edilen makro ekonomik faktörlerin de banka kredileri üzerinde önemli 

belirleyiciler olduğunu göstermiştir. Diğer yandan bankanın aktif yapısı ve karlılığın 

artması banka kredileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde; buna karşın, 

sermaye yeterliliğinin ve likiditesinin artması ise banka kredilerini olumsuz yönde 

etkilediğini göstermektedir. Ek olarak beklenildiği gibi banka kredileri para politikası 

göstergesi ile negatif ilişkilidir. Ayrıca, makro ekonomik değişkenler olarak gayri safi 

milli hâsıla ve e nflasyon banka kredileri üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye 

sahiptir. Ana sonuç olarak, Türk ekonomisinde bir banka kredi kanalının var olduğu 

destekleyen kanıtlar sunmaktadır. 
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 Relationship between Economic Growth and Female Employment in the Euro 

Area Member States: Panel Granger Causality Approach 

 

Gülşah Sedefoğlu, Pınar Aslan 

gulsahsedefoglu@windowslive.com 

 

Women’s participation in the labour force varies around the world, but nowhere has it 

reached parity with men.3 Eurostat statistics also show that female employment is less 

than male employment. In order to achieve a sustainable economy, policies should be 

developed to increase female employment. The European Union, in a changing world, 

aims at maintaining a smart, sustainable and inclusive economy. To this end, female 

employment should be more effective in the overall employment rate as mentioned in the 

European Union’s 2020 Strategies. The aim of this paper is to investigate the causal 

relationship between economic growth and female employment using a panel data of 19 

countries ( Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece , 

Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, 

Slovenia, Spain) in the Euro Area for the period 2002-2013. For this purpose, first 

generation and second generation tests will be compared. Findings will show if there is a 

bidirectional or unidirectional causality between economic growth and women 

employment through panel causality. 

 

Keywords: Female Employment, Economic Growth, Panel Causality, Unit Root Tests 

 

 

Euro Bölgesi Ülkelerinde Kadın İstihdamı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel 

Nedensellik Analiz 

 

Kadınların iş gücüne katılım oranı ülkeden ülkeye değişim göstermektedir fakat hiçbir 

ülkede erkekler ile aynı düzeye ulaşamamıştır. Eurostat istatistiklerine de bakıldığında 

toplam istihdam içinde kadınların oranının erkeklerden daha düşük olduğu görülmüştür. 

Ancak sürdürülebilir bir ekonomi için kadın istihdamını artırıcı politikaların geliştirilmesi 
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gerekmektedir. Bu doğrultuda akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi amaçlayan 

Avrupa Birliği, 2020 Büyüme Stratejisinde istihdam oranının artırılmasının 

hedeflendiğine ve buna kadınların işgücüne daha fazla katılımının da dahil edilmesi 

gerektiğine değinilmiştir. Bu çalışmanın amacı kadın istihdamı ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi ele alarak büyümeyi hedefleyen ülkelerde kadın istihdamını artırıcı 

yönde düzenlemelere gidilmesi gerekliliğine dikkat çekmektir. Bu amaç için Euro 

Bölgesine dahil 19 ülked eki (Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 

Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) 2002-2013 dönemine ait yıllık veriler 

kullanılarak panel nedensellik analizi yapılmaktadır. Çalışmada 1.Nesil ve 2. Nesil 

Testleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Durağanlık mertebelerine karar verildikten 

sonra panel nedensellik analizi ile ekonomik büyüme ve kadın istihdamı arasındaki 

ilişkinin yönüne bakılarak, iktisadi olarak yorumlanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Ekonomik Büyüme, Panel Nedensellik, Birim Kök 

Testleri 

 

The Analysis of the Reasons to Prefer a Smart Phone’s Brand with Multinominal 

Logit Model 

 

Tutku Devrez, Onur Misket 

Marmara Üniversitesi-İktisat Fakültesi 

devreztutku@gmail.com 

 

The sector of Information and Communication Technologies is one of the most developed 

sectors today. As the young population increases and online market grows, the invests of 

the financiers makes the market share of Information and Communication Technologies 

enhance in the global market. The sector of Information and Communication 

Technologies has become an indispensable factor of economy and social life by means of 

affecting economically the ever-growing business world directly or indirectly. Turkey is 

aware of the fact that this sector’s role in future wil l be more important compared to today. 
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The root of the sector of Information and Communication depends on the convenient 

solution seeking for the necessities of the time with concomitant this development and 

growth and it is also depends on today’s economical and social life’s accessibility of the 

most modern and fastest solutions. Smart phones have become a need rather than a luxury 

nowadays. As a result of the changes and development in technology, many new models 

and brands have shown up. The aim of this work is to determine what brands are preferred 

and what kind of personal factors are effective in the process of making a choice of the 

smart phones which are more widely used today. In this work, Multinominal Logit Model 

is going to set and the results are going to be analysed by the data obtained from the survey 

conducted to the students of the School of Economics of Marmara University. 

Multinominal Logit is an inconvenient logit model which expresses the difference s of the 

options according to personal characteristics in which the most useful option is chosed 

among ‘m’ options considering the individual’s needs. By means of Multinominal Logit 

Model, it is going to be provided to determine what kind of personal factors are inflential 

in being preferred among many brands of smart phones. By generalizing the university 

students according to the results achieved as the aim of this work, it is going to be found 

out what the personal factors of university students are while they chose a smart phone 

and what brands are preferred most by them. 

 

Keywords: Multinominal Logit - Smart Phone- The Reasons of Chosing a Brand 

 

Akıllı Telefon Marka Tercih Nedenlerinin Multinominal Logit Modelle Analizi 

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü günümüzde en çok gelişen sektörlerden biridir. Genç 

nüfus arttı kça ve çevrim ici pazar genişledikçe, yatırımcıların bu sektöre yatırımları, bilgi 

ve iletişim teknolojileri sektörünün global pazarda payını arttırmaktadır. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri sektörü, ekonomik olarak sürekli gelişen iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkilemek suretiyle özellikle ekonominin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru 

haline gelmiştir. Türkiye, bu sektörün gelecekteki rolünün günümüze kıyasla çok daha 

önemli olacağının farkındadır. Bu gelişme ve büyümenin beraberinde getirmiş olduğu 

çağın gereklerine uygun çözüm arayışları ve günümüz ekonomik ve sosyal yaşamının bu 
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en güncel ve hızlı çözümlere bir an önce erişebilmesi, bilgi ve iletişim sektörünün temelini 

oluşturmaktadır. Akilli telefonlar günümüzde bir lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline 

dönüşmüştür. Teknolojinin giderek değişmesi ve gelişmesi sonucu birçok yeni model ve 

markalar ortay a çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı günümüzde kullanımı çok yaygınlaşan 

akıllı telefon kullanımında hangi markaların tercih edildiğini ve bu markaların tercih 

edilmesinde hangi kişisel faktörlerin etkili olduğunu belirlemektir. Bu çalışmada 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ öğrencilerine anket yapılarak elde 

edilen verilerle, multinominal logit modeli kurulacak ve sonuçlar analiz edilecektir. 

Multinominal logit, "m" seçenek arasından bireyin özelliklerine göre seçeneklerden en 

çok faydayı sağlayan seçeneğin tercih edildiği, kişisel özelliklere göre seçenekler 

arasındaki farklılıkları ifade eden sırasız logit modelidir. Multinominal logit modeli 

sayesinde birçok akıllı telefon markası arasından hangi telefon markasının tercih 

edilmesinde etkili olan kişisel faktörlerin belirlenmesi sağlanacaktır. Çalışmanın amacı 

olarak elde edilen sonuçlardan üniversite öğrencilerine genelleme yapılarak üniversite 

öğrencilerinin akıllı telefon tercih ederken kişisel faktörlerin neler olduğu ve hangi akıllı 

telefon markalarının universite öğrencileri tarafından daha çok tercih edildiğine 

ulaşılacaktir. 
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An Investigation of the Long-Term Relationship between the Fluctuations in the 

International Market and the Total Production of Industry and Energy Indices of 

Turkey: Bound Test Approach 

 

Eray Akgün, Celil Zurnacı, Mehmet Mert 

 Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü 

erayakgun@ymail.com 

 

As is known, the need for energy policy for our country has been increasing in recent years 

and also the main reason for the need for energy is industrial production and expenditure. 

However, the effect of the international financial markets on the production of energy and 
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industry is growing considerably. One of the important indicators of fluctuations in the 

international market “VIX” fear index has a rising value when the stress increases on the 

market. This case bears serious consideration by the Turkey Markets. The aim of this study 

intend to determine whether the co-integration of the long-term effects of the VIX, which 

is one of the important indicators of fluctuations in the international market, impact of the 

changes Turkey’s total industrial production and energy production indices for the 3.2006 

– 6.2013 periods. ARDL model is preferred as co-integration analysis. This bound test is 

more reliable results than the other co-int egration methods in small samples and makes it 

possible to test the endogeneity problem and the long-term coefficient hypothesis. As a 

result co-integration relationship was found between the variables. The long-term 

relationships have been identified with industry and energy production indices of 

fluctuations in the international markets. 

 

Keywords: International Capital Market Volatility, Industry and Energy Production, 

ARDL co-integration 

 

Uluslararası Piyasalardaki Dalgalanmaların Türkiye Toplam Sanayi ve Enerji 

Üretim Endeksleri Üzerine Uzun Dönem İlişkisinin İncelenmesi: Sınır Testi 

Yaklaşımı 
 

Bilindiği üzere ülkemizin enerjiye olan ihtiyacı ve buna yönelik politikaları son yıllarda 

giderek artmaktadır ve ayrıca enerjiye olan gereksinimin en büyük sebebi olarak sanayi 

üretimleri ve harcamaları gelmektedir. Bununla birlikte uluslararası finans piyasalarının 

enerji ve sanayi üretimine yönelik etkisi gelişmektedir. Uluslararası piyasalardaki 

dalgalanmaların önemli göstergelerinden biri olan VIX korku endeksi, piyasalarda stres 

arttıkça yükselen bir değere sahiptir. Tabi ki bu durum Türkiye piyasaları tarafından da 

ciddi bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı aylık olarak 2006 – 2013 yılları 

arasındaki, uluslararası piyasalardaki dal galanmaların en önemli göstergelerinden biri 

olan VIX korku endeksinin, Türkiye’nin toplam sanayi üretimi ve enerji üretimi 

endekslerinde yaşanan değişimlere uzun dönem etkisinin eşbütünleşik olup olmadığının 

tespitine yöneliktir. Eşbütünleşme analizi olarak ARDL modeli tercih edilmiştir. Bu sınır 
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testi yaklaşımının diğer eşbütünleşme yöntemlerine göre küçük örneklemlerde daha 

güvenilir sonuçlar vermesi, içsellik problemi ve uzun dönem katsayıları üzerindeki 

hipotezleri test edebilmeye imkân tanımasıdır. Sonuç olarak kullanılan değişkenler 

arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların 

sanayi ve enerji üretim endeksleri ile uzun dönem ilişkisi tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sermaye Piyasası Volatilitesi, Sanayi ve Enerji Üretimi, 

ARDL Eşbütünleşme 

 

Spatial Econometric Analysis of Inflation Convergence 

 

Mehmet Özmen, Fatma İdil Baktemur 

Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonometri Bölümü 

ibaktemur@cu.edu.tr 

 

In the study, it has been aimed to estimate CPI inflation convergence between the periods 

of 1992-2013 among European countries with spatial econometric models. Conducted 

analyses show the existence of spatial interaction. 

 

Keywords: Inflation, CPI, Convergence, Spatial Econometrics 

 

Enflasyon Yakınsamasının Mekansal Ekonometrik Analizi 

 

Çalışmada 1992-2013 dönemleri arası AB ülkeleri arasındaki TÜFE enflasyonunun 

yakınsamasının mekansal ekon ometrik modeller yardımıyla tahmin edilmesi 

amaçlanmaktadır. Yapılan analizler mekânsal etkileşimin varlığını göstermektedir. 
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Investigation of Crowding Out Effect in Turkey: An Application for the Period 

1983-2013 

 

Fatih Demir 

Kırıkkale Üniversitesi Ekonometri Bölümü 

fatihdemir@kku.edu.tr 

 

The impact of public investment on private investment has been the subject of debate in 

the economic literature and not a consensus on this issue. Some economists accept that 

public investment has crowding out effect on private investment, others suppose that 

public investment has crowding in effect on private investment. In particularly the 

economic stabilization program described in the January 24 1980 and after, liberal policies 

pursued by the government reflected a positive impact on private investment in Turke y. 

The impact of public investment on private investment in this process is the focus of this 

study. This study is aimed to investigate the presence of public investment and private 

investment in Turkey, using data covering the period 1983-2013. First, Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) unit root test is applied and determined that series are first order 

integrated. This result indicates that a long-term relationship between the two series exists. 

Hence Johansen cointegration test is applied, but the cointegration relationship between 

the series cannot be detected. It is wondered that public and private investment have 

structural breaks and then Lee-Strazicich unit root tests with two structural breaks in 

intercept and trend are used. Test results show that public investment is stationary in level 

with structural breaks and private investment is nonstationary in level with structural 

breaks. Also said that public investment is I(0), private investment is I(1) integrated. 

Therefore it is applied ARDL bounds test to examine cointegration relation between public 

and private investment. The bounds test result shows that series are cointegrated. Thus it 

is intended to be investigated public and private investment relation (crowding out or 

crowding in) in the long and short term in Turkey. 

 

Keywords: Public Investment, Private Investment, Crowding Out, Structural Breaks, 

ARDL Bounds Test 
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Türkiye’de Dışlama Etkisi’nin İncelenmesi: 1983- 2013 Dönemi İçin Bir Uygulama 

 

Kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisi iktisat literatüründe tartışma konusu 

olmuş ve bu konuda görüş bi rliğine varılamamıştır. Bir kısım kamu yatırımlarının özel 

yatırımları dışladığını düşünürken, bir kısım ise tam tersi yönünde kamu yatırımlarının 

özel yatırımları çektiği (tamamladığı) yönünde görüş belirtmektedir. Türkiye’de özellikle 

24 Ocak 1980 tarihinde açıklanan ekonomik istikrar programı ve sonrası dönemde 

hükümetlerin izlediği liberal politikalar, özel yatırımları olumlu etkilemiştir. Bu süreçte 

kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisi bu çalışmanın odağını 

oluşturmaktadır. Çalışmada 1983-2013 dönemini kapsayan kamu yatırımları ve özel 

yatırımlar verileri kullanılarak Türkiye’de “Dışlama Etkisi” varlığının araştırılması 

amaçlanmaktadır. Öncelikle her iki serinin durağanlıklarının araştırılması için 

Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testi uygulanmış ve serilerin durağanlık 

mertebelerinin I(1) olduğu belirlenmiştir. Bu du rum iki seri arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin olabileceğini göstermektedir. Buradan hareketle Johansen eşbütünleşme testi 

yapılmış ancak seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. Kamu 

yatırımları ve özel yatırımlar serilerinin veri dönemi açısından ortalamalarında ve/veya 

trendlerinde yapısal kırılmaların yaşanmış olabileceği düşünülerek, her iki seriye de iki 

yapısal kırılmalı Lee-Strazicich birim kök testi uygulanmıştır. Test sonuçları kamu 

yatırımlarının yapısal kırılmalar ile trend durağan, özel yatırımların ise yapısal kırılmalar 

ile fark durağan olduklarını göstermiştir. Bu sonuçlar ışığında serilerin durağanlık 

mertebeleri kamu yatırımları serisi için I(0), özel yatırımlar serisi için I(1) olarak 

belirlenmiştir. Farklı mertebeden durağan serilerin eşbütünleşme analizlerinin 

yapılmasına imkan sağlayan ARDL sınır testinin bu şartlar altında uygulanmasının 

yerinde olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla, bahsi geçen değişkenlere sınır testi 

uygulanmış ve iki seri arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ardından tahmin edilecek uzun dönem ve kısa dönem katsayıları ışığında Türkiye’de 
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1983-2013 döneminde kamu yatırımlarının özel yatırımları dışladığı yada çektiği ampirik 

olarak kanıtlanmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yatırımları, Özel Yatırımlar, Dışlama Etkisi, Yapısal 

Kırılmalar, ARDL Sınır Testi 
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According to Turkish Statistics Institute data from 2012, residental electricity 

consumption in Turkey comes second after the industrial consumption with 45.416 GW/h 

and electricity consumption of the household is following an increasing trend. But the 

electricity consumed by households doesn’t have any contributions on GDP unlike the 

industry. Therefore it is very important to examine the factors which are increasing the 

electricity consumption of households and develop several saving policies. In our study 

we examined the variables which have effects on household’s electricity consumption 

using the 2012 Household Budget Survey data published by Turkish Statistics Institute. 

The survey is applied to 8683 residence. In the application part a chi-square test is applied 

to 22 variables which are thought to have effects on electricity consumption and irrelevant 

variables are taken out of the dataset. Then the parallel lines assumption is tested to 

determine the appropriate ordered logit model and as the assumption does not hold, Non 

Proportional Odds Model, Partial Proportional Odds Model, Constrained Partial 

Proportional Odds Model and Unconstrained Partial Proportional Odds Model which are 

based on the cumulative probabilities are estimated and goodness of fit indicators such as 
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Akaike and Bayes Information Criteria, deviation size and Pseudo R2 are calculated for 

every model and compared. According to goodness of fit indicators, Partial Proportional 

Odds Model i s determined as the best model which fits into our dataset. Results gathered 

from our model shows that electrically powered items and their quantities, household size, 

income, residence type and residential properties are important factors which are 

increasing electricity consumption. 

 

Keywords: Household Electricity Consumption, Ordered Logit Models, Parallel Lines 

Assumption, Partial Proportional Odds Model (PPOM) 

 

Hane Halkları Elektrik Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Sıralı Logit Modeller ile 

İncelenmesi: Türkiye Örneği 

 

Türkiye’de meskenler 2012 yılı TÜİK verilerine göre 45.417GWh ile elektrik tüketiminde 

sanayinin ardından ikinci sırada gelmektedir ve hane halklarının elektrik tüketimi artan 

bir trend izlemektedir. Fakat meskenlerde kullanılan elektrik sanayinin aksine GSMH’ya 

katma değer sağlamamaktadır. Bu nedenle hane halklarının elektrik tüketimlerini arttıran 

faktörlerin neler olduğunu analiz etmek ve çeşitli tasarruf politikaları üretmek oldukça 

önemlidir. Çalışmamızda bu amaçla TÜİK’in derlediği 2012 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi 

Verileri kullanılarak Hane Halklarının elektrik tüketimini etkileyen değişkenler 

incelenmiştir. Anket 8683 haneye uygulanmıştır. Uygulama kısmında Elektrik tüketimini 

etkilediği düşünülen 22 adet değişkene Ki-Kare Bağımsızlık testi uygulanmış ve ilgisiz 

değişkenler veri setinden çıkartılmıştır. Daha sonra en uygun sıralı lojit modelini 

belirlemek için öncelikle Paralel Doğrular Varsayımı’nın geçerliliği kontrol edilmiş ve 

varsayım sağlanmadığı için kümülatif olasılıklara dayanan Orantısal Olmayan Oran 

Modeli, Kısmi Orantısal Oran Modeli, Kısıtlı ve Kısıtsız Kısmi Orantısal Oran Modelleri 

tahmin edilmiş ve her bir modele ait uyum iyiliği göstergeleri olan Akaike ve Bayes Bilgi 

Kriterleri, Sapma Ölçüsü ve Sözde R2 değerleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Uyum 

iyiliği göstergelerine dayanara k kullanılan veri setine en uygun modelin Kısmi Orantısal 

Oran Modeli olduğu belirlenmiştir. Modelden edilen sonuçlara göre hanedeki elektrikle 
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çalışan eşyaların cinsi ve miktarı, hane halkı büyüklüğü, gelir, konut tipi ve konut 

özellikleri elektrik tüketimini arttıran önemli faktörlerdir. 
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The Impact of the Exchange Rate and Employment on Economic Growth: An 

Econometric Application for OECD Countries 
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In recent years, the subject of economic growth has turned into a topic interested fairly by 

researchers. Especially, in countries where the proportion of working-age population is 

more, developing policies by the public to increase employment is of utmost importance. 

Increases in employment contribute significantly to the national economy. Nowadays, the 

issue of investigation impacts of the exchange rate regimes on macroeconomics is among 

the most interested topics by researchers. Because, in the past, the exchange rate regimes 

posed a main cause of the economic crisis occuring in many countries. Therefore, the 

interest shown by researchers to this topic has increased the number of empirical studies 

on the macroeconomic effects of the exchange rate regimes in quickly. In this study, using 

annual data of 8 countries for 1997 – 2012 period, the impact of employment and the 

exchange rate on economic growth in OECD countries has been examined via panel data 

method. Because of heteroscedasticity and autocorrelation in error terms, robust 

estimators have been used. 

 

Keywords: Economic Growth, Employment, The Exchange Rate, Robust Standart Error 
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Döviz Kuru ve İstihdamın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri 

için Ekonometrik Bir Uygulama 

 

Ekonomik büyüme konusu son yıllarda araştırmacıların oldukça üzerinde durduğu bir 

konu haline gelmiştir. Özellikle de çalışma çağındaki nüfus oranının fazla olduğu 

ülkelerde, kamunun istihdamın artmasına yönelik politikalar geliştirmesi büyük önem 

taşımakta, istihdamda ki artışlar ise ülke ekonomisine önemli derecede katkı 

sağlamaktadır. Günümüzde kur rejimlerinin makroekonomi üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi konusu da araştırmacıların en fazla ilgilendikleri alanların başında 

gelmektedir. Çünkü, geçmişte bir çok ülkede ortaya çıkan ekonomik krizlerin ana nedenini 

kur rejimleri oluşturuyordu. Dolayısıyla araştırmacıların bu konuya ilgi göstermeleri, kur 

rejimlerinin makroekonomik etkileri konusundaki ampirik çalışmaların sayısını da hızlı 

bir şekilde artırmıştır. Bu çalışmada 1997-2012 dönemindeki yıllık veriler kullanılarak 

OECD ülkelerinde istihdam ve döviz kurunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 8 

OECD ülkesinin verileri kullanılarak panel veri yöntemi ile incelenmiştir.Hata 

terimlerinin eş varyanslı olmaması ve otokorelasyonlu olmasından ötürü Robust 

tahminciler kullanılmıştır.  
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An Alternative Method for Density Estimation Using Rational Bernstein 
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One of the fundamental aspects of statistical inference is estimation underlying probability 

density function of population. Nonparametric smoothing methods provide a powerful 

methodology for estimating the probability density function of the underlying population. 

mailto:sami.erdogan@deu.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 96 

 

96 

 

One such method relies on Bernstein polynomials and leads to good approximation 

properties for the resulting estimator of the underlying density f. In this study, a novel 

density estimation method is introduced using Rational Bernstein Polynomial which is a 

special case of Bernstein Polynomial. The performance of proposed method is compared 

with other methods by simulation. 

 

Keywords: Rational Bernstein Polynomial, Density Estimation, Nonparametric Method 

 

Rasyonel Bernstein Polinomları Kullanarak Yoğunluk Tahmini için Alternatif Bir 

Metot 

 

İstatistiksel çıkarsamanın temel yönlerinden biri populasyonun altında yatan olasılık 

yoğunluk fonksiyonunu tahmin etmektir . Parametrik Olmayan düzeltme yöntemleri 

populasyonun altında yatan olasılık yoğunluk fonksiyonunu tahmin etmek için güçlü bir 

metodoloji sağlar. Bu tür yöntemlerden bir tanesi de Bernstein polinomlarına dayanır ve 

altta yatan f yoğunluğunun sonuçlanan kestiricisi için iyi yaklaşım gösteren özelliklere yol 

açar. Bu çalışmada, Bernstein polinomlarının özel bir durumu olan Rasyonel Bernstein 

polinomları kullanarak yeni bir Yoğunluk Tahmini metodu tanıtılmıştır. Önerilen 

metodun performansı simulasyon vasıtasıyla diğer metotlar ile karşılaştırılmıştır. 
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Non-stationarity and Non-linearity in Borsa Istanbul: A Markov Regime-Switching 

ADF Unit Root Test Approach 

 

Emrah İsmail Çevik 
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Determining integration order of stock market index is important both for academicians 

and investors. The integration order of stock market index is related to the efficient market 

hypothesis and the hypothesis suggest that the stock market can be named as efficient 

when stock market index series exhibit random walk properties. The efficient market 

hypothesis suggest that future price in the market cannot be predictable by using own past 

values and this finding is very important for investor in terms of optimal portfolio 

construction. The validity of efficient market hypothesis in the financial market can be 

examined by investigating the integration order of stock market price index series. On the 

other hand, studies in the literature show that returns series exhibit two regime properties 

in which the regimes can be classified as bear and bull market. In this context, it is 

necessary to consider nonlinearity in the stock prices when the integration order of it is 

examined. In this study, we examine integration order of Borsa Istanbul 100 index with 

nonlinear unit root test. Studies that focus on the Borsa Istanbul in the literature generally 

employ threshold models (such as TAR or STAR) to examine nonlinearity and 

nonstationarity in the stock market. Differently from other studies, we employ Markov 

regime-switching unit root (MS-ADF) test in this study and hence we aim to determine 

regime-dependent integration order of Borsa Istanbul 100 index. 
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Borsa İstanbul 100 Endeksinde Durağan Dışılık ve Doğrusal Dışılık: Markov 

Rejim-Değişim Birim Kök Testi Yaklaşımı 

 

Hisse senedi piyasalarına ait endekslerin bütünleşme derecelerinin doğru bir şekilde 

belirle nmesi gerek akademisyenler gerekse yatırımcılar açısından büyük bir öneme 

sahiptir. Akademisyenler açısından, hisse senedi piyasası endekslerinin bütünleşme 

derecesi etkin piyasalar hipotezi ile doğrudan ilişkilidir ve söz konusu hipoteze göre, 

piyasaların zayıf formda etkin olarak adlandırılabilmesi için fiyatların tesadüfi yürüyüş 

özelliği sergilemesi gerekmektedir. Piyasaların zayıf formda etkin olması ise fiyatların 

geçmiş veri setini kullanarak tahmin edilemeyeceğini göstermekte ve bu sonuç portföy 

oluşturmada yatırımcılar açısından oldukça önemli olmaktadır. Finansal piyasalarda etkin 

piyasalar hipotezinin sağlanıp sağlanmadığının araştırmanın temel yöntemi ise fiyat 

serilerinin bütünleşeme derecesini incelemekten geçmektedir. Bununla birlikte literatürde 

yer alan çalışmalar incelendiğinde, finansal getiri serilerinin kazandıran ve kaybettiren 

dönem olmak üzere iki farklı rejim özelliği sergilediği belirlenmiştir. Bu nedenle, fiyat 

serilerinin bütünleşme dereceleri belirlenirken serilerdeki doğrusal dışılığın da dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 endeksinin bütünleşme derecesi 

doğrusal olmayan bir birim kök testi kullanılacaktır. Borsa İstanbul için literatürde yer 

alan çalışmalar incelendiğinde genelde doğrusal olmayan birim kök testi için eşik değerli 

(TAR veya STAR gibi) modellerin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada diğer 

çalışmalardan farklı olarak Markov rejim-değişim ADF (MS-ADF) birim kök testi 

uygulanarak Borsa İstanbul 100 endeksinin bütünleşme derecesi rejimlere bağlı olarak 

elde edilecektir. 
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 The Effects of Brent Oil Prices on Airplane Companies 
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In today’s contemporary world, transport through the air is being more interested in day 

by day compared to other types of transport. According to the predictions of Boeing, while 

it is expected to see 3.2% of increasement in the world economy, 5.1 % of increasement 

is expected for the passenger worldwide traffic in 20 years (Ubak.gov.tr, 2010). Social 

and economic developments in most of countries, globalization, considering time saving 

and comfort as more important, and increasing number of demand for the purpose of 

tourism could be thought as primary reasons that seem to make air transportation as so 

demanding in today’s world. Moreover, the highest expense of the airline companies is oil 

consumption. The upward or downward fluctuations in oil prices lead fluctuations in the 

profits of companies in the field, this in could affect the company's stock price negat ively. 

The purpose of this study is to test how and to what extend the oil prices have impact on 

stock prices of airline companies. To reach that purpose, both oil and stock prices of the 

leading airline companies in the field were analyzed through using monthly data of the 

period beginning from January 2009 to November 2014. Whilst brent oil price is used as 

the price of oil, Delta Airlines, Lufthansa, Air France and Turkish Airlines were used as 

airline companies whose dollar based prices are considered within this study. In addition 

as a control variable stock market indices of the traded companies used in the analysis in 

order to specify the affection between variables. ADF and PP unit root tests results show 

that all of the variables are stationary at first difference. Whether the long-term 

relationship between companies’ stock prices and oil prices have been tested with the 

Engle-Granger (1987) cointegration method. Additionally, Engle-Granger cointegration 

method wa s used to test if there is a long-term relationship between oil prices and stock 

prices of the companies. Data analysis results revealed that there has been only a long-

term relationship between Turkish Airlines and oil prices, thus error correction model was 

implemented. Error correction term coefficients are negative and significant at the 1% 
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level. This situation shows that deviations between THY and the price of oil in the long-

term is fixed up to 37 % per month in a short term. The relationship cannot be obtained 

between company stocks and oil prices are analyzed again with regression method. Other 

companies’ stocks which have not any long-term relationship with the oil prices were 

analyzed only for short term. Because of the estimated regression equations is log-log 

structure, obtained parameters have been interpreted as a direct short-term elasticity. 

Short-term oil price elasticity coefficient is calculated -0.27 for Lufthansa, for Delta 

Airlines and Air France are calculated -0.20.The obtained results have shown that 

increasement or decreasement in oil prices have an influence on the formation of the stock 

prices. 

 

Keywords: Oil Prices, Airplane Companies, Engle-Granger Cointegration Method, Error 

Correction Model 

 

Brent Petrol Fiyatının Havayolu Şirketleri Üzerindeki Etkisi 

 

 

Günümüzde havayolu ile ulaşım diğer ulaşım türlerine göre daha fazla ilgi görmekte ve 

bu ilgi her geçen gün artmaktadır. Örneğin, Boeing önümüzdeki 20 yıl içer isinde dünya 

ekonomisinin yıllık %3.2, dünya genelindeki havayolu yolcu trafiğinin ise %5.1 

büyüyeceğini tahmin etmektedir (ubak.gov.tr, 2010). Ülkelerin çoğunda yaşanan sosyal 

ve ekonomik gelişmeler, küreselleşme, insanların zaman ve konfora daha fazla önem 

vermeleri ve turizm amaçlı yolculukların artışı havayolu ile ulaşımın gelişmesindeki 

başlıca nedenler olarak sayılabilmektedir. Havayolu şirketlerinin en büyük gider 

kalemleri ise yakıt harcamalarıdır. Petrol fiyatlarında yaşanan yukarı veya aşağı yönlü 

hareketler, sektördeki şirketlerin karlarında dalgalanmalara neden olabilmekte ve böylece 

şirket hisse fiyatlarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, petrol fiyatlarının 

havayolu şirketlerinin hisse senedi fiyatları üzerinde nasıl ve ne ölçüde etkili olduğunu 

test etmektir. Bu amaçla Ocak 2009- Kasım 2014 dönemi itibariyle petrol fiyatının 

dünyada öne çıkan havayolu şirketlerinin hisse sene di fiyatlarına etkisi aylık veriler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Petrol fiyatı olarak brent petrol fiyatı, havayolu şirketleri 
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olarak Delta Airlines, Lufthansa, Air France ve Türk Hava Yolları hisse senetlerine ait 

dolar bazlı fiyatlar kullanılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki etkinin belirlenmesinde 

kontrol değişkeni olarak şirketlerin işlem gördüğü genel borsa endeksleri analize dahil 

edilmiştir. ADF ve PP birim kök testleri sonucu değişkenlerin tümünün birinci farkında 

durağan olduğu belirlenmiştir. Buna göre petrol fiyatları ile şirket hisse senedi fiyatları 

arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığı ise Engle-Granger (1987) eşbütünleşme 

yöntemi ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular, sadece Türk Hava 

Yolları (THY) ile brent petrol fiyatı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiş 

ve buradan hata düzeltme modeline geçilmiştir. Hata düzeltme terimi katsayısı negat if 

ve %1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu durum uzun dönemde petrol fiyatları ile THY 

arasındaki sapmaların her ay %37 kadarının kısa dönemde giderildiğini göstermektedir. 

Uzun dönem ilişki elde edilemeyen diğer şirketlerin hisse senetleri ile petrol fiyatları 

arasındaki etkileşim sadece kısa dönemli ilişkiler çerçevesinde analiz edilmiştir. Tahmin 

edilen regresyon denklemleri çift logaritmik yapıda olduğundan elde edilen parametreler 

doğrudan kısa dönem elastikiyetler olarak yorumlanmıştır. Kısa dönem petrol fiyatı 

elastikiyet katsayısı, Lufthansa için -0.27, Delta Airlines ve Air France için ise -0.20 

olarak tahmin edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, petrol fiyatlarında meydana gelecek 

artış veya azalışların hisse senetleri fiyatlarının oluşmasında etkili olacağını göstermiştir. 
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The validity of ineffectiveness hypothesis of new classical policy has been commonly 

investigated in beginning from the mid-70s to the late 90s in the current literature. 
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Although this hypothesis has been tested for different periods as well as for different 

economies and has paradoxical outcomes, it has been generally supported. However, the 

theoretical and empirical implications of this school have weakened due to structural 

changes, economic instability, and global crisis for the last fifteen years; as a result the 

studies investigating these issues have been significantly reduced. Therefore, it is required 

to reveal how structural changes in the world economy in 2000s have impact on outcomes 

as well as to test the validity of the hypothesis by comparing them to the previous 

literature. In this direction, the validity of the policy ineffectiveness proposition which is 

the combination of the Rational Expectations Hypothesis and Natural Rate Hypothesis 

launched by Lucas (1973) and Sargent and Wallace (1975) was investigated for the 

Turkish economy in the current research. The hypothesis which argues the impact of only 

unanticipated policy changes on real variables of the economy had been tested in the 

quarterly data for the period of 2003: 1-2013: 4. The validity o f the hypothesis depends 

on used economic methods, selected aggregate demand policy tool, tested economy and 

period, frequency of the data, the appropriateness of the use of variables in accordance 

with the variables, and the formation of the money equation. That’s why, considering the 

effects of those variables, the researchers used Barro’s two-stage test method and McGee-

Stesiak’s autoregressive equation system as two different approaches during the analysis 

of this research. Additionally, M1 and M2 as two different monetary variables were used 

in this study. Policy ineffectiveness hypothesis was certainly rejected in all cases, not 

depending on the method, monetary policy, and the lag selection criteria. Thus, the 

effectiveness of the implementation of the systematic demand policy has been revealed 

for Turkey. Another important inference achieved as an outcome of this study is related 

to the exchange rate policy. In conclusion, unanticipated exchange rate policy and even 

its’ negative and significant effects on real outputs stand out rather than anticipated and 

unanticipated monetary policy. 
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Politika Etkisizliği Hipotezi ve Türkiye 

 

Yeni klasiklerin politika etkisizliği hipotezinin ampirik testi 70’li yılların ortalarından 

90’lı yılların sonlarına kadar mevcut literatürde sıklıkla yer almıştır. Hemen hemen her 

dönem ve her ekonomi için test edilen hipotez çelişkili sonuçlara rağmen genel olarak 

desteklenmiştir. Ancak son on beş yıldır ülke ekonomilerindeki yapısal değişiklikler, 

ekonomik istikrarsızlık ve küresel kriz gibi nedenlerden dolayı bu iktisat okulunun teorik 

ve ampirik çıkarımları zayıflamış bunun sonucunda da konuyla ilgili çalışmalar önemli 

ölçüde azalmıştır. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan nokta 2000’li yıllarda dünya 

ekonomisindeki yapısal değişikliklerin sonuçlara nasıl yansıdığını ortaya koymak ve 

geçmiş literatürle karşılaştırarak hipotezin geçerliliğini koruyup korumadığını test 

etmektir. Bu doğrultuda çalışmada Rasyonel Beklentiler hipoteziyle doğal oran 

hipotezinin birleşiminden oluşan ve ilk olarak Lucas (1973) ve Sargent ve Wallace (1975) 

tarafından ortaya atılan politika etkisizliği önermesinin Türkiye ekonomisi için geçerliliği 

araştırılmıştır. Sadece beklenmeyen politika değişikliklerinin ekonominin reel 

değişkenleri üzerinde etkili olduğunu savunan hipotez 2003:1-2013:4 dönemi itibariyle 

üçer aylık verilerle test edilmiştir. Hipotezin geçerliliği kullanılan ekonometrik yöntem, 

seçilen toplam talep politikası aracı, test edilen ekonomi, test edilen dönem, verilerin 

frekansı, değişkenlerin istatistiksel özelliklere uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, 

para denkleminin oluşumu gibi parametrelere bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle 

çalışmada sayılan faktörlerin çoğu dikkate alınmış ve çalışmanın analizinde Barro’nun iki 

aşamalı test yöntemi ve McGee-Stesiak’ın otoregresif denklem sistemi olmak üzere iki 

farklı yaklaşım kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada M1 ve M2 olmak üzere iki farklı parasal 

değişken ele alınmıştır. Kullanılan yönteme, parasal değişkene ve seçim kriterlerine bağlı 

kalmaksızın her durum için politika etkisizliği hipotezi kesin bir şekil de red edilmiştir. 

Böylece sistematik talep politikalarının uygulanma gerekliliği ortaya konulmuştur. 

Çalışmadan elde ettiğimiz bir diğer önemli çıkarım da kur politikasıyla ilgilidir. Sonuç 

olarak, ele aldığımız dönem itibariyle beklenen ve beklenmeyen para politikalarından 
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ziyade beklenmeyen kur politikalarının öne çıktığı hatta reel çıktı üzerinde negatif ve 

anlamlı etkiler yarattığı görülmüştür. 
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Complex nature of causality is remarkable research topic among the changes in the prices 

of the companies which located the national market and just traded the industrial sector 

and the fear index, VIX, which is one of the important indicators of fluctuations in the 

international market, and further Euro Stoxx 50 Volatility Index, which is the important 

indicator of fluctuations in the Euro Zone. This is a serious consideration by the Turkey 

Markets. The aim of this study identifies the causality among Turkey industrial returns, 

SP500VIX and EuroStoxx50VIX for the 1/3/2007 – 31/03/2014 period. Beside this, the 

long-term causality among the variables is investigated by Toda Yamamoto procedure. 

According to the test results of Toda-Yamamoto causality analysis, there exists causality 

relationship between industrial returns and fluctuations of in the international market 

volatility SP500VIX and EuroStoxx50VIX. 
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Türkiye Sınaî Varlıklarının Getirileri ile Uluslararası Piyasalardaki Dalgalanmalar 

Arasındaki Nedenselliğin İncelenmesi: Toda – Yamamoto Yaklaşımı 

 

Ulusal pazarda işlem gören ve sadece sanayi ve endüstri sektöründe yer alan şirketlerin 

hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmelerin, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların 

önemli göstergelerinden biri olan VIX korku endeksi, ayrıca euro bölgesindeki finansal 

piyasaların dalgalanmalarının önemli bir göstergesi olan Euro Stoxx 50 volatilite endeksi 

ile nedensellik ilişkilerinin karmaşık yapısı dikkate değer bir araştırma konusudur. Tabi ki 

bu durum Türkiye piyasaları tarafından da ciddi bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın 

amacı uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların en önemli göstergelerinden biri olan 

VIX korku endeksi, Euro bölgesindeki finansal piyasaların dalgalanmalarının ön emli bir 

göstergesi olan Euro Stoxx 50 volatilite endeksi ve Türkiye’deki sanayi ve endüstri 

sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmelerin getirilerine 

yönelik nedensellik ilişkisinin tespitine yöneliktir. 2007 – 2014 yılları arasındaki günlük 

Türkiye sınai getirileri, SP500 volatilite Endeksi ve Euro Stoxx 50 volatilite endeksi 

verileri kullanılmış ve Toda – Yamamoto prosedürü takip edilerek değişkenler arasındaki 

uzun dönem nedensellik bağı araştırılmıştır. Sonuç olarak Toda – Yamamoto nedensellik 

yaklaşımının sonuçlarına göre, sınai varlıklarının getirilerinin uluslararası korku 

endeksleri, SP500 VIX ve Euro Stoxx 50 volatilite değişkenleri üzerinde nedensellik 

bulgularına rastlanmıştır. 
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The Relationship between Human Capital and Economic Growth in the Countries 

Attained Their Independence with the Collapse of the USSR 

 

Sevgi Sezer 

Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu 

ssezer@uludag.edu.tr 

 

In this study, the relations between human capital and economic growth that belong to the 

countries gained independence after the collapse of the USSR will be tested by the panel 

data analysis with the obtained statistical data. Countries gained independence after the 

collapse of the USSR consis t of; Eastern Europe (Russia, Belarus, Ukraine, Moldova), 

Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania), the Caucasus (Georgia, Armenia, Azerbaijan) and 

Central Asian countries (Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan) 

 

Keywords: Economic Growth, Human Capital, Eastern Europe, The Baltic, The 

Caucasus, Central Asian Countries 

 

 

SSCB’nin Dağılmasıyla Bağımsızlığına Kavuşan Ülkelerde Beşeri Sermaye ve 

Ekonomik Büyüme İlişkisi 

 

Bu araştırmada, SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan ü lkelere ait beşeri 

sermaye ve ekonomik büyüme arası ilişki elde edilecek istatistiki verilerle panel veri 

analizi yapılarak test edilecektir. SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan ülkeler; 

Doğu Avrupa (Rusya, Belarus, Ukrayna, Moldova), Baltık (Estonya, Letonya , Litvanya), 

Kafkasya (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) ve Orta Asya ülkelerinden (Türkmenistan, 

Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan) oluşmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye, Doğu Avrupa, Baltık, Kafkasya, 

Orta Asya Ülkeleri 
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 The Estimating of International Tourism Demand to Antalya: Panel Data 

Approach 

 

Sabriye Güven, Çiğdem Demir 

Akdeniz Üniversitesi 

sabriyegvn@gmail.com 

 

With its rapid growth, tourism has become one of the most important industries in the 

world, and thus tourism incomes have begun to take an important role in the economy. 

With the enactment of the Law for the Encouragement of Tourism in 1982, tourism sector 

has developed rapidly in Turkey as well as in the world and has made great contributions 

to economic development of Turkey. The one of the world’s most tourist attracting brand 

city, Antalya with the number of visitors exceeding 12 million in 2013 without a doupt 

has largest share in Turkey’s tourism. Besides, according to the data of Antalya Provincial 

Directorate of Culture and Tourism and the Ministry of Tourism; approximately 35% of 

foreign visitors coming to Turkey in 2013 consisted of foreign visito rs coming to Antalya 

and thus, Antalya has been able to provide a large part of the total tourism income of 

Turkey with its tourism income alone and proven its role as a locomotive in the Turkish 

tourism. In this study, the international tourism demand for Antalya, the major contributor 

to Turkish tourism, is modelled with the aim of increasing tourism incomes, aligning 

supply and demand and shaping future investments in the sector. In this context, the 

relationships between the number of foreign tourist between 1996-2013 years of ten 

countries sending the most tourist to Antalya and per capita gross domestic product of the 

countries concerned, relative price of Turkey according to orjin countries, lagged tourist 

numbers, trend, seasonal dummy variables were analyzed. Additionally, the models 

formed by using quarterly, deseasonalized, annual data were estimated by panel data 

approach. According to the estimation results; no significant difference was found 

between three models. Besides, it was determined that the income levels of the countries 

concerned had a positive effect on the tourism demand to Antalya, whereas the relative 

prices had a negative effect. When examine d the seasonal dummies in the quarter model; 

it was determined that the number of tourists coming to Antalya peaked at the third quarter, 
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but the number of tourists visiting Antalya remained at minimum within the first three 

months of the year. It was concluded that the variable of the number of delayed tourists 

corresponding to advertising and promotional activities will also have very important 

effects on the tourism demand. 

 

Keywords: International Tourism Demand, Panel Data Analysis, Seasonality, Antalya 

 

 

Antalya’ya Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Tahminlenmesi: Panel Veri 

Yaklaşımı 

 

Turizm hızlı bir şekilde gelişim göstererek, dünyada en önemli sektörlerden birisi haline 

gelmiş ve böylece turizm gelirleri ekonomid e oldukça önemli rol almaya başlamıştır. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu’nun çıkmasıyla 

birlikte turizm sektörü hızlı bir gelişim göstermiş ve Türkiye’nin ekonomik olarak 

kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır. Türkiye turizminde de şüphesiz en büyük rolü, 

2013 yılında 12 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok turist çeken marka 

şehirlerinden biri olan Antalya oynamaktadır. Ayrıca Antalya İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2013 yılında Türkiye’ye gelen 

yabancı ziyaretçilerin yaklaşık %35’ini Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçiler oluşturmuş 

ve böylece Antalya turizm geliriyle Türkiye’nin toplam turizm gelirlerinin büyük bir 

kısmını tek başına sağlayarak Türk turizminde lokomotif görevini üstlendiğini ortaya 

koymuştur. Bu çalışmada turizm gelirlerinin arttırılabilmesi, arzın talebe uygun hale 

getirilebilmesi ve bu alanda yapılacak yatırımlara yön verilebilmesi amacıyla Türkiye 

turizmine en büyük desteği sağlayan Antalya’ya yönelik uluslararası turizm talebi 

modellenmiştir. Bu bağlamda Antalya’ya en çok turist gönderen on ülkenin 1996 – 2013 

yılları arasında gelen turist sayılarının, ilgili ülkelerin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi 

hasılası, Türkiye’nin ilgili ülkeye göre fiyatı, gecikmeli turist sayısı, trend ve mevsim 

kuklaları ile ilişkileri analiz edilmiştir. Çeyreklik, mevsimsellikten arındırılmış ve yıllık 

veriler kullanılarak oluşturulan modeller panel veri yaklaşımıyla tahminlenmiştir. Tahmin 
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sonuçlarına göre üç model arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Ayrıca ilgili ülkelerin 

gelir düzeyinin Antalya’ya yönelik turizm talebi üzerinde olumlu, göreli fiyatın ise 

olumsuz etkileri olduğ u saptanmıştır. Çeyreklik modeldeki mevsim kuklalarına 

bakıldığında; Antalya’ya gelen turist sayılarının üçüncü çeyrekte zirve yaptığı ancak 

Antalya’yı ziyaret eden turist sayısının yılın ilk üç ayında en az olduğu tespit edilmiştir. 

Reklam ve tanıtım faaliyetlerine karşılık gelen gecikmeli turist sayısı değişkeninin de 

turizm talebi üzerinde oldukça önemli etkilere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Turizm Talebi, Panel Veri Analizi, Mevsimsellik, 

Antalya 

 

 

The Analysis of the Long-Term Relationship between Financialisation and Groeth 

Rate in Some Central Capitalist Countries 
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According to the financialisation approach which developed by the heterodox social 

scientists, after the 1980s, began the process of financialisation in the centeral capitalist 

countries such as the US and Britain and has spread to the other countries. In the process 

of financialisation, while financial sector’s share in the GDP has increased, the share of 

manufacturing industry gradually has diminished and it is suggested that as a result of this 

phenomenon, average growth rate has decreased in the central capitalist countries. The 

concept of financialization in the heterodox economics literature is relatively new and has 

not been achieved on a full consensus. Thus, a financialisation variable (or financialisation 

indicies) which represents the measurement of financialisation could not be created yet. 

Econometric works in this area also are not very much. However, there are quite a lot of 

work in neo-classical economics field that there is often a positive relationship between 

financial liberalization and economic growth. The aim in this study, is to examine whether 
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there is a negative relationship in the long term between the financialisation and growth 

rate in the central capitalist countries. The econometric method are time series analysis 

and the main variables are financialization indices and growth rates. Financialisation 

indices of the countries are calculated by using the OECD data set. In this study, unit root 

tests of the series are carried out and for the testing of long term relationship between 

financialization variable and the growth rate are applied to Co-integration Test, Vector 

Error Correction Model and Engle-Granger causality tests. The study consists of three 

sections. In the first section, is described the concept of financialization and the creation 

of the financialisation indices. In the second section is introduced the model and are given 

the results of the unit root tests of series. In the third section are evaluated Cointegration 

Test, Vector Error Correction Model and Engle-Granger causality test results. In the 

conclusion section are discussed the results which obtained in this study. 

 

Keywords: Political Economy, Financialisation Indices, Financialisation-Growth Rate 

Relationship, Time Series and Cointegration Analysis 

 

Bazı Merkez Kapitalist Ülkelere Finansallaşma ile Büyüme Hızı Arasındaki Uzun 

Dönem İlişkisinin Analizi 

 

Heterodoks sosyal bilimcilerin geliştirdiği finansallaşma yaklaşımına göre, 1980’li 

yıllardan sonra ABD ve İngiltere gibi merkez kapitalist ülkelerde başlayan finansallaşma 

süreci, giderek tüm ülkelere yayıldı. Finansallaşma sürecinde; finans sektörünün GSYİH 

içindeki payı artarken, imalat sanayinin payının ise giderek azalması sonucunda, merkez 

kapitalist ülkelerde ortalama büyüme hızının giderek düştüğü bu yazarlar tarafından ileri 

sürülmektedir. Heterodoks iktisat yazınında finansallaşma kavramı, nispeten yeni ve 

üzerinde tam bir uzlaşı sağlanamamış olduğundan, finansallaşmanın ölçümünü temsil 

eden, bir finansallaşma değişkeni (ya da finansallaşma endeksi) de henüz 

oluşturulamamıştır. Bu alandaki ekonometrik çalışmalar da çok fazla değildir. Oysa ki, 

Neo-Klasik iktisat yazınında; finansal serbestleşme ile ekonomik büyüme arasında 

çoğunlukla pozitif bir ilişki olduğuna dair oldukça fazla çalışma vardır. İşte bu çalışmada 

amaç; merkez kapitalist ülkelerinde finansallaşma ile büyüme hızı arasında uzun dönemde 
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negatif bir ilişkinin var olup olmadığını test etmektir. Ekonometrik yöntem olarak, zaman 

serisi analizi yapılmakta olup, çalışmada kullanılan temel değişkenler, ülkelere ait 

finansallaşma endeksleri ve büyüme hızıdır. Çeşitli ülkelere ait finansallaşma endeksleri, 

OECD veri setinden yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada, serilere birim kök 

testleri yapılmakta ve finansallaşma değişkeni ile büyüme hızı arasındaki uzun dönem 

ilişkiyi test edebilmek için ise; Eş-Bütünleşme Testi, Vektör Hata Düzeltme Modeli ve 

Engle-Granger Nedensellik Testleri uygulanmaktadır. Çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde, finansallaşma kavramı ve finansallaşma endeksinin 

oluşturulması açıklanmaktadır. İkinci bölümde, kurulan model tanıtılmakta ve 

değişkenlere ait birim kök testlerinin sonuçları verilmektedir. Üçüncü bölümde ise 

Eşbütünleşme Testi, Vektör Hata Düzeltme Modeli ve Engle-Granger Nedensellik Test 

sonuçları değerlendirilmektedir. Sonuç bölümünde ise, çalışmada elde edilen sonuçlar 

tartışılmaktadır. 
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A major purpose of linear regression analysis, as all regression analysis, is to determine 

the equation that best fits to the observed data points. To do this, the parameters of the 

linear regression model are estimated and a prediction equation is performed. The most 

famous method to obtain the estimations of the model parameters is the least squares (LS). 

However, LS estimators are very sensitive to outliers. Only one of then can change the 

estimated line extremely. In such cases, it might be better to use robust estimators to 

estimate the model parameters. Becouse, the predicted equation remain as close as 
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possible in the area of the observations. So, this prevents great displacements of the 

prediction equation. In this study, a simulation is performed to compare the least median 

square and re-weight least square robust estimators, which are the most preferred in r 

egression analysis, with the LS estimators in terms of mean square errors (MSE). Data is 

simulated from of mixture of normal distributions. If the ratio of yhr mixture is zero, 

meaning that all the data is from the assumed distribution, the MSE of the LS estimators 

are found to be smaller than the underlined estimators. When the mixture ratio different 

from zero is used, the MSE of the least square are substantially larger than the robust 

estimators, since the outliers will ocur towards the dependent variable 

 

Keywords: Least Squares, Least Median Squares, Re-Weight Least Squares, Robust 

Estimators, Outlier Observation 

 

Regresyon Analizinde EKK ile Bazı Sağlam Tahmin Edicilerin HKO Bakımından 

Karşılaştırılması 

 

Tüm regresyon analizlerinde olduğu gibi doğrusal regresyon analizinde de amaç gözlenen 

değerlere en iyi uyan denklemi belirleyebilmektir. Bu amaçla doğrusal regresyon 

modelinin parametreleri tahmin edilerek bir kestirim denklemi oluşturulur. Model 

parametrelerinin tahminlerini elde edebilmek için kullanılan en yaygın yöntem en küçük 

kareler (EKK) yöntemidir. Bununla birlikte EKK tahmin edicileri aykırı gözlemlere karşı 

oldukça hassastır. Bir tane bile aykırı gözlem EKK tahmin doğrusunu aşırı derecede 

değiştirebilir. Bu durumda model parametrelerinin tahmini için aykırı gözlemlere karşı 

sağlam tahmin ediciler kullanmak tercih edilebilir. Bu yolla oluşturulan kestirim denklemi 

büyük olasılıkla gözlemlerin yoğunlaştığı bölgede kalır. Yani aykırı gözlemlerin kestirim 

denkleminde aşırı kaymalara neden olmamasını sağlar. Bu çalışmada, regresyon 

analizinde en çok tercih edilen en küçük medyan kareler (EKMK) ve yeniden 

ağırlıklandırılmış en küçük kareler (YAEKK) sağlam tahmin edicilerinin EKK tahmin 

edicileriyle hata kareler ortalamaları (HKO) bakımından karşılaştırması simülasyonla 

gerçekleştirilmiştir. Simülasyon çalışmasında gözlemler karışmış normal dağılımdan 

üretilmişlerdir. Karışım oranı sıfır alındığında yani tüm gözlemlerin varsayılan 
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dağılımdan gelmesi durumunda EKK tahmin edicilerinin HKO ‘larının daha düşük olduğu 

görülmüştür. Sıfırdan farklı bir karışım oranı kullanıldığında bağımlı değişken yönünde 

oluşacak aykırı gözlemlerden dolayı EKK tahmin edicilerinin HKO ’larının sağlam 

tahmin edicilerinkine göre oldukça büyük çıktığı gözlemlenmiştir. 
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Causal ity Theory was developed by Granger in 1969. According to this theory; we should 

check if the past values of one of the variables contribute to explain the current values of 

the other variable. In other words, we conclude that the variable X is a Granger Cause of 

the variable Y if including the past values of X raises the explanatory power of the model 

constructed to explain the value of Y in time period t. The Granger Causality approach 

was used extensively in empirical research. One of the first important theoretical and 

empirical contribution to Granger Causality Approach was made by Sims in 1980. Based 

on the fact that ‘future cannot be the cause of today’, Sims developed a new Causality 

Approach to explain causality. In the last three decades, in addition to Granger and Sims 

Causality approaches, some other causality tests, such as Toda-Yamamoto Causality Test 

and ARDL Bound Testing Approach, have also been developed. In this study we will 

provide an all-embracing literature review of the academic research in Turkey utilizing 

causality test approach. In the first step, we will study the variables considered, the specific 

tests carried out, and conclusions reached each research paper. In the second step, we will 

compare and analyze the literature in terms of the variables considered, the specific tests 

carried out, and conclusions reached. One important contribution of this study is to 

determine which macroeconomic variables in Turkey are considered in causality tests. 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 114 

 

114 

 

Hence, the study will help in determining what questions in terms of the causal relations 

among macroeconomic variables have not yet been answered, and stimulate new research 

in this field. 

 

Keywords: Causality, Granger Causality, Sims Causality, Causality Tests, Turkey 

 

Türkiye’de Yapılan Nedensellik Uygulamalar Üzerine Literatür Araştırması 

 

Nedensellik kuramı 1969 yılında Granger tarafından geliştirilmiştir. Kurama göre; iki 

değişken arasındaki n edensellik ilişkisi açıklanırken, değişkenlerden birinin cari 

zamandaki değerini açıklamada diğer değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bir katkı 

sağlayıp sağlamadıklarına bakılır. Daha açık bir ifade ile, bir değişkenin (Y) t zamanındaki 

değerini açıklamak için kurgulanan bir modelin açıklama gücü diğer değişkenin (X) 

gecikmeli değerleri içerildiğinde artıyorsa; X, Y’nin Granger nedenidir denir. Uzunca bir 

zaman ekonometrik uygulamalarda kullanılan temel bir yaklaşım olan Granger 

Nedensellik yaklaşımına ilk önemli teorik ve ampirik katkı 1980 yılında Sims tarafından 

yapılmıştır. Sims nedenselliği geleceğin günümüzün nedeni olamayacağı gerçeğinden 

yola çıkarak açıklayan bir Nedensellik Testi geliştirilmiştir. Son 30 yılda ise Granger ve 

Sims Nedensellik Testleri dışında Toda‐Yamamoto Nedensellik Testi, ARDL Sınır Testi 

Yaklaşımı vb. birçok diğer nedensellik testleri yaklaşımları gelişti rilmiştir. Bu çalışmada 

Türkiye’de nedensellik testleri kullanılarak yapılan akademik çalışmaların literatür 

taraması yapılacaktır. Araştırmada ilgili çalışmalarda kullanılan nedensellik testleri ve 

testler sonucu elde edilen bulgular incelecek, karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. Ayrıca 

söz konusu çalışmalarda ağırlıklı olarak hangi değişkenlerin nedenselliklerinin incelendiği 

ve büyük oranda hangi değişkenlerin birbirlerinin nedeni olduğunun da ortaya çıkması 

beklenmektedir. Bu çalışmanın bulguları, Türkiye’de bu alanda yanıtlanmayan soruların 

ortaya çıkmasına ve böylece yeni araştırmalar yapılmasının özendirilmesine katkı 

sağlayacaktır. 
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Empirical testing for the Neoclassical prediction of per capita income convergence has 

attracted the interest of many economists for a long time. Different approaches have been 

used for this purpose. One popular approach which goes back to Baumol(1986) is based 

on dynamic regressions. In many studies income convergence has been tested using 

dynamic regressions with cross section, time series or panel data. However many of 

existing studies do not take into account the spatial heterogeneity and spillovers when 

testing for income convergence. The main reason for this is the lack of appropriate 

estimation and test procedures especially for a dynamic spatial panel data model. This 

study aims to fill this gap using two recent methods. One of the methods developed by 

Lee and Yu(2010) estimates a dynamic spatial panel model by Maximum Likelihood 

estimator. Other method has been advanced by Guloglu and Bera(2014) allows us to test 

for convergence in a dynamic spatial panel data model . Using the two above mentioned 

method we test for income convergence across 26 NUTS Level 2 Turkish regions. 

 

Keywords: Income convergence, Spatial Panel, Hypothesis Testing 
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Türkiye'de Bölgeler Arası Gelir Yakınsamasının Test Edilmesi: Mekansal Panel 

Veri Yöntemler Işığında Yeni Kanıtlar 

 

Bu çalışmada Mekansal Panel Veri Y ntemlerindeki yeni gelişmeler doğrultusunda 

Türkiye'de 26 NUTS2 bölgesinde gelir yakınsaması hipotezi test edilecektir. Bu amaçla 

Lee ve Yu(2010) ve Guloglu ve Bera(2014) tarafından geliştirilen yöntemler 

kullanılacaktır. 
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Small Sample Properties of Unit Root Tests with Structural Breaks 
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In the time series analysis, various unit root test are developed in order to identify whether 

or not shocks to series are temporary. Conventional unit root tests tend to accept the 

existence of unit root if structural breaks are not taken into account. Therefore, the unit 

root tests with structural breaks are proposed. These tests show differences depends on the 

number of structural breaks and whether structural shifts are determined endogenous or 

exogenous. Hence, in order to select the appropriate unit root test, it is important to 

compare the size and power properties of the unit root tests in different data generating 

processes. In empirical studies, researches widely employ the one-break unit root test by 

Zivot and Andrews (1992) and Lee and Strazicich (2004); and the two-breaks test by Lee 

and Strazicich and Narayan and Pop (2010). The purpose of this study is to compare small 

sample size and power properties of these approaches. To this end, a Monte Carlo 

simulation analysis will be carried out for different small samples (for example 50, 100, 

150, 200, 250, 500 observations). We will try to determine how different data generating 
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processes affect the size and power of these tests and which one has good size and power 

properties in which situations. 

 

Keywords: Time Series, Unit Root, Structural Break, Monte Carlo 

 

Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testlerinin Küçük Örneklem Özellikleri 

 

Zaman serileri analizinde, değişkenlerde meydana gelen şokların geçici olup-olmad ığını 

tespit etmek üzere birçok birim kök testi geliştirilmiştir. Serilerde ortaya çıkan yapısal 

kırılmaların dikkate alınmadığı durumlarda geleneksel birim kök testleri birim kökün 

varlığını kabul etme eğilimindedir. Dolayısıyla, zaman serilerinde yapısal kırılmayı 

dikkate alan birim kök testleri önerilmiştir. Bu testler, yapısal kırılmanın sayısına, 

kırılmanın içsel veya dışsal belirlenmesine göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden, 

testlerin küçük örneklemlerde, farklı veri yaratma süreçlerinde sahip olduğu boyut ve güç 

özelliklerinin karşılaştırılması, uygun birim kök testinin seçilmesi açısından önemlidir. 

Uygulamalı çalışmalarda tek kırılmalı Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich 

(2004); çift kırılmalı Lee ve Strazicich (2003) ve Narayan ve Pop (2010) yaklaşımlarından 

yaygın şekilde yararlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu yaklaşımların küçük örneklem 

boyut ve güç özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Bunun için farklı küçük örneklem 

büyüklükleri (örneğin 50, 100, 150, 200, 250, 500 gözlem) için Monte Carlo simülasyon 

analizi yapılacaktır. Farklı veri yaratma süreçlerinin bu testlerin boyut ve gücünü nasıl 

etkileyeceği ve hangi durumlarda hangi testin daha iyi özelliklere sahip olduğu 

belirlenmeye çalışılacaktır. 
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Forecasting Turkey's Imports until Year 2020 with Using Fuzzy Time Series 

Models 

 

Arzu Ekici, Nevin Güler  

arzuekici12@gmail.com  

 

Time series analyses are widely used in various fields particularly economy, finance, 

medicine astronomy etc. for many years. The main objective of time series is to find 

mathematical model between time series and its lagged values to forecast the future. But 

what in classical time series, several statistical assumptions such as stationarity and being 

independent error each other must be satisfied, this always come to nothing in especially 

the applications of social sciences. Apart from this, not being able to use of classical time 

series is the another problem in case of inadequate number of data points. In order to 

annihilate these drawbacks of classical time series, fuzz y time series is widely used 

recently. The reason of this, fuzzy time series do not require any assumptions and can be 

used in case of inadequate number of data points. Fuzzy time series is the fuzzy type of 

classical time series. İt is used to evaluate relationship between time series and it’s lagged 

values in fuzzy environment. The most important difference between fuzzy and classical 

time series is in classical time series, the coefficients are unique, but in fuzzy time series, 

coefficients correspond to a fuzzy set. In the other words, an interval are estimated for 

coefficients in fuzzy time series. Many fuzzy time series models are based on first-order 

models. In these time series, it is assumed that fuzzy time series only are affected by 

previous period. 

 

Keywords: Fuzzy Time Series, Time Series, Export 

 

Bulanık Zaman Serileri Modeli ile Türkiye’nin İthalatının 2020 Yılına Kadar 

Tahmini 

 

Zaman serileri analizi uzun yıllardır, ekonomi, finans, tıp, astronomi vs. başta olmak üzere 

birçok bilim dalında yaygın olarak kullanılmaktadır. Zaman serileri analizinin genel 
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amacı, geleceği tahmin etmek için zaman serisi ile kendi gecikmeli değerleri arasındaki 

matematiksel modeli bulmaktır. Ancak klasik zaman serileri analizinde durağanlık ve 

hataların birbirinden bağımsız olması gibi bir takım istatistiksel varsayımların sağlanması 

gerekir ki bu özellikle sosyal bilim uygulamalarında her zaman gerçekleşmemektedir. 

Bunun dışında, veri sayısının azlığı durumunda klasik zaman serileri analizinin 

kullanılamaması da bir başka problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik zaman 

serilerinin bu tür dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla bulanık zaman serileri son 

zamanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni, bulanık zaman serilerinin 

herhangi bir varsayım gerektirmemesi ve veri sayısının az olması durumunda da 

kullanılabilmesidir. Bulanık zaman serileri klasik zaman serilerinin bulanık versiyonudur. 

Zaman serisi ile kendi gecikmeli değerleri arasındaki ilişkiyi bulanık çevrede değ 

erlendirmek için kullanılır. Bulanık zaman serilerin klasik zaman serilerinden en önemli 

farkı, zaman serisi modelinin katsayılarının tek bir değere değil, bulanık kümeye karşılık 

gelmesidir. Bir başka deyişle bulanık zaman serilerinde katsayılar için bir aralık tahmin 

edilmektedir. Bir çok bulanık zaman serisi modeli, birinci dereceden modellere 

dayanmaktadır. Bu zaman serilerinde, bulanık zaman serisinin sadece bir önceki 

dönemden etkilendiği varsayılmaktadır. Birinci dereceden bulanık zaman serileri modeli 

4 aşamada kurulmaktadır. İlk aşamada, zaman serisinin eşit aralıklara bölünür. Sonraki 

aşamalarda sırasıyla, aralıkların bulanıklaştırılması ve bulanık ilişkilerin tanımlanması, 

tahmin işleminin yapılması ve son olarak durulaştırma işlemidir. Bu çalışmada, birinci 

derecen bulanık zaman serileri modeli ile Türkiye’nin 2020 yılına göre ithalatın 

tahminlemesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak TUIK resmi web sitesinden 1980-

2013 yılları arasındaki ithalat değerleri kullanılmıştır. 
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Comparision Fuzzy Neural Networks and Artificial Neural Networks in Predicting 

and Forecasting of Time Series 

 

Meltem Çelik, Muhammet Oğuzhan Yalçın 
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Time series prediction and forecasting is statistical method widely used in many fields 

business, economy, product control, weather forecasting etc. Time series analysis deals 

with observations related to a variable collected at regular time intervals relationships 

between successive observations. The main objective of time series is to understand 

relationship between successive observations and to predict future values of the series on 

the basis of this relationship. For this purpose, one model between time series and its 

previous values is built. At the stage of model building, features of time series firstly are 

investigated. The most important feature of time series is whether series is stationary or 

not. The stationary of time series is determined by examining change in time of its mean, 

its variance and covariance between two periods. These measures should not change in 

time, should steady for stationary. When series is stationary, Auto-regressive Model, 

Moving Average, Auto-Regressive Moving Average and Integrated Auto-regressive 

Moving Average models generally are used for modeling. However, if series is not 

stationary, series is made stationary by taking difference and mentioned models are 

applied to the series transformed to be sta tionary. However, time series consists of at least 

50 number of observations for such processes and obtaining consistent prediction results. 

Statistical methods fall behind in case that time series is not stationary, it is not made 

stationary at the result of taking difference or time series consists of small number of 

observations. Therefore, recently, soft computing techniques such as artificial neural 

networks, fuzzy neural networks, fuzzy time series etc. have been widely used for 

prediction and forecasting of time series. In this study, fuzzy neural networks and artificial 

neural networks are preferred for prediction and forecasting. Data set consists of time 

series related to consumer price indexes and population growth rate of Turkey. The series 

of consumer prices indexes involves the years of 1998 and 2013, population growth rate 

involves the years of 1997 and 2010. The value of year 2018 is forecasted for consumer 
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price indexes, the value of year 2015 are forecaste d for population growth rate. At the 

result of analyses, it has been seen that fuzzy neural networks and artificial neural 

networks have similar performance. 

 

Keywords: Fuzzy Neural Networks, Artificial Neural Networks, Time Series 

 

Bulanık Sinir Ağları ve Yapay Sinir Ağlarının Zaman Serileri Tahmini ve 

Öngörüsünde Karşılaştırılması 

 

Zaman Serileri tahmini ve öngörüsü, iş, ekonomi, ürün kontrolü, hava tahmini vs. gibi bir 

çok alanda yaygın olarak ku llanılan istatistiksel bir yöntemdir. Zaman serileri analizi, 

düzenli zaman aralıklarında derlenen bir değişkene ilişkin gözlemler ve ardışık gözlemler 

arasındaki ilişkilerle ilgilenir. Zaman serisinin temel amacı, ardışık gözlemler arasındaki 

ilişkiyi anlamak ve bu ilişkiden yola çıkarak serinin gelecek değerlerini tahmin etmektir. 

Bu amaca yönelik olarak, zaman serisi ve geçmiş değerleri arasında bir model kurulur. 

Model kurma aşamasında, ilk olarak zaman serisi verisinin özellikleri araştırılır. Bir 

zaman serisinin en önemli özelliği serinin durağan olup olmamasıdır. Bir zaman serisinin 

durağanlığı serinin ortalamasının, varyansının ve iki dönem arasındaki kovaryansının 

zaman içinde değişimi incelenerek belirlenir. Durağanlık için bu ölçümlerin zaman içinde 

değişmemesi, sabit kalması gerekmektedir. Seri durağan olduğunda, modelleme işlemi 

için genellikle istatistiksel yöntemlerden Otoregresif, mod el, Hareketli Ortalama, 

Otoregresif Hareketli Ortalama ve Bütünleşik Otoregresif Hareketli Ortalama modelleri 

kullanılır. Ancak seri durağan değilse fark alma işlemleri kullanılarak seri 

durağanlaştırılmakta ve bahsedilen modeller durağanlaştırılmış seriye uygulanmaktadır. 

Ancak bu tür işlemler ve tutarlı tahmin sonuçları elde edebilmek için zaman serisinin en 

az 50 gözlemden oluşması gerekmektedir. Zaman serisinin durağanlık özelliğini 

sağlamaması, fark alma işlemi sonucunda durağanlaştırılamaması ya da zaman serisinin 

az gözlemden oluşması durumunda istatistiksel yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu 

nedenle son zamanlarda zaman serisi tahmini ve öngörüsünde, bulanık sinir ağları, yapay 

sinir ağları, bulanık zaman serileri vs gibi esnek hesaplama teknikleri yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada tahmin ve öngörü işlemi için bulanık sinir ağları 
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ve yapay sinir ağları tercih edilmiştir. V eri seti Türkiye’nin tüketici fiyat indeksleri ve 

popülasyon büyüme hızı zaman serisinden oluşmuştur. Tüketici fiyat indeksleri serisi 

1998 ve 2013 yıllarını, popülasyon büyüme hızı serisi ise 1997 ve 2010 yıllarını 

kapsamaktadır. Tüketici fiyat indeksleri serisi için 2018, popülasyon büyüme hızı serisi 

için ise 2015 yılı tahmin edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde bulanık sinir ağları ve 

yapay sinir ağlarının benzer performansa sahip olduğu görülmüştür. 
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Appliying Artificial Neural Networks and Clasical Time Series to Forecasting 

Unemployment Rate of OECD Countries 
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Unemployment rate is one of the most important indicators which show socio-economic 

development of countries. Recently, almost all countries face the problem of 

unemployment by reason of cities in a global crisis. To handle this problem, effective 

planning should be made in many areas such as education, finance, health, agriculture, 

tourism etc. The forecasting of labor force or unemployment rate is the one of most basic 

tools that leads the planning works. Besides, the prediction and forecasting of 

unemployment rate matters to macro-economic decisions and economic applications. 

Many methods are used to predict unemployment rate. The mos t used methods are Box-

Jenkins models (auto-regressive process, moving average, auto-regressive moving 

average and integrated auto-regressive moving average) and soft computing techniques 

(artificial neural networks, fuzzy logic and genetic algorithms). There has been increase 

in concern for soft computing techniques since Box-Jenkins models base on strict 

assumptions on residuals, it does not give confidential results in case the number of 

observations is small and it falls behind in modeling time series with nonlinear structure. 

In this study, artificial neural networks is used to forecast time series related to 
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unemployment rate variable of 34 number of OECD countries. Time series involves years 

of 2002 and 2014. One prefers one input layer, one hidden layer and one output layer for 

all predictions. Input layer of network consists of one lagged values of time series. In the 

other words, one has been tried to estimate the parameters of auto-regressive model with 

artifici al neural networks. Obtained prediction results have been compared to Box-

Jenkins models. Mean absolute percentage error are used as comparison criteria. At the 

results of analyses, it has been observed that artificial neural networks give the better 

results than Box-Jenkins models. 
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Yapay Sinir Ağları ve Klasik Zaman Serisi Analizinin OECD Ülkelerinin İşsizlik 

Oranı Öngörüsüne Uygulanması 

 

İşsizlik oranı, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişliğini gösteren en önemli göstergelerden 

biridir. Son dönemde kü resel boyuttaki krizler nedeniyle hemen hemen bütün ülkeler 

işsizlik problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu problemin üstesinden gelebilmek için 

eğitim, finans, sağlık, tarım, turizm vs gibi bir çok alanda etkin planlama yapılması 

gereklidir. İş gücünün veya işsizlik oranının gelecek zaman tahminleri (öngörüleri) 

planlama çalışmalarına yol gösteren en basit araçlardan biridir. Bunun dışında, işsizlik 

oranının tahmin ve öngörüsü, makroekonomik kararlar ve ekonomik uygulamalar 

açısından da büyük önem taşımaktadır. İşsizlik oranını tahmin etmek için çok sayıda 

yöntem kullanılmaktadır En sık kullanılan yöntemler Box-Jenkins modelleri (otoregresif 

süreç, hareketli ortalama ve otoregresif hareketli ortalama, bütünleşik otoregresif hareketli 

ortalama) ve esnek hesaplama teknikleridir(yapay sinir ağları, bulanık mantık, genetik 

algoritmalar). Box-Jenkins modellerinin artıklar üzerinde katı varsayım lara dayanması, 

gözlem sayısının az olması durumunda güvenilir sonuçlar vermemesi ve doğrusal 

olmayan yapıdaki zaman serilerini modellemede yetersiz kalması esnek hesaplama 

tekniklerine olan ilgiyi arttırmıştır. Bu çalışmada 34 OECD ülkesinin işsizlik oranı 

değişkenine ilişkin zaman serisinin uzun dönemli tahmini için yapay sinir ağları 
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kullanılmıştır. Zaman serisi 2002 ve 2014 yıllarını kapsamaktadır. Tüm tahmin işlemleri 

için bir girdi katmanı, bir gizli katman ve bir çıktı katmanından oluşan en basit ağ yapısı 

tercih edilmiştir. Ağın girdisi zaman serisinin bir gecikmeli değerlerinden oluşmaktadır. 

Bir başka deyişle yapay sinir ağı ile otoregressif modelin parametreleri tahmin edilmeye 

çalışılmıştır. Tüm ülkelerin 2017 yılı işsizlik oranı tahmin edilmiştir. Elde edilen tahmin 

sonuçları Box-Jenkins modelleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma kriteri olarak 

Ortalama Mutlak Yüzde Hata kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tüm ülkeler için 

yapay sinir ağlarının daha iyi sonuç verdiği gözlenmiştir. 
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Environmental Kuznets Curve signifies the relationship between GDP per capita and 

environmental degredation. In this study, Environmental Kuznets Curve tested by panel 

smooth transition regression for The Transition Economies which is the member of 

European Union in 1993 – 2010 period. In the study, carbondioxide emission (metric tons 

per capita), GDP per capita (current US$), urban population (% of total) and energy use 

(kg of oil equivalent per capita - as a transition varible) variables are used logarithmically. 

As a result of study, a smooth transition is observed between two regimes (Below $5176 

GDP per capita is first one and above $5176 GDP per capita is second one) in the related 

period. 

 

Keywords: Panel Data Models, Panel Smooth Transition Regression Model, Transition 

Economies, Environmental Kuznets Curve 
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Seçilmiş Geçiş Ekonomileri’nde Panel Yumuşak Geçiş Regresyon Analizi Yöntemi 

ile Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Sınanması 

 

Çevresel Kuznets Eğrisi kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla ile çevresel bozulma arasındaki 

ilişkiyi ifade etmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ne üye olan geçiş ekonomileri için 

(Bulgaristan, Hırvatistan Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, 

Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya) 1993 – 2010 dönemi Çevresel Kuznets Eğrisi 

Hipotezi, panel yumuşak geçiş regresyon analizi ile sınanmıştır. Çalışmada, logaritmik 

olarak kişi başı metrik ton cinsinden karbondioksit emisyonu, kişi başı gayri safi yurtiçi 

hasıla, kent nüfusu (toplam nüfus içindeki payı) değişkenleri ile geçiş değişkeni olarak; 

kişi başı kilogram cinsinden petrol eşdeğeri enerji tüketimi değişkeni kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda, ilgili dönemin iki rejimden meydana geldiği (5176$’dan az kişi başı 

gayri safi yurtiçi hasıla birinci rejim ve 5176$’dan fazla kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla 

ikinci rejim olmak üzere) ve bu rejimler arasında yumuşak bir geçişin olduğu görülmüştür.  
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The purpose of credibility is finding results from the past experiences and the current 

experiences of the policy holders. Since the beginnig of 1900s, with the help of credibility 

theory, by using weighted average between these two experiences, a fair premium has 

been tried both for the insured and insurer comprimises. One of the methods is 

Hachemeister Credibility Model. In this research, Hachemeister Credibility Model 

containing quantitative risk factors has been introduced. In practise section, Hachemeister 

mailto:mdemirel@gazi.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 126 

 

126 

 

Credibility Model has been put into practise and then the results that have been calculated 

using Hachemeister Credibility Model and weighted least squares (WLS) have been 

compared. In order to get the results, claims experience related to vehicle type that 

contains amount of premium and number of policy concerning the road traffic compulsory 

liability insurance statistics has been used. Practise periods has been classified as 3- 

months and the damage history has been taken from the last quarter part of 2011 to the 

last quarter part of 2014. Vehicle types has been determined as car, taxi, van, truck and 

bus. As the result of practise, the individual expected sum of premium value concerning 

the vehicle type has been calculated as 1.140.372.197,76 TL and the collective expected 

sum of premium value has been calculated as 2.633.369.318,35 TL. According to this 

result, if the insurance company determines the premium value that will be taken from the 

insured for the next term as the collective premium this condition will not be fair for the 

insured. As the insurance portfolio is homogeneous, to use collective premium can be 

used. However generally insurance portfolio is heterogeneus. Therefore insurance 

companies aims to distinguish the insured as having good or bad damage experience. So 

it does not make sense to use only collective premium. Likely, when insurance company 

defines individual premium values as premium values that will be taken from the insured 

for the next term, this situation will not be fair for the insurance company. That is why, 

the next term premium value for each vehichle type has been assessed with Hachemeister 

Credibility Model as well as WLS methods. To sum up, the results calculated with 

Hachemeister Credibility Model have been found beneficial for both sides in the two 

opposite premium values. 
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Hachemeister Kredibilite Modeli ile Prim Tutarı Modellemesi 

 

Kredibilite teorisinde amaç, poliçe sahiplerinin mevcut deneyimleri ile geçmişe ait 

deneyimlerden sonuçlar çıkarmaktır. 1900’lerin başlarından itibaren, kredibilite teorisi 

yardımıyla bu iki deneyim arasında ağırlıklı ortalama kullanarak hem sigortalı hem de 
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sigortacı için, uzlaşma sağlayacak adil bir prim değeri elde edilmeye çalışılmıştır. Bu 

yöntemlerden biri de Hachemeister kredibilite modelidir. Bu çalışmada öncelikle, 

niceliksel risk faktörlerini içeren bir kredibilite modeli olan Hachemeister kredibilite 

modeli tanıtılmıştır. Uygulama kısmında ise Hachemeister kredibilite modelinin 

uygulanışını göstermek ve Ağırlıklı en küçük kareler (AEKK) yöntemiyle elde edilen 

sonuçlarla karşılaştırmak için, karayolları trafik zorunlu mali sorumluluk sigorta 

istatistiklerinin araç türüne göre hasar deneyimi olarak prim değeri ve poliçe adedi esas 

alınmıştır. Uygulamada dönemler üçer aylık periyotlar şeklinde düzenlenmiş olup 2011 

yılının son çeyreğinden 2014 yılının son çeyreğine kadar olan hasar geçmişi ele alınmıştır. 

Araç türleri; Otomobil, Taksi, Kamyonet, Kamyon ve Otobüs biçiminde tanımlanmıştır. 

Uygulama sonucunda, araç türüne göre bireysel olarak alınması beklenen prim değerleri 

toplamı 1.140.372.197,76 TL ve ortak olarak alınması beklenen prim değerleri toplamı 

2.633.369.318,35 TL olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre, sigorta şirketi bir sonraki 

dönem için sigortalılardan alması gereken prim değerini, ortak prim olarak belirlerse bu 

durum sigortalılar açısından adil olmayacaktır. Eğer sigorta portföyü homojense ortak 

primi kullanmak mantıklıdır. Ancak genellikle sigorta portföyleri heterojendir. Bu 

yüzden, sigorta şirketleri iyi veya kötü hasar deneyimine sahip poliçe sahiplerini ayırt 

etmek ister. Dolayısıyla sadece ortak primi ele almak mantıklı değildir. Benzer şekilde 

sigorta şirketi bir sonraki dönem için sigortalılardan alması gereken prim değerleri olarak 

bireysel prim değerlerini belirlerse, bu durum ise sigorta şirketi için adil olmayacaktır. Bu 

sebeple her araç türüne göre bir sonraki dönem al nacak prim değerleri Hachemeister 

modeli ve AEKK yöntemi ile bulunmuştur. Sonuç olarak, Hachemeister kredibilite modeli 

ile bulunan değerlerin, iki uç prim değerleri arasında her iki taraf içinde uzlaşma 

sağlayacak adil prim değerleri verdiği görülmüştür. 
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Since the 1990s, with the exposure to the effects of environmental issues such as global 

warming, climate change, excessive use of natural resources, air pollution and carbon 

dioxide emissions; environment and energy matters have become considerably importance 

in the international platforms. Adverse effects of these problems has revealed the necessity 

for finding more efficient methods to strive against global warming and climate change. 

To reduce the effects of greenhouse gases causing global warming should be taken into 

consideration. . Greenhouse gases include carbon dioxide, water vapour, methane and 

nitrous gases. Carbon dioxide is the most important gas which is rising the green house 

effect and causing more than 60% of greenhouse effect. Thus, the relationshi p among 

energy consumption, carbon dioxide emission and economic growth must be analyzed. 

The purpose of this study is to modelling the relationship among CO2 emission per capita, 

renewable energy consumption per capita, fossil energy consumption per capita and gross 

domestic product per capita. In this context, the multivariate version of univariate Markov 

regime change model (MS-VAR) which is developed by Hamilton (1989) and is used 

prevalently in econometric applications, is performed for Turkey. Markov regime model 

is a non-linear model approach for changes that it is not known when they occured and it 

is used to predict the results in stochastic way. Moreover, these models are widely used 

because they also enable the dating of economic networks. This study the relationship 

among CO2 emission, renewable energy consumption, fossil energy consumption and 

gross domestic product were analyzed by the use of MS-VAR model. 

 

Keywords: Energy Consumption, Income Per Capita, Markov Change, MS-VAR Model 
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CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki 

İlişkinin MS-VAR Yaklaşımı ile Modellenmesi: Türkiye Örneği 

 

1990’lardan itibaren küresel ısınm a, iklim değişikliği, artan doğal kaynak kullanımı, hava 

kirliliği ve karbondioksit emisyonu gibi çevresel sorunların etkilerinin iyice 

hissedilmesiyle beraber uluslararası platformlarda çevre ve enerji hususları birincil 

derecede önemli hale gelmiştir. Bu sorunların olumsuz etkilerinin ortaya çıkması küresel 

ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede daha etkin yöntemlerin bulunması 

zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının 

etkilerinin azaltılmasının öncelikle ele alınması zorunludur. Sera gazları karbondioksit, su 

buharı, metan ve nitroksit gazlarından oluşmaktadır. Bu gazlar içinde sera etkisini arttıran 

ve sera etkisinin %60’dan fazlasına neden olan CO2 (karbondioksit) gelmektedir. Bu 

nedenle, enerji tüketimi, CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

incelenmelidir. Bu çalışmada 1960-2010 yılları arasında kişi başı CO2 emisyonu, kişi başı 

yenilenebilir enerji tüketimi, kişi başı fosil kaynaklı enerji tüketimi ve kişi başı gayri safi 

yurtiçi hasıla arasındaki ilişkinin modellenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 

Hamilton (1989) tarafından geliştirilen ve ekonometrik uygulamalarda yaygın olarak 

kullanılan tek değişkenli Markov rejim değişim modelinin Krolzing (1997) tarafından 

geliştirilen çok değişkenli versiyonunun (MS-VAR) Türkiye için uygulaması yapılmıştır. 

Markov rejim modelleri, rejim değişimlerinin yer aldığı ve bu değişimlerin hangi 

dönemlerde gerçekleştiği bilinmediği ve elde edilen sonuçların geleceğe yönelik 

tahminlerin olasılıksal olarak ifade edildiği doğrusal olmayan bir modelleme yaklaşımıdır. 

Ayrıca bu modeller ekonomik çevrimlerin tarihlendirilmesine de olanak tanımalarından 

dolayı çok tercih edilmektedir. Çalışmada MS-VAR modeli kullanılar ak, kişi başı CO2 

emisyonu, kişi başı yenilenebilir enerji tüketimi, kişi başı fosil kaynaklı enerji tüketimi ve 

kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 
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Federal Reserve (FED)’s statement to adopt a policy of increasing interest rates and 

contractionary monetary policy in May 2013 has an adverse effect on number of 

developing countries. This situation caused that India, Brazil, Indonesia, Turkey and South 

Africa to be referred as “The Fragile Five” by Morgan Stanley Economic Report published 

in August 2013. The most prominent characteristics of these countries are their tight 

dependency on foreign capital for the economic growth and their deficit in current account 

due to low level of national savings incapable of financing national investments. Under 

these circumstances, these countries turn to more vulnerable against the external shocks 

every day; and it is even harder for these countries to maintain sustainable economic 

growth. In this study, the relationship between saving-investment gap and economic 

growth in India, Brazil, Indonesia, Turkey and South Africa will be analyzed through a 

new generation of time series analysis. Conclusively, it is expected that saving-investment 

deficit of each individual country affects its economic growth negatively. The present 

study aims to take attention of policy makers and economists to this subject once more. 

 

Keywords: Saving-Investment Gap, Economic Growth, “The Fragile Five” 

 

 

Kırıgan Beşlide Ulusal Tasarruf Eksiğinin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni 

Nesil Bir Ekonometrik Analiz 

 

ABD Merkez Bankası FED’in Mayıs 2013’te tahvil alımlarını azaltarak ve zaman içinde 

faiz oranlarını artırarak sıkılaştırıcı bir para politikası izleyeceğini açıklaması, gelişmekte 
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olan ülke ekonomilerini olumsuz etkilemiştir. Bu durum, Morgan Stanley tarafından 

Ağustos 2013’te yayınlanan ekonomi raporunda Hindistan, Brezilya, Endonezya, Türkiye 

ve Güney Afrika’nın kırılgan beşli olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Bu ülkelerin 

en belirgin özellikleri; ekonomik büyümelerinin büyük ölçüde yabancı sermayeye bağımlı 

olması, ulusal tasarruflarının, yatırımlarını finanse etmeye yetmemesi nedeniyle önemli 

ölçüde cari işlemler açığı vermeleridir. Bu durum, söz konusu ülkeleri dış şoklara karşı 

daha savunmasız hale getirmekte ve sürdürülebilir yüksek bir ekonomik büyüme düzeyi 

yakalamalarını önemli ölçüde güçleştirmektedir. Bu çalışmada; Hindistan, Brezilya, 

Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika’da tasarruf- yatırım açığı ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki, yeni nesil zaman serisi yöntemleriyle analiz edilecektir. Çalışma sonunda 

beklentimiz; tasarruf-yatırım açığının, ülkelerin ekonomik büyümelerine olan etkisinin 

negatif olacağı yönündedir. Bu çalışmayla, politika yapıcıların ve ekonomistlerin 

dikkatinin bir kez daha bu konuya çekilmesi hedeflenmektedir. 
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Movements in the foreign trade sector of the economies cannot be explained only by 

exchange rate, price and income, it can be also explained by volatility of these variables. 

But in empirical literature there are a few studies which focus on both exchange rate 

volatility and parity volatility. In this study, the effect of Dollar exchange rate volatility, 

and also Euro exchange rate volatility, Dollar/Euro parity volatility on foreign trade were 

investiga ted, differing from previous studies. The data used in the study are quarterly and 

cover the period of 2002 – 2014. In addition, the effects of Dollar-Euro exchange rate 

volatilities and Dollar/Euro parity volatility on foreign trade of Turkey were analysed by 
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modelling for import and export of Turkey, separately. In this study, volatility series was 

obtained by using the method of moving standard deviations. For short term effects of 

Dollar-Euro exchange rate volatilities and Dollar/Euro parity volatility on foreign trade, 

Engle-Granger error-correction model was employed. The most important finding is that 

exchange rate volatilities have no effect on export, but significant negative effect on 

import. Besides, from error-correction model, parity volatility has significant negative 

effect on export and import. For long term effect, it is concluded that dollar exchange rate 

volatility has no significant effect on both export and import; Euro exchange rate volatility 

has sig nificant negative effect on export, but has not effect on import. When it is evaluated 

both exchange rate volatilities and parity volatility, it is concluded that dollar exchange 

rate volatility still has no significant effect on both export and import. Euro exchange rate 

volatility still has significant negative effect on export, but has significant positive effect 

on import. It is concluded that parity volatility has no significant effect on export and 

import. 

 

Keywords: Exchange Rate Volatility, Parity Volatility, Foreign Trade, Engle-Granger 

Error Correction Model 

 

Döviz Kuru ve Parite Oynaklığının Dış Ticaret Sektörü Üzerindeki Etkileri: 

Türkiye Örneği 

 

Ekonomilerin dış ticaret sektörlerindeki hareketlilik, sadece kur, fiyat ve gelir gibi değ 

işkenlerle değil aynı zamanda bu değişkenlerin oynaklıkları ile de açıklanabilmektedir. 

Ancak, mevcut literatürde hem döviz kuru hem de parite oynaklıklarının birlikte ele 

alındığı çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada önceki çalışmalardan farklı 

olarak dolar kuru oynaklığının yanında Euro kuru oynaklığı ve Dolar/Euro parite kuru 

oynaklığının da dış ticaret üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada 2002 – 2014 yılları 

arası çeyrek dönem veriler ile çalışılmış olup, dolar - Euro kuru oynaklıklarının ve 

Dolar/Euro parite oynaklığının, Türkiye’nin ihracat ve ithalata etkileri ayrı ayrı 

modellenerek analiz edilmiştir. Çalışmada oynaklık serileri hareketli standart sapmalar 

yöntemi ile elde edilmiştir. Kısa dönem etkiler için, Engle-Granger hata düzeltme modeli 
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kullanılmış ve sonuçta ihracat üzerinde döviz kuru oynaklıklarının bir etkisinin olmadığı 

ithalat üzerinde ise döviz kuru oynaklıklarının istatistiki olarak anlamlı negatif bir 

etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hata düzeltme modelleri sonucunda parite 

oynaklığının, ihracat ve ithalat üzerinde istatistiki olarak anlamlı negatif bir etkisinin 

olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Uzun dönem etkileri açısından dolar kuru oynaklığının 

hem ihracat hem de ithalat üzerinde istatistiki olarak herhangi bir etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılırken; Euro kuru oynaklığının ise, ihracat üzerinde istatistiki olarak anlamlı 

bir negatif etkisinin bulunduğu ancak ithalat üzerinde ise istatistiki olarak anlamlı bir 

etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Döviz kuru oynaklıkları ile birlikte Parite 

oynaklığı ele alındığı zaman Dolar kuru oynaklığının hem ihracat hem de ithalat üzerinde 

istatistiki olarak anlamsız etkisinin ve Euro kuru oynaklığının ise ihracat üzerindeki 

negatif etkisinin devam ettiği sonucu na ulaşılırken; Euro kuru oynaklığının, ithalat 

üzerinde istatistiki olarak anlamlı pozitif etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Parite 

oynaklığının ise ihracat ve ithalat üzerinde istatistiki olarak herhangi bir etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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For the last fifteen-twenty years, the most remarkable inference in the world economy is 

that national economies have become more openness and more interdependent through 

capital flow. Hence the interaction of national economies with each other has occurred 

with channels of interest rate, exchange rate and stock market which are the most preferred 

by domestic and foreign investors while creating portfolio or risk diversification. Also, 
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because of crisis experienced in the global extent and economic progress, the importance 

of the interaction of these alternative investment instruments have turned into factors that 

must be considered by the national economies. These three variable group which has many 

macroeconomics and microeconomics effects on economy plays a crucial role in the 

growth process especially for developing economies. In the last fifteen-twenty years, this 

variable group has taken a central role in the implementation of economic policies for our 

country. Besides ensuring high returns, because of high volatility and fragility in these 

variables, macroeconomic stability has become prerequisite for ensuring the financial 

stability effectively . Therefore, the determination of the relationship among these 

variables has become more important for policy makers and investors. This study aims to 

determine econometrically how interest rate, exchange rate and stock market variables 

affect each other, whether they are alternative or complementary for the period of 2003-

2013. For this purpose, using monthly data, alternative two interest rate, BIST100 index 

and exchange rate are estimated and interpretted in the context of VECM. In this study 

ADF, PP and KPSS unit root tests procedure are employed to determine stationarity of the 

variables. The results of unit root tests show that all variables are stationary at their first 

differences. Long run relationships among these variables which are determined stationary 

at their first differences are investigated by using Johansen Cointegration Test and it is 

infe rred that there exists a long run relationship among interest rate, exchange rate and 

BIST100 variables. When the short and long run dynamics are examined in the context of 

VECM, the results confirm the existence of long run relationship. The findings for 3 month 

interest rate show more significant relationships among variables. Namely, it is found that 

interest rate is a determiner for both BIST100 and exchange rate and also there exists a 

causal relationship from exchange rate to interest rate. 
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Türkiye’ de Döviz Kuru, Faiz ve Borsa Endeksi: Dinamik İlişkiler 

 

Son 15-20 yılda dünya ekonomisinde ortaya çıkan en belirgin özellik, ülke ekonomilerinin 

dışa daha açık ve sermaye akışkanlığı vasıtasıyla birbirlerine daha bağımlı hale gelmiş 
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olmalarıdır. Dolayısıyla ülke ekonomilerinin birbirleriyle etkileşimi, yerli ve yabancı 

yatırımcıların portföy oluşturma ve risk dağıtımı aşamasında en çok tercih ettiği faiz, kur 

ve borsa kanallarıyla gerçekleşir hale gelmiştir. Ayrıca küresel boyutta yaşanan krizler ve 

ekonomik gelişmeler, ülke ekonomileri açısından bu alternatif yatırım araçlarının 

etkileşimlerinin önemini dikkate alınması gereken bir unsur haline getirmiştir. Hem 

makroekonomik hem de mikroekonomik açıdan ekonomiye birçok etkisi olan bu üçlü 

değişken grubu, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme sürecinde önemli 

bir rol oynamaktadır. Söz edilen dönemde ülkemizde de faiz, kur ve borsa üçlü değişken 

grubu, iktisadi politikaların uygulanmasında merkezi rol almışlardır. Yüksek getiri 

sağlamasının y anında, bu değişkenlerdeki oynaklığın ve kırılganlığın fazla olması, 

finansal istikrarın etkin bir şekilde sağlanması, makroekonomik istikrarı bir ön koşul 

haline getirmiştir. Bu nedenle bu değişkenler arasındaki ilişkilerin önceden belirlenmesi 

ve bilinmesi hem politika yapıcılar hem de yatırımcılar açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada, 2003- 2013 dönemi için, Türkiye’ de faiz, kur ve borsa 

değişkenlerinin birbirlerini nasıl etkiledikleri, birbirlerinin alternatifleri mi yoksa 

tamamlayıcıları mı oldukları ekonometrik olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 

aylık veriler kullanılarak, alternatif iki faiz oranı, BIST100 endeksi ve döviz kuru VECM 

altında tahmin edilerek yorumlanmıştır. Çalışmada değişkenlerin durağanlık özellikleri 

ADF, PP ve KPSS birim kök testleri ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, tüm 

değişkenlerin birinci farkında durağan olduklarını göstermi tir. Aynı seviyeden durağan 

oldukları tespit edilen bu değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi Johansen 

Eşbütünleşme Testi ile araştırılarak, faiz oranı, döviz kuru ve bıst100 değişkenleri arasında 

uzun dönemli bir ilişki mevcut olduğu sonucuna varılmıştır. VECM altında üç değişken 

arasındaki kısa ve uzun dönem dinamikleri incelendiğinde uzun dönemli ilişkinin varlığı 

doğrulanmış ve 3 aya kadar vadeli faiz oranı ile yapılan analizlerde daha sıkı ve anlamlı 

ilişkiler tespit edilmiştir. Şöyle ki; faizler hem kurun hem de Bıst100 endeksinin 

belirleyicisi olup, ayrıca kurdan faizlere doğru bir nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Forecasating of stock market volatility is a supreme input in terms of several implications 

such as portfolio allocation and risk management. Therefore, it is crucial to build accurate 

and efficient volatility models. For this study, we introduce a novel approach (Conditional 

Autoregressive Range Fractional Integrated Moving Average; CARRFIMA (p,d,q)) to 

analyze the volatility dynamics of four major stock markets, namely SP&500, FTSE100, 

DAX30 and NIKKEI225. We further employ FIGARCH (p,d,q) type models for 

comparing forecasting performances of models under investigation. We document mixed 

results regarding the forecasting abilities of the models, even though, CARRFIMA model 

is more realistic in the sense that it captures the extreme observations by considering 

maximum and minimum stock prices. 
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Hisse Senedi Piyasa Oynaklağını Tahmin Etmek: CARRFIMA ve FIGARCH Tipi 

Modellerin Karşılaştırılması 

 

Hisse senedi piyasası oynaklığını tahmin etmek portföy çeşitlendirmesi ve risk yönetimi 

gibi uygulamalar için önemli bir girdidir. Bu nedenle, doğru ve etkili oynaklık modellerini 

kullanmak son derece önemlidir. Bu çalışmada, dört hisse senedi piyasasının (SP500, 

FTSE100, DAX30, NIKKEI225) oynaklık dinamiklerini analiz etmek için orjinal bir 

yaklaşım sunduk (Conditional Autoregressive Range Fractional Integrated Moving 

Average; CARRFIMA(p,d,q)). Ayrıca FIGARCH (p,d,q) tipi modellerle tahmin 

performansı karşılaştırması yaptık. Her ne kadar CARRFIMA modeli en yüksek ve en 

düşük fiyatları modelleyerek uç gözlemleri de yakaladığı için daha gerçekçi bir model olsa 
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da, sonuçlar her bir modelin farklı hisse senedi piyasaları için farklı sonuçlar verdiğini 

göstermektedir. 
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Sustaınability of Financial System: New Generation of a Time Series  

Analysis for Turkey 
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Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 
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Nowadays, incidence of economic crisis increased, the current crisis signals are starting 

to come from Russia while world did not fully recovered from the effects of global 

economic crisis in 2008, strong financial structure of the country and become resistant to 

crisis are of the utmost importance.Fed's bond purchases to terminate at the end of October 

2014 and will start to express an interest rate increase from the second half of 2015, which 

significantly affect the economies of developing countries, including Turkey found. Policy 

makers take necessary measures by considering all these risks and possible scenarios in 

advance are vital. In this study, the sustainability of the financial system in Turkey,frame 

of the model developed by Hakkio, Rush (1991) and Quintos (1995), a new generation of 

unit root tests will be analysed by using of causality and cointegration methods. 

 

Keywords: Financial Systems, Sustainability, Causality, Cointegration 

 

Mali Sistemin Sürdürülebilirliği: Türkiye İçin Yeni Nesil Bir Zaman Serisi Analizi 

 

Ekonomik krizlerin görülme sıklığının arttığı, dünya daha 2008 küresel ekonomik krizinin 

etkilerinden tam kurtulamamışken Rusya’dan kriz sinyallerinin gelmeye başladığı 

günümüzde, ülkelerin mali yapılarının güçlü ve krizlere karşı dayanıklı olması büyük 
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önem arz etmektedir. Amerika Merkez Bankası FED’in tahvil alımlarını Ekim 2014 sonu 

itibariyle sonlandırması ve 2015’in ikinci yarısından itibaren faiz artırımına başlayacağını 

ifade etmesi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülke ekonomilerini 

önemli ölçüde etkilemektedir. Politika yapıcıların bütün bu riskleri ve muhtemel 

senaryoları göz önünde bulundurarak, gerekli önlemleri önceden alması yaşamsal öneme 

sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’de mali sistemin sürdürülebilirliği, Hakkio&Rush (1991) 

ve Quintos(1995) tarafından geliştirilen model çerçevesinde, yeni nesil birim kök testleri, 

nedensellik analizleri ve eş bütünleşme yöntemleri yardımıyla analiz edilecektir. 
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Healthcare is an effective service in developing social welfare. Employee value plays a 

big role in service quality of organizations. In this paper, a model is developed for the 

analysis of factors affecting employee satisfaction in a healthcare organization which has 

more than 2 thousand employees and results are analyzed. By the regression model, main 

factors such as institutionalisation and quality, mobbing, work environment and 

ergonomics, business principles and occupational safety and management and 

communication are defined for different employee groups. Impact of the factors affecting 

general satisfaction on behavior and attitudes of employees are evaluated for different 

employee groups . 

 

Keywords: Employee Satisfaction, Regression Modeling, Healthcare 
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Bir Sağlık Kuruluşunda Çalışanların Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi 

 

Sağlık hizmetleri toplumsal refahın geliştirilmesinde etkin olan bir hizmet türü olup, 

kuruluşların hizmet kalitelerinde çalışanların önemi oldukça fazladır. Bu çalışmada, iki 

binden fazla sağlık çalışanı olan bir kuruluşta çalışanların memnuniyetine etki eden 

faktörlerin tespitine yönelik bir model geliştirilmiş ve sonuçlar analiz edilmiştir. 

Regresyon modellemesi ile farklı çalışan grupları için kurumsallaşma ve kalite, mobbing, 

çalışma ortamı ve ergonomi, çalışma ilkeleri ve iş güvenliği ve yönetim ve iletişim gibi 

ana faktörler tanımlanmıştır. Genel memnuniyete etki eden faktörlerin çalışanların 

davranış ve tutumları üzerindeki etkisi farklı çalışan grupları için analiz edilerek 

değerlendirilmiştir. 
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Long-Term Investment Rate Forecasts 
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It is common to encounter data collected at regular intervals over time in many disciplines 

such as finance, economy, engineering, astrono my, medicine, molecular biology and 

marketing. Such data is called time series and the main objectives of time series analysis 

is to describe dynamics of a process under consideration and forecast future state of the 

process based on its past behavior. The way the problem is handled depends on the nature 

of the time series. The time series that comes from various fields can be stationary or non 

stationary in nature. The stochastic process that generates the time series in question is 

called stationary if its joint probability distribution or its just first and second moments do 

not change in time. In the other words, if mean and variance of the series are steady with 
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time. When the time series of interest comes from a stationary process, one way to deal 

with the problem of modeling the time series is to use usually conventional statistical time 

series models. These models include partly autoregressive models (AR), moving average 

(MA), autoregressive moving average (ARMA) and autoregressive integrated moving 

average (ARIMA) models. However, it is inefficient and difficult to tackle this problem 

with conventional statistical time series analysis especially when the number of time series 

is excessive in number as well as many of the series are based on small samples. Besides, 

given a set of many time series mostly based on small samples, proceeding with the 

conventional way requires lots of labor and time and may lead to degradation in quality 

of forecasting because of small samples. In this study, Fuzzy C-Autoregressive 

Models(FCAM) that overcome these disadvantages of statistical methods and based on 

time series clustering are used. FCAM is base d on determining similar time series, i.e., 

on clustering of time series and obtaining one model for each cluster. In this way, 

numerous time series can be modeled simultaneously and it becomes possible to model 

time series of small sample sizes. In order to evaluate effectiveness of FCAM, two 

empirical studies have been carried out. These are national income between years 1997 

and 2009 of 33 OECD countries and long-term investment rate between years 1997 and 

2013 of 27 OECD countries. Prediction results obtained from FCAM are compared to 

results of autoregressive model and it has been seen that the performance of FCAM is 

better than that of autoregressive model even though smaller number of models have been 

employed in FCAM. 

 

Keywords: Time Series, Condensation, FCAM 

 

Zaman Serisi Kümelemesinin OECD Ülkelerinin Gayri Safi Milli Hasıla ve Uzun 

Dönemli Yatırım Oranı Öngörüsüne Uygulanması 

 

Finans, ekonomi, mühendislik, astronomi, tıp, moleküler biyoloji ve pazarlama gibi birçok 

alanda düzenli zaman aralıklarında derlenen veriye sıkça rastlanır. Bu tür verilere zaman 

serisi denir ve zaman serisi analizinin temel amacı üzerinde çalışılan sürecin altında yatan 

dinamiği tanımlamak, sürecin geçmiş değerlerine dayanarak ilgili serinin gelecek 
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dönemlerini öngörmektir. Zaman serisi analizi tamamen ilgilenilen serinin doğasına 

bağlıdır. Çeşitli alanlardan elde edilen zaman serileri durağan ya da durağan olmayabilir. 

Zaman serisi üreten olasılıksal sürecin birleşik olasılık dağılımı, birinci ve ikinci 

momentleri zamana göre değişmiyorsa, bir başka deyişle, zaman serisinin ortalama ve 

varyansı zamanla sabit kalıyorsa durağandır denir. Eğer ilgilenilen zaman serisi durağan 

bir süreçten geliyorsa, zaman serisini modelleme problemini ele almanın bir yolu 

geleneksel istatistiksel zaman serisi modellerini ku llanmaktır. Bu modeller Otoregresif, 

Hareketli Ortalama, Otoregresif Hareketli Ortalama ve Bütünleşik Otoregresif Hareketli 

modellerden oluşur. Ancak zaman serilerinin örneklem büyüklüğü küçük olduğunda 

(50’den az) ve çok sayıda zaman serisi mevcut olduğunda, geleneksel istatistiksel 

yöntemler zaman serisini modellemede yetersiz kalmaktadır. Bunun dışında, çok sayıda 

zaman serisinin her biri için ayrı ayrı model kurmak oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir 

işlemdir ve öngörü kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu çalışmada, istatistiksel 

yöntemlerin bu tür dezavantajlarını ortadan kaldıran ve zaman serisi kümelemesine 

dayanan Bulanık C-Otoregresif Model (BCORM) kullanılmaktadır. BCORM verilen çok 

sayıda zaman serisinden birbirlerine benzer olanların belirlenmesi, bir başka deyişle 

kümelenmesi ve her küme için bir model elde edilmesine dayanmaktadır. Bu şekilde çok 

sayıda zaman serisinin eş zamanlı olarak model lenmesi ve küçük boyutlu zaman serileri 

için modelleme yapılabilmektedir. Çalışmada, BCORM’in etkinliğini değerlendirmek 

amacıyla 2 deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunlar sırasıyla, 33 OECD ülkesine 

ilişkin 1997-2009 yılları arasındaki Gayri Safi Milli Hasıla ve 27 OECD ülkesine ilişkin 

1997-2013 yılları arasındaki Uzun Dönemli Yatırım Oranı serileridir. BCORM’den elde 

edilen öngörü sonuçları otoregresif modelden elde edilen öngörü sonuçlarıyla 

karşılaştırılmış ve daha az sayıda model kullanılmış olmasına rağmen BCORM’in tahmin 

sonuçlarının daha iyi olduğu görülmüştür. 
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This study, involves Hylleberg-Engle-Granger-Yoo seasonal unit root which is wed to 

confirm existexce of seasonal unit root for pragmatic component seen in seasonal serials. 

First, these transfered teories tests are applied on gross domestic product serials involving 

three-monthly data, 1998:1-2014:3 terms. This gross domestic product serialwas 

transformed wing Turkish Republic Central Bank currency data and serial was rendered 

as dolar basic. The alm is to reach to estimation of gross domestic product in coming years. 

Firstly the developed Dickey-Fuller test serial was determined as nonstationary and it was 

turned into static with the variant method. Without taking into consideration of structural 

changes on serial will probably cause deceptive results and actually will cause lots of serial 

which stands around the deterministic trend to be stated in a wrong stokastic trend. In the 

unit root tests without thinking refractions taking place in time serials show wrong signals 

as well specification of structural refraetions. So structural refractions were analyzed with 

the static test. Then data were transformed into static with the seasonal unit root test of 

Hyllberg-Engle-Granger-Yoo measuring seasonal variant. Seasonal Box- Jenkins which 

is suitable for static data were found in the light of akaike criteria after being tried 81 

model with the Box-Jenkins method. It was formed wing e_wievs programs wing the 

substained data, fort he gross domestic product serial, for the terms of 2014:4-2016:4. In 

this forecast the pross domestic product was estimates. 
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Mevsimsel Birim Kök ve Mevsimsel Box – Jenkins Modeli: GSYH Verileri Üzerine 

Uygulama 

 

 

Özet Bu çalışma; zaman serilerinde görülen mevsimsellik bileşenine yönelik olarak, 

mevsimsel birim kök varlığının tespit edilmesi için kullanılan Hylleberg-Engle-Granger-

Yoo (HEGY) mevsimsel birim kök (Hylleberg vd. , 1990) testini kapsamaktadır. 

Mevsimsel otoregresif (SAR) ve mevsimsel hareketli ortalama (SMA) modellerinin 

karışımı (SARIMA) mevsimsel Box-Jenkins modelidir. Box-Jenkins modellerinde amaç 

zaman serilerine uyan modeli belirlemek ve öngörü yapmaktır. Önce teorileri aktarılan bu 

testler, üçer aylık verilerden oluşan 1998:1 – 2014:3 dönemini kapsayan gayri safi yurtiçi 

hasıla (gsyh) serileri üzerine uygulanmaktadır. Buradaki gayri safi yurtiçi hasıla serisi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz kuru verileri kullanılarak dönüşümü 

yapılmış ve seri dolar bazlı hale getirilmiştir. Amaç gayri safi yurtiçi hasıla serisinin 

gelecek yıllar için tahminine ulaşmaktır. Öncelikle Arttırılmış(Genişletilmiş) Dickey – 

Fuller (D.A. ,W.A.Fuller. 1979) testi yapılan serinin durağan olmadığı tespit edilmiş ve 

fark alma yöntemiyle durağan hale getirilmiştir. Seride meydana gelen yapısal değişmeler 

dikkate alınmadan birim kök testlerinin uygulanması doğal olarak yanıltıcı sonuçlara 

neden olacak ve aslında deterministik bir trend etrafında durağan olan pek çok serinin 

yanlış olarak stokastik bir trendle ifade edilmesine neden olacaktır. Zaman serilerinde yer 

a lan kırılmaların dikkate alınmadığı birim kök testlerinde, seride birim kökün varlığı ile 

ilgili hatalı sinyaller gösterdiği gibi yapısal kırılmaların doğru bir şekilde belirlenmesi de 

yine seride birim kök varlığı ile ilgili hatalı sinyaller vermektedir. Bu yüzden durağanlık 

testiyle birlikte yapısal kırılma analizide yapılmıştır. Daha sonra veriler mevsimsel birim 

kök testi Hylleberg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) ile mevsimsel fark alınarak durağan hale 

getirilmiştir. Durağan hale gelen veriler için uygun olan model mevsimsel Box - Jenkins 

yöntemiyle 81 model denendikten sonra bilgi seçim kriteri olan akakike ışığında 

bulunmuştur. Elde edilen veriler kullanılarak Gayri safi yurtiçi hasıla serisi için 2014:4 – 
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2016:4 dönemleri için öngörü e_wievs programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan 

öngörüde gayri safi yurtiçi hasıla’nın yeni dönem verilerli tahmin edilmiştir. 
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The aim of this study is to investigate the economic factors affecting foreign direct 

investments. In this context, foreign direct investments for m iddle-income countries have 

dealt with for 1998-2012 period. Middle-income countries by the World Bank income 

groupings were examined. Economic growth, market size, foreign trade volume, macro 

economic instability, infrastructure, population and abundance of natural resource are 

used as the possible factors that can influence the foreign direct investments. These 

factors’ impact on foreign direct investments have been tested empirically with panel data 

analysis. 
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Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Orta Gelir Düzeyine 

Sahip Ülkeler Üzerine Bir Uygulama 

 

Çalışmanın amacı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen ekonomik 

faktörlerin araştırılması dır. Bu doğrultuda 1998-2012 periyodunda, Dünya Bankası gelir 

gruplandırmasına göre orta gelir düzeyine sahip ülkelere yönelen doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları ele alınmıştır. Ekonomik büyüme, piyasa büyüklüğü, dış ticaret 

hacmi, makro ekonomik istikrarsızlık, altyapı seviyesi, nüfus ve doğal kaynak bolluğu 

ülkelere yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkilemesi muhtemel faktörler 
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olarak kullanılmıştır. Bu faktörlerin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki 

etkisi panel veri analizi ile ampirik olarak sınanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Dış Ticaret Hacmi, Piyasa 

Büyüklüğü, Panel Very 

 

 

The Effect of the Growth Rate and Education on Youth Unemployment: An 

Application for OECD Countries 

 

Aygül Anavatan, Mehmet Vedat Pazarlıoğlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

aygulanavatan@hotmail.com 

 

Average unemployment rate among adults in OECD countries wa s 8.2% in 2012, while 

it was realized as 16.3% for young people between the ages of 15-24. So unemployment 

affects young population nearly twice as much as adults. Although nevertheless a decrease 

in labor demand causes unemployment, this data confirms once again that the recent 

economic crisis hit young people at most. Youth has an important role in the development 

of countries and Turkey has a large share of young people in its overall population. The 

investigation of youth unemployment is of a special importance because the share of 

educated young people is higher than among unemployed people. Therefore, it is 

econometrically analyzed the impacts of education level and growth rate on 

unemployment of the young people during 2005-2012 for 34 OECD countries by using a 

panel Vector Auto-regressive Model (VAR) in this study. The youth unemployment rate 

is the ratio of the unemployed population in the 15-24 age group to labor force in the same 

age group. In order to represent t he level of education is used secondary and higher 

education enrollment rates. Secondary and higher education enrollment rates are 

expressed with percent of the total. Growth rate is represented by the percentage change 

in GDP. The obtained findings are that there are causalities from growth rate to youth 

unemployment rate, from secondary school enrolment rate to youth unemployment and 
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higher education school enrolment among the variables analyzed. In the long run, apart 

from itself, the most important variable influencing youth unemployment was the growth 

rate and the secondary education enrolment rate. Choosing of these variables as policy 

instruments to combat youth unemployment would help to reduce youth unemployment. 

 

Keywords: Youth Unemployment, Education, Growth, Vector Autoregression (VAR) 

Model 

 

 

 

Eğitim ve Büyüme Hızının Genç İşsizliği Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri İçin 

Bir Uygulama 

 

OECD ülkelerinde ortalama olarak yetişkinler arasındaki işsizlik oranı 2012 yı lında %8.2 

iken 15 24 yaş arasındakilerde ise %16.3 olarak gerçekleşmiştir. Yani işsizlik genç nüfusu 

yetişkinlerin neredeyse iki katı kadar etkilemektedir. Her ne kadar işgücü talebindeki 

azalma işsizliğe yol açmaktaysa da, bu veriler son ekonomik krizin en çok genç nüfusu 

vurduğunu bir kez daha doğrulamaktadır. İşsizler içinde eğitimli gençlerin payı fazla 

olduğundan genç işsizliğinin incelenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle 

çalışmada, 34 OECD ülkesi için 2005-2012 yılları arasında eğitim düzeyi ve büyüme 

hızının genç işsizliğine etkisi, panel vektör otoregresif (VAR) model uygulanarak 

ekonometrik olarak incelenmiştir. Genç işsizlik oranı 15-24 yaş grubundaki işsiz nüfusun 

yine aynı yaş grubunda olan işgücü içindeki oranıdır. Eğitim düzeyini temsil etmek için 

ortaöğretim okullaşma ve yükseköğretim okullaşma oranları kullanılmıştır. Ortaöğretim 

ve yükseköğretim okullaşma or anları toplam içindeki yüzde ile ifade edilmiştir. Büyüme 

hızı GSYİH’daki yüzde değişim ile temsil edilmiştir. Elde edilen bulgular, incelenen 

değişkenler arasında büyüme hızından genç işsizlik oranına, ortaöğretim okullaşma 

oranından genç işsizlik oranı ve yükseköğretim okullaşma oranına doğru bir nedenselliğin 

olduğu yönündedir. Genç işsizliğini uzun dönemde kendisinden sonra en çok etkileyen 

değişken, büyüme ve ortaöğretim okullaşma oranı olarak karşımıza çıkmakta ve bu 
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değişkenler genç işsizliği ile mücadelede bir politika aracı olarak belirlendiği takdirde 

genç işsizliği oranlarının azalma yönünde olduğu belirlenmiştir. 
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Stock market indexes provide an historical perspective of stock market performance and 

they have a great importance in case of investors taken of their investment decisions. Stock 

market returns are predictable from a variety of financial and macroeconomic variables 

but the forecasting of economic time series is challenging problem. However, 

understanding of time series structure and the dynamic properties of the underlying 

components can provide benefits for forecasting of the variable of interest. Structural time 

series models can be written as a state space model with the state of the system, 

representing the various unobserved components and the parameters having clear 

interpretations. The key feature of this class of models is the decomposition of a time 

series into trend, seasonal, cycle and irregular components. The aim of the study is to 

investigate the characteristics of the structure of Borsa İstanbul-100 Index (BIST-100) 

using the methodology of univariate structural unobserved components time series model 

on the state space. The daily dataset is used in between 1988 and 2014. In this research 

the structure of BIST-100 is examined and made suggestions. 
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Borsa İstanbul-100 İndeksi Analizinde Yapısal Zaman Serisi Modeli 

 

Hisse senedi piyasası indeksleri, hisse senedi piyasasının geçmiş davranışlarını 

sergilemekte ve yatırım kararları alan yatırımcılar açısında büyük bir öneme sahip 

olmaktadır. Hisse sen edi piyasası getirileri çeşitli finansal ve makro ekonomik 

değişkenler kullanılarak tahminlebilmelerine rağmen ekonomik zaman serileriyle 

tahminleme yapmak oldukça zorlayıcı bir problem olabilmektedir. Bununla birlikte, 

zaman serilerinin yapısını ve altında yatan dinamik bileşenlerin özelliklerini anlamak ilgili 

değişkenin tahmin edilmesi için fayda sağlayabilmektedir. Yapısal zaman serileri 

modelleri durum sisteminde çeşitli gözlenemeyen bileşenleri ve açıkça yorumlanabilen 

parametreleri temsil eden bir durum uzayı modeli olarak yazılabilmektedir. Bu sınıftaki 

modellerin belirliyici özellliği ise trend, mevsimsellik, döngüsel ve düzensiz bileşenlere 

ayrışarak ifade edilebilmeleridir. Çalışmanın amacı,durum uzayında tek değişkenli yapısal 

gözlenemeyen bileşenler zaman serisi modelleri metodolojisini kullanarak Borsa İstanbul-

100 indeksinin yapısal karekteristiğini incelemektir. 1988 ve 2014 yılları arasında günlük 

veriseti kullanılan çalışmada BIST-100 indeksinin yapısallığı incelemekte ve 

değerlendirmektedir. 
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Multinominal Logistic Regression Analysis of Students’ Preferences about How to 

Choose Social Media Organs at Economics and Administrative Sciences 
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One of the last points of data flow in the globalization provides reinterpretation of social 

and individual life. Therefore, in this century, social media becomes one of the 
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indispensable parts of our life, because it provides to share free thought, idea and i 

nformation without limitation of communication and sharing. Since social media makes 

easy to reach a lot of information in a short time at the anywhere on the world and is 

different from other media organs, important place of social media becomes stronger and 

stronger in our life. When social media uses correctly, this powerful impact is indisputable. 

In this context, the goal of study is to determine which social media organs students of 

economics and administrative science at Dumlupinar University would prefer and which 

criteria students look for. In this period, two surveys are prepared to determine effects of 

social media on the students. In the first part, there are some questions about demographic 

features and categorical dependent variables that consist of social media organs. In the 

second part, survey has likart type (scale) questions that determine effects of using social 

media organs. Survey applies two different groups that include 40 people, thus pilot study 

is done and reliability of questionnaire is calculated and validity of survey is ensured. 

Prepared questions and all survey are specified by pilot study. Using a simple random 

sampling, to 600 people from selected Dumlupınar University Economic and 

Administrative Sciences students, distributed questionnaires were administered in a 

manner proportional to the departments. Multinominal logistic regression analyze was 

administered to data, obtained from survey to calculate the effects of independent 

variables on the dependent variable. According to test result, effective factors of affecting 

the social media preferences was obtained. 
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İİBF Öğrencilerinin Sosyal Medya Organlarını Kullanım Tercihlerinin 

Multinominal Logistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi 

 

İnternet süreciyle başlayan küresel ölçekte bilgi akışının son noktalarından biri olan sosyal 

medya, bireysel ve toplumsal hayatın yeniden yorumlanmasını sağlamıştır. Bu nedenle 

içinde bulunduğumuz yüzyılda sosyal medya, paylaşım ve iletişim sınırı olmadan özgür 

düşünce, fikir ve bilgi paylaşımı sağlamasından dolayı hayatımızın vazgeçilmez bir 
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parçası olmuştur. Bilgiye çok kısa sürede yeryüzünün herhangi bir bölgesinden ulaşmayı 

mümkün kılması ve diğer yayın organlarından farklılık göstermesi sosyal medyanın 

hayatımızda önemli bir yere sahip olmasını güçlendirmiştir. Doğru kullanıldığında ise 

kuvvetli olan bu etki tartışılmaz bir hal almıştır. Bu bağlamda çalışmada, Dumlupınar 

Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinin en çok kullandıkları sosyal medya organlarının ve bu 

organlar üzerinde etkili olan kriterlerin ortaya konulması ama lanmıştır. Bu süreçte sosyal 

medyanın öğrencilerin yaşam süreçlerindeki etkilerin belirlenmesine yönelik iki 

bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. İlk bölümde demografik özelliklerle birlikte 

kategorik bağımlı değişkeni oluşturan sosyal medya organları ile ilgili sorular yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise sosyal medya organlarının kullanımında etkili olan beşli 

likert tipi ölçekle hazırlanmış sorular yer almaktadır. 40 kişilik farklı gruplardan oluşan 

iki gruba anket uygulanarak pilot çalışma ile güvenirlik katsayısı hesaplanarak anketin 

geçerliliği sağlanmıştır. Hazırlanan sorular ve anketin bütününün öğrencilerin sosyal 

medya organlarının kullanımı ile ilgili tercihlerin ölçülmesinde çalışmanın amacına uygun 

olduğu pilot çalışma ile belirlenmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yardımıyla Dumlupınar 

Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinden seçilen 600 kişiye, bölümlere orantılı bir biçimde 

anket dağıtılarak uygulanmıştır. Uygulanan anket çalışmasından elde edilen verilere 

bağımlı değişkenin kategorik olduğu ve kategori sayısının 2’den fazla olduğu durumlarda 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini hesaplamak, olasılık 

kurallarına uygun sınıflama ve atama yapmak için kullanılan multinominal logistik 

regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda en çok kullanılan sosyal medya 

organlarında etkili olan kriterler ortaya konulmuştur. 
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Effects of Inflation Uncertainty on Growth, Monetary and Fiscal Policy 

 

Nezir Köse, M.Kenan Terzioğlu 

 Gazi Üniversitesi  

kenanterzioglu@gazi.edu.tr 

 

Inflation uncertainty affects the fiscal and monetary policy variables as well as the real 

sector through economic growth. One of the major characteristics of the Turkish economy 

until 2002 was a persistence of high inflation. Inflation has reduced gradually during the 

implicit inflation targeting period of 2002-2005. After implicit inflation targeting regime 

between 2002 and 2005, the Central Bank of the Turkish Republic (CBTR) has started 

implementing explicit full-fledged inflation targeting and inflation has been single digits 

since 2006. Therefore, an empirical study investigating the real and nominal effects of 

inflation uncertainty using the Turkish data set will be informative since the data cover 

both high-and low inflation periods. Real gross domestic product as economic 

performance, and deposit interest rates, real effective exchange rates as monetary policy 

variables, and government spending, tax revenue as fiscal policy have been used for the 

1987Q1–2014Q2 quarterly periods. This study uses multivariate generalized 

autoregressive conditional heteroscedasticity (MGARCH) models in order to determine 

how inflation uncertainty affects economic performance, monetary policy and fiscal 

policy variables. Thus, all possible interactions are considered together, and estimators are 

obtained with full information through an equation system which can be represented as a 

multivariable structure. 

 

Keywords: Inflation Uncertainty, BEKK-MGARCH Model, DCC-MGARCH Model 

 

Türkiye’de Enflasyon Belirsizliğinin Büyüme, Para ve Maliye Politikalarına Etkisi 

 

Para ve maliye politikası değişkenleri üzerinde etkili olan enflasyon belirsizliği aynı 

zamanda ekonomik büyümeyi de etkilediğinden reel sektör açısında n da önem teşkil 

mailto:kenanterzioglu@gazi.edu.tr
mailto:kenanterzioglu@gazi.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 152 

 

152 

 

etmektedir. Türkiye’de 2002 yılından önce yüksek ve kronik olarak seyreden enflasyon 

oranları bu tarihten itibaren örtülü olarak uygulanan enflasyon hedeflemesi ile tedricen 

azalmış ve 2006 yılında enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş ile tek haneli rakamlara 

ulaşmıştır. Bu kapsamda, yüksek ve düşük enflasyonla karşı karşıya kalmış olan Türkiye 

ekonomisi için enflasyon belirsizliğinin reel ve nominal etkilerini araştıran ampirik bir 

çalışma bilgi verici olmaktadır. Araştırmada ekonomik performans ve para politikası 

değişkenleri olarak 1987Q1 – 2014Q2 çeyreklik dönemlerini kapsayan üçer aylık reel 

gayrisafi yurt içi hâsıla, mevduat faiz oranı ve reel efektif döviz kuru kullanılırken maliye 

politika araçları olarak kamu harcamaları ve vergi geliri kullanılmıştır. Çalışmada, 

mümkün olan tüm etkileşimleri bir arada ele almak ve tam bilgi ile çözümler elde 

edebilmek için çok değişkenli yapıda ifade edilen denklemler sisteminden 

yararlanılmaktadır. Türkiye’de finansal piyasalar için önem teşkil eden enflasyon 

modellenmiş ve enflasyon belirsizliğinin seçilmiş olan ekonomik performans ve politika 

değişkenlerini nasıl etkilediği çok değişkenli genelleştirilmiş otoregressif koşullu değişen 

varyans (MGARCH) modeli kullanarak tespit edilmiştir. 
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Evaluating the Energy Resources in Turkey under Economic Growth and 

Increasing Energy 
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Turkey is not considered as a rich countr y in terms of energy sources and energy 

generating technologies. On the other hand, the demand for energy that needs to be 

provided using resources that have minimum cost, sustainable supply and long term cycle 

is increasing parallel to the economic growth in the country. Another important issue is 

the increasing cost of natural gas and coal along with the extra costs of emission and 
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transportation. Increasing costs affect the electricity costs in such a country like Turkey in 

which energy generation is highly depend on the natural gas. Considering all public and 

private energy investments, Turkey might have more expensive energy in the future if 

necessary precautions are not taken and might have to import energy. In this research, the 

current energy sources are analyzed first, and then the energy planning is analyzed using 

future investment plans. 

 

Keywords: Energy, Electricity, Planning, Turkey 

 

Ekonomik Büyüme ve Artan Enerji Talebi Durumunda Türkiye’de Enerji 

Kaynaklarının Değerlendirilmesi 

 

Türkiye enerji kaynakları ve elektrik üretim teknolojileri bakımından zengin bir ülke 

değildir. Diğer taraftan minimum maliyetle, güvenilir bir şek ilde ve uzun ömürlü 

kaynaklarla sağlanması gereken enerji talebi ülkenin büyüme oranına paralel olarak hızla 

artmaktadır. Bir başka sorun son yıllarda artan doğalgaz ve kömür alım maliyetleri ile 

emisyon ve taşıma maaliyetleridir. Artan maliyetler Türkiye gibi enerji üretimi doğalgaz 

ve kömüre bağlı bir ülkede halka yansıyan maliyetleri arttırmaktadır. Mevcut kamu ve 

özel sektör tesisleri ve yatırımları gözönüne alınırsa, Türkiye eğer tedbirler alınmazsa 

önümüzdeki yıllarda enerjiyi daha pahalıya üretecek veya bu enerjiyi ithal etmek 

durumunda kalacaktır. Bu çalışmada, öncelikle mevcut kaynaklar analiz edilmiş, geleceğe 

dönük yatırım planları da ele alınarak enerji planlama konusu incelenmiştir. 
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Testing Kuznets Inverted U Hypothesis with Quantile Regression 

 

Özlem Yorulmaz 

İstanbul Üniversitesi 
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Kuznets Hypothesis is based on the relationship between economic growth and income 

inequality. According to this theory, income inequality increases until a critical income 

level is attained, after which inequality begins to decrease. The graphical representation 

of this hypothesis is an inverted U shaped curve. There is a vast literature on Kuznets 

hypothesis, both theoretically and empirically. In this study, the income inequalities of 

emerging countries were investigated by using quantile regression. Quantile regression 

was introduced by Koenker and Bas sett (1978), this method offers a mechanism for 

estimating models for the conditional median functions. Quantile regression was adopted 

to panel data models in several recent articles. Koenker (2004), Galvao (2011), Canay 

(2011), Arellano and Bonhomme (2013) introduced different approaches for the 

estimation of panel data models. In this study, the validatiy of Kuznets inverted U 

hypothesis was tested by following the approach of Koenker (2006). 
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Kuznets Ters U Hipotezinin Kantil Regresyon ile Değerlendirilmesi 

 

Kuznets Hipotezi, iktisadi büyüme ve gelir eşitsizliği arasında ters U şeklinde bir ilişkinin 

olduğu varsayamına dayanır. Buna göre İktisadi büyüme ile birlikte gelir eşitsizliği önce 

artar, kişi başına d şen gelir belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra ise azalır. Kuznets hipotezi 

üzerine ampirik ve teorik düzeyde çok sayıda çalışma yapılmış ve konu farklı boyutları 

ile alınmıştır. Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerdeki gelir eşitsizliği ile kişi başına 

düşen gelir, kentleşme oranı, enflasyon ve dualizm (coğrafi koşullara bağlı olarak oluşan 

ikili yapılar) ilişkisi kantil regresyon yaklaşımı ile incelenmiştir. Kantil Regresyon ilk kez 

Koenker ve Basset (1978) tarafından önerilmiştir.Kantil regresyon, klasik regresyon 
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modelinde bağımlı değişkenin koşullu ortalamasındaki değişimi açıklama yaklaşımından 

farklı olarak koşullu kantillerdeki değişimleri esas alır. Yakın dönemde kantil regresyon 

yaklaşımı panel veri modellerine uyarlanmıştır. Koenker (2004), Galvao (2011) ve Canay 

(2011) çalışmalarında kantil regresyon yaklaşımını sabit etkiler panel veri modeli için 

geliştirmiştir. Arel lano ve Bonhomme (2013) ise çalışmalarında bu konuyu tesadüfi 

etkiler panel veri modeli için geliştirmiştir. Kuznets ters U eğrisinin geçerliliğinin 

sınandığı bu çalışmada Koenker (2006)’in yaklaşımı izlenmiştir. 
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Comparison of Multivariate Conditional and Partial Granger Causality in Small 
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Multivariate Granger causality analysis is the study where at least one of the sets of 

independent and dependent variables includes more than 1 variable when these variables 

are conditioned on third set of variables in the analyzed system. There are various types 

of advanced multivariate G-causality. Conditional and partial G-causality are among the 

best known types upon which several studies were conducted. The superiority of partial 

Granger causality to conditional Granger causality in the asymptotic case is a well-known 

fact. In this paper, we compare these advanced Granger causality types in small samples 

w ith datasets from various different fields: a dataset of the functional integration of brain 

in neuroscience, a dataset of the determinants of foreign direct investment in Turkey, and 

another one for the determinants of current account deficit in Turkish economy. There are 

complex software tools that can handle advanced multivariate G-causalities such as 

MVGC, GCCA and GrangerCausalityGUI packages in Matlab, and causfinder package in 

R. causfinder reveals – via systemwise approaching the G-causalities – all conditional and 

partial G-causalities in the system in any desired pattern formed by various distributions 
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of system variables to above three sets. The package also has the ability of revealing the 

character of variables from more independent variables to dependent ones with the degrees 

and directions of the G-causality relations. Since the latter package are thought to be more 

customizable compared with the others, we chose and made use of it in performing the 

analys is in this paper. The comparison of conditional and partial G-causalities is 

performed by measuring their relevant F-statistics and p values while increasing the 

sample size of the analyzed dataset by one at each iteration. This way we obtain the plots 

of the relevant G-causalities. 

 

Keywords: Conditional Granger Causality, Partial Granger Causality, Small Sample, 

Asymptotic, Causfinder, R 

 

Çok Değişkenli Koşullu ve Kısmi Granger Nedenselliğinin Küçük Örneklerde 

Karşılaştırılması 

 

Çok değişkenli Granger nedenselliği incelemesi, incelenen sistemde geriye kalan 

değişkenler üzerine koşullandığında, b ağımsız ve bağımlı değişkenler kümelerinden en 

az birinin birden fazla değişken içerdiği çalışmadır. İleri çok değişkenli G-nedenselliğinin 

birçok türü vardır. Koşullu ve kısmi G-nedenselliği, en iyi bilinen türler arasında olup bu 

türlerle ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Yanaşık durumda, kısmi G-

nedenselliğinin koşullu G-nedenselliğine üstünlüğü iyi bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada, 

bu ileri G-nedenselliklerini, farklı alanlardaki veri kümeleriyle (sinirbilimde beynin 

işlevsel bütünselliğine dair bir veri kümesi, Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının belirleyicilerine dair bir veri kümesi ve Türkiye ekonomisindeki cari açığın 

belirleyicilerine dair bir veri kümesi) küçük örneklerde karşılaştırmaktayız. Matlab’taki 

MVGC, GCCA ve GrangerCausalityGUI paketleri ve R’daki causfinder paketi gibi, ileri 

çok değişkenli G-nedenselliğini ele alabilen komp like yazılım araçları mevcuttur. 

causfinder, (G-nedenselliklerine sistem çapında yaklaşarak), incelenen sistemde, sistem 

değişkenlerinin yukarıdaki üç kümeye dağıtımıyla oluşturulan istenen herhangi bir 

desendeki tüm koşullu ve kısmi G-nedenselliklerini ortaya koymaktadır. Bu paket, ayrıca, 

değişkenler arasındaki G-nedensellik ilişkilerinin dereceleri ve yönleriyle birlikte, 
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değişkenlerin en bağımsız olanından en bağımlı olanına doğru karakterlerini ortaya koyma 

yetkinliğine sahiptir. Bahsedilen bu paketin, diğerleriyle karşılaştırıldığında, daha çok 

özelleştirilebilir olduğunun düşünülmesinden ötürü, bu makalede incelemelerin 

gerçekleştirilmesinde causfinder’ı seçtik ve bu paketten yararlandık. Koşullu ve kısmi G-

nedenselliklerinin karşılaştırılması, incelenen veri kümelerinde, her bir yinelemede, 

altörnek genişliği bir artırılarak, elde edilen nedenselliklerin ilgili F istatistikleri ve p değ 

erleri ölçülerek gerçekleştirilmiştir. Bu yolla, koşullu ve kısmi G-nedenselliklerinin 

çizimleri elde edilmiştir. 
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Nowadays, due to immediate response that can be caused by national and international 

economic crisis and political events-stock exchange dynamics which have a complex 

structure. Currently many scientific researches have shown that stock exchange index 

values always are nonstationary because of structural break and high volatility. Most of 

the cointegration tests perform well under the assumptions that error terms are distributed 

normal, identical and independent. However, stock exchange values are not satisfying 

these assumptions. This paper investigates the performance of cointegration tests in the 

presence of volatility and structural changes. 

 

Keywords: Cointegration Tests, Stock-Exchange Index, Structural Break, 

Heteroscedaticity 
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Borsa Verilerinde Yapısal Kırılma ve Heteroskedastik Hata Terimleri Altında 

Eşbütünleşme Testlerinin Karşılaştırılması 

 

Günümüzde, ulusal ve uluslararası ekonomik krizler ve politika değişiklikleri kompleks 

bir yapıya sahip olan borsaları önemli derecede etkilemektedir. Yapılan birçok bilimsel 

çalışma borsa endekslerinin yapısal kırılmalardan ve farklı varyanslılıktan etkilendiğini 

göstermektedir. Birçok eşbütünleşme testinin performansı hata teriminin normal dağıldığı 

durumlarda iyi güvenilir sonuçlar vermektedir. Ancak borsa endeksleri hata teriminin bu 

varsayımlarını herzaman sağlamaz. Bu çalışmada zaman serilerinde yapısal kırılmaların 

ve farklı varyanslılığın olduğu durumlarda eşbütünleşme testlerinin performansları 

incelenmiştir. 
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This study investigates the energy-led growth hypothesis for Transition Economies via 

analysing Granger Causality between GDP Growth per capita and Energy Use Per Capita 

for. For this purpose 17 countries located at Central and Eastern Europe and Caucasian 

region (Albania, Armenia, Azerbaijan, Blearus, Bulgaria, Czech Republic, Georgia, 

Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldov, Poland, Romania, Slovak Republic, 

Slovenia and Ukraine) are chosen and a panel dataset with 374 observations for the period 

of 1990-2011 is studied. In the study Granger Causality is investigated using Bootstrapped 

Panel Causality approach proposed by Kónya (2006), which gives consistent results in 

case of unit root, cross-sectional dependecy and heterogeneity between countries and SUR 

mailto:semih.karacan@dpu.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 159 

 

159 

 

is used to estimate the causality models. Causality is examined for two conditions; one 

with a trend and one without a trend. According to results, there is bidirectional causality 

between Energy Use per capita and GDP growth per capita for Albania, Armenia, Belarus, 

Georgia, Hungary and Latvia; unidirectional causality running from Energy Use per capita 

to GDP growth per capita for Czech Republic, Lithuania, Romania and Slovak Republic 

and unidirectional causality running from GDP growth per capita to Energy Use per capita 

for the case of Moldov. Obtained results show that energy led growth hypothesis is 

supported by 10 countries. These countries can improve their energy policies considering 

this information. Lastly, as energy led growth hypothesis is not supported by Azerbaijan, 

Bulgaria, Macedonia, Moldov, Poland, Slovenia and Ukranie these countries can adept 

energy saving policies. 

 

Keywords: Bootstrap, Panel Granger Causality, Transition Countries, Energy Led 

Growth Hypothesis 

 

Geçiş Ekonomilerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi: Panel Nedensellik Yöntemi 

 

Bu çalışma geçiş ekonomisi ülkelerinde kişi başı enerji kullanımı ve kişi başı Gayri Safi 

Milli Hasıla’daki büyüme arasındaki Granger nedensellik ilişkisini inceleyerek enerjiye 

bağlı büyüme hipotezinin geçerliliğini sınamaktadır. Bu amaçla Orta ve Doğu Avrupa ile 

Kafkasya’da yer alan 17 ülke (Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, 

Moldova, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Ukrayna) seçilmiş ve 1990 – 2011 

yılları arasını kapsayan 374 gözlemden oluşan panel veriseti ile çalışılmıştır. Çalışmada 

Granger nedensellik ilişkisi birim kök, yatay-kesit bağımlılığı ve ülkeler arasındaki 

heterojenlik durumlarında da güvenilir sonuçlar veren, Kónya (2006) tarafından 

geliştirilmiş bootstrap panel nedensellik yöntemi ile incelenmiş; nedensellik modellerinin 

tahmininde ise Görünüşte İlişkisiz Regresyon denklemi kullanılmıştır. Nedensellik ilişkisi 

trendin dahil edildiği ve edilmediği iki ayrı durum için incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre Arnavutluk, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Macaristan ve Letonya için ilgili 
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değişkenler arasında çift yönlü nedensellik; Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Romanya ve 

Slovakya için kişi başı enerji kullanımından kişi başı Gayri Safi Milli Hasıla’ya doğru tek 

yönlü nedensellik ve Moldova örneğinde ise kişi başı Gayri Safi Milli Hasıla’dan kişi başı 

enerji kullanımına doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur. Bu sonuçlar geçiş ekonomisi 

ülkelerinde enerjiye bağlı büyüme hipotezinin 10 ülke için geçerli olduğunu 

göstermektedir. Bu ülkeler enerji politikalarını bu bilgiyi göz önünde bulundurarak 

geliştirebilirler. Son olarak, enerjiye bağlı büyüme hipotezi Azerbeycan, Bulgaristan, 

Makedonya, Moldova, Polonya, Slovenya ve Ukrayna için geçerli olmadığından bu 

ülkeler enerji tasarruf politikalarını benimseyebilirler. 

 

Anahtar Kelimeler: Bootstrap, Panel Granger Nedensellik, Geçiş Ekonomileri, Enerjiye 

Bağlı Büyüme Hipotezi 

 

Econometric Analysis of Regular Exercise Habit 

 

Çiğdem Demir, Mutlu Aydos, Hilal Yılmaz 

demircigdem@akdeniz.edu.tr 

 

The comfort provided by industrial and technological developments has led to a sedentary 

lifestyle. The sedentary lifestyle, which is one of the biggest problems of our time, and 

health issues came alongside it introduced the phenomenon of lifelong exercise. Exercise 

is very important for both physical and mental health, and therefore the health of the 

society. Especially in developed countries, investments in sports and exercise provided 

significant savings in health care spendings. Compared to past, it can be said that people 

are more conscious about having regular exercise and the number of individuals interested 

in sports are increasing everyday. Thanks to mass media, sports policies and practices of 

local governments, there has been significant improvements in Turkey in terms of making 

exercise a lifestyle among the society. The theme of exercise has been discussed in many 

studies in the literature. There has been exercises on the socio-economic differences of 

people who exercise and the effect of exercise on human behavior. However, it has been 

seen that there were only a few studies that evaluated the empirical aspects of the subject. 
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The purpose of this study is to make an econometric analysis of factors that affect daily 

exercise habit. The determined factors that affected the said habit were demographic 

factors such as gender, age, educational level, employment status, marital status and 

monthly income, territory and life satisfaction rate. In p revious studies, it has been found 

that the life satisfaction rate developed by Diener had a positive effect on exercise habit, 

and therefore the life satisfaction rate was used as an independent variable along with 

demographic variables in the model. The data was collected using an electronic survey on 

social media users living in Turkey. The effects of demographic factors and life 

satisfaction rate on regular exercise habit were tried to be revealed using the logit model 

analysis, which is one of the qualitative choice models. 

 

Keywords: Regular Exercise Habit, Logistic Model, Turkey 

 

Düzenli Spor Yapma Alışkanlığının Ekonometrik Analizi 

 

Endüstriyel ve teknolojik gelişmenin sağladığı konfor, insanları hareketsizlik sorunuyla 

karşı karşıya bırakmıştır. Çağın en büyük sorunlarından biri olan hareketsiz yaşam ve 

beraberinde getirdiği birçok sağlık problemi, ya şam boyu spor olgusunu ortaya 

çıkarmıştır. Spor, insanların hem beden hem de ruh sağlığı ve dolayısıyla toplum sağlığı 

için çok önemlidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde spora yapılan yatırımlarla sağlık 

harcamalarında önemli tasarruflar sağlanmaktadır. Geçmişe oranla günümüzde insanların 

düzenli spor yapma konusunda daha bilinçli olduğu ve sporla ilgilenen kişilerin günden 

güne arttığı gözlemlenmektedir. Türkiye’de son zamanlarda kitle iletişim araçlarının, spor 

politikalarının ve yerel yönetim uygalamalarının etkisiyle toplumda sporun bir yaşam 

biçimi haline getirilmesi yolunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Spor yapma konusu 

literatürde birçok çalışmada ele alınmıştır. Spor yapan kişilerin sosyo-ekonomik farklılığı, 

sporun davranış biçimlerine etkisi gibi konularda araştırmalar yapılmıştır. Ancak konuyu 

ampirik açıdan değerlendiren çok az sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Bu bağlamda 

çalışmada, düzenli spor yapma alışkanlığını etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi 

amaçlanmıştır. Sözkonusu alışkanlığı etkileyen faktörler olarak; cinsiyet, yaş, eğitim 

seviyesi, çalışma durumu, medeni durum gibi demografik faktörler i le aylık gelir, 
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yerleşim yeri, yaşanılan bölge ve yaşam doyum oranı alınmıştır. Yapılan çalışmalarda, 

Diener tarafından geliştirilen yaşam doyum oranının yüksek olmasının spor yapmayı 

pozitif yönde etkilediği bulunmuş, bu yüzden modelde demografik değişkenlerin yanında 

bağımsız değişken olarak yaşam doyum oranına da yer verilmiştir. Veriler, Türkiye’de 

yaşayan sosyal medya kullanıcıların elektronik ortamda anket uygulaması ile elde 

edilmiştir. Nitel tercih modellerinden logit model analiziyle, demografik faktörler ve 

yaşam doyum oranının düzenli spor yapma üzerindeki etkisi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Düzenli Spor Yapma Alışkanlığı, Lojistik Model, Türkiye 

 

Estimating Household Food Expenditure Elasticities Using SUR System with 

Pooled Data of 2002-2012 Period 

 

İrfan Okan Güler, Abdulbaki Bilgiç, Mustafa Terin, Fahri Yavuz, Bülent Miran 

Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi oguler@atauni.edu.tr 

 

The fragility and flaws in the world’s food and agricultural policies have become 

increasingly explicit during the first decade of the twenty-first century. Designing 

appropriate food and agricultural policies is necessary in primarily less developed 

countries where food is barely enough for subsistence and rural poverty is widespread. On 

the other hand, in developed countries with high-income per capita, where agricultural 

subsidies and corresponding trade policies have major role in determining politics for 

several decades, new challenges have brought food and agricultural back in front desk for 

policymakers. These challenges comprise of the food crisis of 2007-2008 and worries of 

larger food price fluctuations in the future due to several factors such as climate change, 

speculative behaviors, government policies, food safety concerns, environmental 

degradation, industrialized agriculture, genetic engineering, trade wars and zoonotic 

disease (Pinstrup-Anderson and Vatson II, 2011). With this connection, food expenditures 

of 16 different food categories during 2002-2012 period were analyzed using the two-

stage Seemingly Unrelated Regression System (SUR) with pooled data. Annual data of 
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twelve years were obtained from the Household Budget Survey of Turkish Statistical 

Institute (TSI). Statistical relevancy of the SUR system is tested and structural changes of 

household head and household-related characteristics were incorporated into the system 

with a created trend variable multiplied by some important characteristics of household 

variables. Coherency of such pooled data is then tested. Expenditure elasticities of each 

good categories along with their associative standard errors are then estimated for some 

important regressors. Given these information at hand, policy-related suggestions were 

given in the conclusion section while considering priorities of the country that match with 

the world’s food and agricultural policies. 

 

Keywords: Food Expenditures, Food Elasticities, Pooled Data, SUR, Turkey 

 

Türkiye’de Hane Gıda Harcama Esnekliklerinin 2002-2012 Dönemi İtibariyle SUR 

Denklem Sistemi Kullanılarak Elde Edilmesi 

 

Özet Dünya gıda ve tarım politikalarındaki kırılganlık ve düzensizlikler yirminci yüzyılın 

ilk on yıllarında giderek daha da belirginleşmiştir. Gıdanın ancak yeterli geçim kaynağı 

olduğu ve kırsal yoksulluğun yaygın olduğu ülkelerde, uygun gıda ve tarım politikalarının 

yeniden düzenlenmesi şarttır. Politik alanda yıllarca tarımsal desteklerin ve ilgili ticari 

politikaların rol aldığı yüksek gelirli ülkelerde ise, gıda ve tarım politikalarındaki yeni 

sorunlar politika yapıcılarına yük olarak geri dönmüştür. Bu yeni sorunlar, 2007-

2008’deki gıda krizi ve iklim değişmesi, spekülasyon, hükümet politikaları, gıda güvenliği 

endişesi, çevresel bozulma, sanayileşen tarım, gen mühendisliği, ticari savaşlar ve 

geçişken hastalıklardan dolayı gelecekteki gıda fiyatlarındaki yüksek dalgalanma 

olasılıklarını içermektedir (Pinstrup-Anderson and Vatson II, 2011). Bu bağlamda bu 

çalışma, ülkemizde 2002-2012 yı lları arasında hanelerin 16 adet gıda türüne yapmış 

oldukları harcamaları, havuz verilerini kullanılarak İki Basamaklı Görünürde İlişkisiz 

Regresyon Modeli (SUR) yardımı ile analiz edilmiştir. Veriler yıl itibari ile Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUİK) Hane halkı Bütçe Anketlerinden elde edilmiştir. İkinci 

basamaktaki SUR modelinin uygunluğu test edilmiş ve hanelerin sosyo-demografik 

yapısında meydana gelebilecek olan değişmeleri göstermek için zaman değişkeni önemli 
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görülen bağımsız değişkenlerle çarpılarak sisteme dâhil edilmiş, havuz verisinin 

uygunluğu ilgili testler yardımı ile ortaya konulmuştur. Ayrıca, her bir gıda harcamasının 

bazı önemli değişkenlere karşı esnekliği standart hataları ile birlikte ölçülmüştür. Elde 

edilen bilgiler doğrultusunda, dünya gıda ve tarım politikaları ile uyumunda, ülkenin 

öncelikleri göz önünde bulundurularak yeni gıda politikalarının oluşturulma zorunlulu ğu 

metinde vurgulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gıda Harcamaları, Gıda Esnekliği, Havuz Verileri, SUR, Türkiye 

 

Determination of the Relationship Between Efficiency and Performance of Sport 

Clubs 

 

Ömer Faruk Rençber, Sinan Mete, Haşim Bağcı 

Çukurova Üniversitesi Kozan MYO, Aksaray Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 

Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme 

omerren27@gmail.com 

 

4 sport clubs which located in Turkey and listed on the Istanbul stock exchange was 

researched with the aim of to test efficiency-performance relation and to compare their 

performance and efficiency. This sport clubs which registered in sport service index in 

Istanbul stock exchange: Besiktas Football Investment Industry and Trade Inc. (BJKAS), 

Fenerbahce Football Inc. (FENER), Galatasaray Sportif Industrial and Commercial 

Investments, Inc. (GSRAY), Trabzonspor Sports Football Management Investment and 

Trade Inc. (TSPOR) Performance and efficiency analysis also were done with the help of 

financial ratios, that to be used in analysis have calculated with the review of balance 

sheets and income statements of these clubs. In the result of the study, the relationship 

between performance and efficiency was interpreted by correlation analysis. 

 

Keywords: Efficiency and Performance Analysis, Financial Ratios and Correlation 

Analysis 
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Spor Kulüplerinin Etkinlikleri ve Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

 

Tür kiye’de yer alan ve Borsa İstanbul’a kote olan spor kulüplerinin etkinliklerini ve 

performanslarını karşılaştırmak ve etkinlik – performans ilişkisini test etmek amacıyla bu 

çalışmada 4 spor kulübü incelenmiştir. Borsa İstanbul’daki spor hizmetleri endeksine 

kayıtlı bu spor kulüpleri: Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), 

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 

(GSRAY), Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR)’dir. 

Bu kulüplerin bilanço ve gelir tabloları incelenerek, analizlerde kullanılacak finansal 

oranlar hesaplanmış ve bu oranlar yardımıyla etkinlik performans analizleri yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda ise etkinlik ve performans arasındaki ilişki korelasyon analizi ile 

yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik ve Performans Analizi, Finansal Oranlar ve Korelasyon 

Analizi 

 

Estimating Tobacco Demand in Turkey Using a Censored Double-Hurdle Model 

with Pooled Data 

 

Abdulbaki Bilgic, Tamer Isgin, Nuray Demir, İrfan Okan Güler 

Atatürk Üniversitesi, Harran Üniversitesi Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 

abilgic@atauni.edu.tr 

 

Individual characteristics variables are used to quantify tobacco participation and quantity 

demanded level in Turkey using a double-hurdle censored system with a pooled data of 

2008 and 2012. Data were obtained from the Global Adult Tobacco Survey (GATS) by 

the World Health Organization (WHO), Turkish Ministry of Health Department, and the 

U.S. Centers for Disease Control and Prevention done among individuals 15 years and 

older in Turkey. The data were collected at two different distinct years: 2008 and 2012. 

Statistical tests support separate analyses for male and female individuals and joint 

estimation of the equation system to ameliorate biases and improve statistical efficiency 
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of estimates. The role of the government regulation toward curbing of the tobacco 

consumption (e.g., a four-year action between 2008 and 2012) was found to be statistically 

significant. Some interactions were carried out via multiplying a dummy trend variable by 

some key variables and then a stat istical test is conducted for coherency of pooled data. 

Marginal impacts of regressors on the quantity demanded of cigarette consumption were 

derived, while the price elasticity of cigarette quantity demanded along with its standard 

error is reported. Individual characteristics play an important role in determining binary 

consumption decision and the level of quantity demanded on tobacco for both male and 

female individuals. Differences are found in quantity demanded between the two types of 

genders. 

 

Keywords: Price Elasticity, Double-Hurdle Model, Pooled Data, and Turkey 

 

Türkiye’de Tütün Talebinin Havuz Verilerinin Kullanılması ile Sansürlü Çift-

Engel Modeli Yardımı ile Ölçülmesi 

 

Türkiye’de bireylerin sosyo-demografik faktörlerinin tütün ürünlerini satın alma olasılığı 

ve talep miktarı üzerindeki etkileri, 2008 ve 2012 yıllarına ait havuz verileri kullanılarak 

sansürlü çift-engel model yardımı ile analiz edilmiştir. Veriler, Dünya Sağlık Örgütü, 

Sağlık Bakanlığı ve A.B.D Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi desteği ile 15 yaş ve 

üzeri bireylerde uygulanan Küresel Yetişkin Tütün Anketlerinden (KYTA) derlenmiştir. 

Veriler 2008 ve 2009 olmak üzere farklı iki yılda toplanılmıştır. Analizler, erkek ve bayan 

yetişkin olmak üzere ayrılarak, ilgili test tarafından da desteklenmiştir. Hükümetin 2008 

ile 2012 yılları arasında tütün ürünleri miktarını azaltmasına yönelik yapmış oldukları 

yasal düzenlemelerin etkinliği havuz veri sisteminin test edilmesi yardımı ile ortaya 

konulmuştur. Zamana bağımlı bir kukla değişkeninin bazı bağımsız değişkenlerle 

çarpılmasıyla, bire ylerin sosyo-demografik yapısında meydana gelen yapısal değişmeler 

sisteme entegre edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin birim etkileri ve standart hataları 

birlikte ölçülürken; talebin fiyat esnekliği standart sapması ile birlikte ölçülmüştür. Erkek 

ve bayan bireylere ait sosyo-demografik faktörlerin çoğunluğunun hem tütün kullanma 

olasılığına ve hem de talep edilen miktar üzerine anlamlı etkileri gözlemlenmiştir. Ayrıca 
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tütün ürününü kullanma olasılığı ile kullanma düzeyi arasında pozitif ilişki istatistiki 

açıdan önemli bulunmuştur. İki farklı cinsiyete ait talep miktarları arasındaki farklar da 

bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Fiyat Esnekliği, Çift-Engel Modeli, Havuz Verisi, Tütün Talebi, 

Türkiye 

 

Modelling Unemployement Rates with Generalized Additive Models for Rational 
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emre.dunder@omu.edu.tr 

 

Unemployment rate is a key measurement the state of the economy that clearly indicates 

which way t he economy is moving. Unemployment is directly affected by many 

macroeconomic indicators such as inflation, population, gross domestic product etc. The 

aim of this study is to investigate the factors that influence unemployment rates of the 

countries. We propose Beta regression analysis within Generalized Additive Models 

(GAM) context for unemployment rates dataset. Statistical model was constructed with a 

model selection approach in terms of GAM theory. The dataset consists of seven 

macroeconomic variables for 50 countries. We collected the dataset from World Bank in 

the period 2009-2012. The results show that unemployment rates can be modeled using 

GAM in accurate way. 

 

Keywords:  Unemployment Rate, GAM, Beta Regression 

 

İşsizlik Oranlarının Beta Toplamsal Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi 

 

İşsizlik oranları ekonominin durum hareketlerini açıkça ortaya koyan temel bir ölçümdür. 

İşsizlik enflasyon, nüfus, gayri safi milli hasıla gibi birçok makroekonomik göstergeleri 
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doğrudan etkiler. Bu çalışmanın amacı ülkelerdeki işsizlik oranlarını etkileyen faktörlerin 

araştırılmasıdır. İşsizlik oranları verisi için Genelleştirilmiş toplamsal modeller (GAM) 

içinde Beta regresyon analizi önerilmiştir. İstatistiksel model GAM teorisine göre bir 

model yaklaşımı ile oluşturulmuştur. Veri seti 2009-2012 yılları arasında dünya 

bankasından alınan 50 ülkenin yedi makroekonomik değişken ölçümlerinden 

oluşmaktadır. 
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Economic Growth and Development: A Case Study for Turkey with Data 

Envelopment and Panel Data Models 
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The purpose of this study is to present socio-economic structure of 12 region that had been 

classified according to Turkey Statistical Institute (TÜİK) 's statistical area Units (IMM) 

classification level 1 and is to guide the decisions of regional policy to be taken .The study 

consists of two stages. First of all, the decision unit of resources is evaluated how effective 

and efficient use as to achieve economic growth and development objectives. In this 

evaluation, by means of data envelopment analysis (DEA), level 1 classification of 12 

region growth and development activities have been obtained among 2006-2013. In the 

analysis, the level 1 regions form decision units while the outputs form regional value 

added, security, poverty and income equality; at t he same time the inputs form dummy 

variable that contains 1. At the end of analysis, wide ranges between regions of obtained 

efficiency scores have been observed. The second stage of the study, to explain the 

observed variation in efficiency scores across regions during the sample period, we 

employ panel data analysis. Panel data analysis give opportunity fixed or random effect 

assumed as inter-regional effects and the effects of time, or either. The dependent variable 

used in the regression analysis is the efficiency scores from the Data Envelopment 
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Analysis (DEA) and unemployment rates by region, regions between the migrating 

population depending on the region, theft counts, percentage of regional gross value added 

in agriculture, construction and services percentage of percentage variables etc., may be 

important factor in the economic development and growth, is used as independent 

variable. In this study, Pooled Ordinary Least Squares (Pooled OLS), one-way/two-way 

Fixed E ffects (Fixed Effect-FE) and one-way/two-way Random Effects (Random Effect-

RE) models have been estimated and is discussed by selecting the most appropriate model 

with identifying tests. 

 

Keywords: Economic Development, Growth, Efficiency, Data Envelopment Analysis, 

Panel Data Analysis, Regions 

 

İktisadi Büyüme ve Kalkınma: Veri Zarflama ve Panel Veri Modelleri İle Türkiye 

Üzerine Bir Uygulama 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’nun İstatistiki Bölge 

Birimleri(İBB) sınıflaması Düzey 1’e göre ayrılmış 12 bölgesinin sosyo-ekonomik 

yapısını ortaya koymak ve alınacak bölgesel politika kararlarına yol gösterici olmaktır. 

Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, karar birimleri kaynaklarının, iktisadi 

büyüme ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için ne derece etkin ve verimli kullandığı 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede Veri Zarflama Analizi (VZA) yardımı ile Düzey 

1 sınıflamasındaki 12 bölgenin, 2006-2013 yılları arasında iktisadi büyüme ve kalkınma 

etkinlikleri elde edilmiştir. Analizde Düzey 1 bölgeleri karar birimlerini, çıktılar ise 

bölgesel katma değer, güvenlik, yoksulluk ve gelir dağılımı eşitliği boyutlarını 

oluştururken, girdi olarak ise 1 değerini içeren kukla değişkeni kullanılmıştır. Analiz 

sonucu elde edilen etkinlik skorlarının bölgeler arası büyük farklılıkları gözlemlenmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşama sında ise panel veri analizi kullanılmıştır. Panel veri analizi, sabit 

ya da rassal etki olarak varsayılan bölgeler arası etkileri ve zaman etkilerini ya da her 

ikisini birden incelemeye imkân tanımaktadır. Veri zarflama analizinden elde edilen 

etkinlik skorları bağımlı değişken iken, ekonomik kalkınma ve büyümede önemli 

olabilecek bölgelere göre işsizlik oranları, bölgeler arası göç eden nüfus, bölgelere göre 
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hırsızlık sayıları, bölgesel gayri safi katma değer içindeki tarım yüzdesi, inşaat yüzdesi ve 

hizmetler yüzdesi vb. değişkenleri ise bağımsız değişkenler olarak panel veri modellemesi 

yapılmıştır. Çalışmada Havuzlanmış En Küçük Kareler (Pooled OLS), tek yönlü ve iki 

yönlü Sabit Etkiler (Fixed Effect-FE) ile tek yönlü ve iki yönlü Rassal Etkiler (Random 

Effect-RE) modelleri tahmin edilmiş ve belirlenme testleri ile en uygun model seçilerek 

yorumlanmıştır. 
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Oil is one of the energy sources which has a great importance in the daily life and oil price 

is one of the most important economic factors which effects the world economy. A small 

change in oil price has positive or negative affects on all economic variables. Crude oil 

shocks do not only originate f rom the supply-side of the crude oil market but may also be 

demand driven. Oil price shocks can affect macroeconomic variables such as GDP, 

inflation, employment as weel as stock market prices and returns. Negative supply shocks 

on crude oil prices may also case the direction of decrease in economic growth and 

increase in inflation. This study investigate the relationship between crude oil shocks and 

stock markets by using autoregressive distribution lag test for threshold cointegration for 

G7 countries with monthly data set for the period of 2002- 2014. The ADL (autoregressive 

distributed lag) model is estimated by using with indicator A for Canada, USA, England, 

Germany and France and with with indicator B for Japan and Italy. The results of empirical 

evidence shows that the long term coefficient are statistically significiant for each country. 

This also shows that crude oil prices and stock markets series are cointegrated. On the 
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other hand, the results reach that the l ong-run equilibrium of adjustment process is 

asymmetric. 

 

Keywords: Oil price shocks, Stock market, Threshold cointegration test, ADL Test 

 

Seçilmiş Ülkelerde Ham Petrol Şokları ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki İlişki 

 

Enerji kaynaklarından biri olan petrol, günlük yaşamda çok önemli bir yere sahip 

olmasının yanında petrol fiyatları dünya ekonomisini y nlendiren en önemli ekonomik 

değişkenlerdenden biridir. Petrol fiyatlarındaki en küçük değişiklik tüm ekonomik 

değişkenler üzerinde pozitif veya negatif etkilere sahip olmaktadır. Ham petrol fiyat 

şokları sadece petrol piyasasının arz yönünden kaynaklı değil aynı zamanda talep odaklıda 

olabilir. Petrol fiyatındaki şoklar GSYH, enflasyon, istihdam gibi makroekonomik 

değişkenlerin yanısıra hisse senedi piyasası fiyatlarını ve getirilerini de 

etkileyebilmektedir. Ham petrol fiyatları üzerindeki negatif şokların büyümeyi azaltıcı, 

enflasyonu artırıcı yönde etkilediği görülebilir. Bu çalışma, 2002-2014 dönemine ilişkin 

aylık veri setiyle G7 ülkeleri için otoregresif gecikmesi dağıtılmış eşik değerli 

koentegrasyon testi kullanılarak ham petrol şokları ve hisse senedi piyasaları arasındaki 

ilişkiyi araştırmaktadır. Kanada, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa için Gösterge A 

fonksiyonu; İtalya ve Japonya içi n Gösterge B fonksiyonu kullanılarak ADL(otoregresif 

gecikmesi dağıtılmış) regresyon modeli tahmin edilmiştir. Ampirik bulgular sonucunda 

her bir ülke için uzun dönem katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu 

durum ham petrol fiyatları ile hisse senedi piyasası serilerinin koentegre olduğunu 

göstermektedir. Diğer taraftan, ayarlanma sürecinde uzun dönem dengesinin asimetrik 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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by Using Seasonal Unit Root Test 

 

Mehmet Özmen, Sera Şanlı 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 
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Purchasing Power Parity (PPP) is one of the cornerstones in international 

macroeconomics. The relative definition of this approach points out to that the differences 

between domestic and foreign inflation rates will be offset by the changes in the nominal 

exchange rates. If nominal exchange rate s move in parallel with PPP, then the real 

exchange rate will remain unchanged and in that case, the real exchange rate displays a 

mean reversion behavior. If there exists a unit root in the real exchange rate series implying 

the nonstationarity case, this indicates that PPP approach does not hold. This approach 

plays an important role in foreseeing the long-run exchange rate movements, creating 

long-run policies for these movements and comparing national income levels of countries 

from the international perspective. Therefore, the aim of this paper is to investigate the 

validity of PPP in the long-run among various countries by analyzing seasonal unit root 

characteristics of quarterly real exchange rate series through HEGY testing procedure 

proposed by Hylleberg, Engle, Granger and Yoo. The theoretical structure of HEGY will 

enable us to capture the knowledge on the presence or absence of a unit root at each 

seasonal frequencies as well as at the zero frequency. In this con text, the findings obtained 

by the empirical analysis of PPP have been expected to shed light on the validity of PPP. 

 

Keywords: Purchasing Power Parity, HEGY, Seasonal Unit Root, Zero Frequency, 

Seasonal Frequency 
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Gelişmekte Olan Ülkelerde Satın Alma Gücü Paritesinin Uzun Dönem 

Geçerliliğinin Mevsimsel Birim Kök Testleriyle İncelenmesi 

 

Satın alma gücü paritesi yaklaşımı, döviz kuru ve fiyat düzeyi arasındaki ilişkiyi 

açıklaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Satın alma gücü paritesinin geçerliliği, 

ülkeler arasındaki fiyat düzeyinde meydana gelen değişimlerin, nominal döviz kurunda 

meydana gelecek değişimlerle dengeleneceğine işaret eder. Bu durumda reel döviz kuru, 

ortalamaya dönen bir davranış sergiler. Satın alma gücü paritesinin; uzun dönemli döviz 

kuru hareketlerinin öngörülmesindeki, döviz kuru hareketleri için uzun dönemli 

politikaların oluşturulmasındaki ve uluslararası perspektiften bakıldığında ülkelerin milli 

gelir düzeylerinin karşılaştırılmasındaki rolü yadsınamaz. Bu nedenle, bu çalışmada 

Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo tarafından geliştirilen HEGY test yöntemi kullanılarak 

üçer aylık reel döviz kuru seris inin mevsimsel birim kök özelliklerinin incelenmesine 

bağlı olarak satın alma gücü paritesi yaklaşımının çeşitli ülkeler arasında sağlanıp 

sağlanmadığının araştırılması amaçlanmıştır. HEGY testi, sıfır frekans dahil olmak üzere 

her bir mevsimsel frekansta birim kökün mevcut olup olmadığı bilgisini edinmemize 

imkan sağlayacaktır. Bu bağlamda, satın alma gücü paritesinin geçerli olup olmadığı 

sınanacaktır. 
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There are two important measurement model in structural equation modeling (SEM). One 

of them is reflective measurement model, the other is formative measurement model. 
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Should be noted that the model is used that high significance level after analysis of the 

two measurement models. Because, most of the mistakes made by researchers, inability 

to determine which of the two measurement models that they use. Considering the research 

based SEM that made in recent years, the majority of researchers have used the reflective 

measurement model regardless of the alternative measurement model. However, this use 

does sometimes give accurate results. Because the structural equation modeling does not 

make the any direction determination when installing the relationship between indicators 

and structure. Researchers decides to direction determination after result of analysis of 

suitability-validity- reliability. However, in most of the studies will try to determine the 

direction of causality and the attempt to bring the right results from a wrong model without 

this analysis. There are latent variables and some indicators of these variables in a model. 

This causality direction between variables is very important to obtain accurate and logical 

conclusions. If the direction of causality is towards the observed variables from latent 

variables then the measurement model is reflective. If the direction of causality is towards 

the structure from indicator then the measurement model is formative. In this study, an e-

commerce application was done on the differences between the reflective and formative 

measurement models in structural equation modeling. After explaining the structural 

equation modeling, the features and the differences of the reflective and formative 

measurement models were introduced. With the help of the related literature, the factors 

of e-commerce were identified, and a model which represented the relationship between 

these factors was constructed. It was found out that the model consist of more than one 

dependent and independent variables, and it was indicated that this model can be solved 

as reflective and formative suitable to the aim of research. The data first measured as 

reflective and then formative by LISREL software pack and the differences between the 

two models were identified by comparing the fit indices. After investigating the 

differences, different results were observed regarding meaningfulness. 
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Yapısal Eşitlik Modeli’nde Reflektif Ve Formatif Ölçüm Modelleri: Bir E-Ticaret 

Uygulaması 

 

Yapısal eşitlik modeli (YEM) bünyesinde kullanılan, iki önemli ölçüm modeli vardır. 

Bunlardan b irisi reflektif ölçüm modeli; diğeri ise formatif ölçüm modelidir. Üzerinde 

hassasiyetle durulması gereken husus, bu iki ölçüm modelinin analizi yapıldıktan sonra, 

anlamlılık düzeyi yüksek olan modelin kullanılmasıdır. Çünkü araştırmacıların en çok 

yaptıkları hata, bu iki ölçüm modelinden hangisini kullanacaklarını belirleyememeleridir. 

Son yıllarda yapılan YEM tabanlı araştırmalara bakıldığında araştırmacıların ekseriyeti 

alternatif bir ölçüm modeline bakmadan reflektif ölçüm modelini kullanmıştır. Ancak bu 

kullanım kimi zaman doğru sonuçlar vermez. Çünkü yapısal eşitlik modelleri, -kanunu 

gereği- yapı ile indikatör arasında ilişki kurarken herhangi bir yön tayini yapmaz. 

Araştırmacı yön tayinini ancak yapacağı uygunluk-geçerlilik-güvenirlik analizleri 

sonucunda karar verir. Fakat yapılan çalışmaların çoğunda bu analizler yapılmadan 

nedensellik yönü belirlenmeye ve yanlış olan bir modelden doğru sonuçlar çıkarılmaya 

çalışılır. Bir modelde gizil değişken ve bu değişkenlere ait bazı indikatörler yani gözlenen 

değişkenler bulunur. Bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü, doğru ve 

mantıklı sonuçlar elde etmek açısından çok önemlidir. Eğer nedensellik yönü gizil 

değişkenlerden(yapıdan) gözlenen değişkenlere (indikatörlere) doğru ise, ölçüm modeli 

reflektiftir. Nedenselliğin yönü indikatörlerden yapıya doğru ise ölçüm modeli formatiftir. 

Bu çalışmada, yapısal eşitlik modelinde (YEM) reflektif ve formatif ölçüm modelleri 

arasındaki farklılıklar üzerine bir e-ticaret uygulaması yapılmıştır. Yapısal eşitlik modeli 

anlatıldıktan sonra reflektif ve formatif ölçüm modellerinin özellikleri ve farklılıkları 

tanıtılmıştır. Literatürden faydalanarak e-ticaretin faktörleri belirlenmiş ve bu faktörler 

arasındaki ilişkiyi temsil eden bir model oluşturulmuştur. Ortaya çıkan modelin birden 

çok bağımsız ve birden çok bağımlı değişken içerdiği görülmüş ve bu modelin araştırma 

amacına uygun olarak reflektif ve formatif olarak çözülebileceği belirlenmiştir. Veriler 

LISREL paket programı yardımıyla önce reflektif daha sonra da formatif olarak ölçülmüş 

ve elde edilen uyum değerleri karşılaştırılarak her iki model arasındaki farklılıklar 
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belirlenmiştir. Bu farklılıklar incelendiğinde, her iki ölçüm modeli arasında, anlamlılık 

bakımında n ayrı sonuçların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. 
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This paper examines the financial performance of Turkish firms (Türk Hava Yolları, 

Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Migros A.Ş,Konya Çimento A.Ş, Tofaş A.Ş, 

Erdemir, Petrol Ofisi A.Ş, Tüpraş, Petkim) that were privatized by way of IPOs (Initial 

Public Offerings).We use Event Study methodology to emprically evaluate the financial 

efficieny of privatized firms.Also we compared the e quity returns of state firms to the 

returns of private sector firms that were listed in the same period or in the same 

sector.When we looked at the empirical studies on the post-privatization performance, we 

decided that the best method for comparing state firms' abnormal returns to private firms' 

is "Event Study" ,used by Dockner (2005), Tatahi and Heshmati (2009). The same 

hypotheses are implemented. This study is an effort to help fill this research gap. As the t 

statistics of abnormal returns depending on the calculation of average and cumulative 

returns exceed the threshold value, we conclude that investors reacted positively to 

privatization of state firms through IPOs .The abnormal returns took place in the stock 

market after privatization. We found that the cumulative returns for the private frms are 

significantly below privatized firms. The pre-and-post privatization performance is tested 

using a method known as "Wilcoxon Signed Rank Test" involving using accounting data 

and financial ratios of the privatized firms. Emprical findings of post privatization analysis 

indicate improvements in firm performance in regards to real sales, leverage and capital 

expenditures. However, the model indicates deterioration in profitability, employment and 

liquidity. This is supported by the tests employed. The statistical results for capital 
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expenditures, employment and efficiency are not statistically significant, supporting the 

general hypotheses about changes after privatizations.On the other hand, changes in 

leverage, real sales and profitability are statistically significant. The last section of the 

dissertation evaluates the economic efficieny of IPOs in banking sector privatization 

through another method known as the “Malmquist Index.”.This research concludes that: 

it is hard to isolate crises and p rivatization effects on efficieny and improvements in 

efficiency across the sample. Turkish banks appear to be mainly motivated by innovation. 

 

Keywords: Privatization, Event Study, Efficiency 

 

Halka Arz Yöntemiyle Gerçekleştirilen Özelleştirmelerin Finansal Etkinliği 

 

Bu çalışmada halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirmelerin (Türk Hava Yolları, 

Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Migros, Konya Çimento, Tofaş, Erdemir, 

Petrol Ofisi, Tüpraş, Pe tkim) finansal etkinlikleri “Olay İnceleme Analizi” (Event Study) 

ile test edilmiş ve hisse getirileri özel sektör işletmeleri ile karşılaştırılmıştır. İlgili literatür 

incelendiğinde halka arz sonrası, kamu işletmelerine ait hisse senedi getirilerinin olağan 

dışı getiri bakımından test edilerek özel işletmelerle karşılaştırılmasında en iyi yöntemin 

Dockner(2005), Tatahi ve Heshmati (2009) tarafından kullanılan “Olay İnceleme Analizi” 

(Event Study) olduğuna karar verilmiş ve aynı hipotezler uygulanmıştır. Ortalama ve 

kümülatif olağan dışı getirilere dayanılarak hesaplanan olağan dışı getirilerin 

istatistiklerinin eşik değeri aşmasından yola çıkarak; kamu işletmelerinin halka arz ile 

özelleştirmelerine yatırımcıların pozitif tepki verdiklerini ve borsada, özelleştirme sonrası 

bu işletmelere ait olağan dışı getirinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çalışmamızın diğer 

bulgusunda ise kamu işletmelerinin özelleştirme sonrası borsadaki finansal getirisinin özel 

işletmelerden daha yüksek olduğu sonucuna güçlü bir şekilde ulaşılmıştır. Operasyonel 

etkinlik ölçümünde, işletmelerin özelleştirme öncesi ve sonrası finansal rasyolarına 

dayanarak performansları “Wilcoxon İşaretli Sıra İstatistiği” ile karşılaştırılmaktadır. 

Analizde özelleştirme sonrasında elde edilen bulgular işletmelerde istihdamın, kârlılığın 

ve likiditenin özelleştirme sonrası azaldığı ancak reel satışlar, kaldıraç oranı ve 

yatırımların arttığı yönündedir. İstatistiksel açıdan istihdam, yatırım ve etkinlikteki 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 178 

 

178 

 

değişimler anlamsızken; kaldıraç oranı, reel satışlar ile kârlılıktaki değişim anlamlıdır. 

Çalışmanın son bulgusu, bankacılık sektöründeki halka arz yöntemi ile özelleştirmelerin 

(Halk Bankası ve İş Bankası) ekonomik etkinliğini ölçen “Malmquist İndeksi” sonuçlarına 

göre; özelleştirmelerin verimlilik üzerindeki etkisini krizlerin etkisinden soyutlamak güç 

olmakla birlikte verimlilik artışları teknolojik ilerleme (inovasyon) kaynaklıdır. 
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In case of structural change to fit a single regression equation for data set leads to bias of 

parameter estimations. Therefore, structural break problems in the pattern of the model 

behavior is examined as a techinical problem in terms of stability of regression parameters 

and it brings with outputs and comments that are important for detemination of the 

presence of a structural break which came directly in many problem areas in particularly 

economy. Structural stability problems of the regression equations have been focused on 

one area of interest in th e literature and several approaches have been developed for 

determination of structural change. The conceptual framework of this study is built upon 

the property of structural stability in regression analysis and the relationship between the 

unemployment, working time and the share of services sector in total employment in the 

Economic Cooperation and Development (OECD) countries will be analyzed. There is a 

complex relationship between unemployment, working time and the share of the services 

sector in total employment. The main reason of this complexity,the general judgement that 

increasing employment in the services sector and reduction of working time will lead to a 

decrease in the unemployment rate. However, the relation between these variables, may 

be different because of the development levels of countries. The goal of this study, to 
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analyze the relationship between unemployment, working time and service sector 

employment in selected OECD countries in the period betwee n 1970-2013, to investigate 

the structural stability of unemployment variable which amenable to the impact of 

economic shocks at the same period and to discuss the power of the some structural break 

tests that do not require a priori knowledge of the breakpoint (Recursive Residuals, 

CUSUM, CUSUM2, Ziwot-Andrews etc.). All of the OECD countries can not be used in 

the analysis because of the lack of data for all countries in aforesaid period. 

 

Keywords: Structural Break, Unemployment, Working Time, Service Sector Employment 

 

Yapısal Kırılma Testlerinin Karşılaştırılması: OECD Ülkelerinde İşsizlik, Çalışma 

Süreleri ve Hizmetler Sektörü İstihdamı 

 

Yapısal kırılma durumunda veri kümesine tek bir regresyon denklemi uydurmak, 

parametre tahminlerinin yanlılığına yol açar. Bu nedenle model davranış kalıbındaki 

yapısal kırılma problemi regresyon parametrelerinin istikrarı bakımından bir teknik 

problem olarak irdelenir ve özellikle ekonomi olmak üzere birçok problem alanında 

doğrudan yapısal kırılmanın varlığının belirlenmesi açısından önemli çıktı ve yorumları 

beraberinde getirir. Bu nedenle regresyon denklemlerinin yapısal kararlılık problemleri 

literatürde üzerinde yoğunlaşılan ilgi alanlarından birisi olmuş ve bunun testine yönelik 

çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kavramsal çerçevesi regresyon analizinin sahip olduğu 

yapısal kararlılık özelliği üzerinden şekillenen bu çalışmada, Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde işsizlik, çalışma süreleri ve toplam istihdam 

içerisinde hizmetler sektörü istihdamının payı arasındaki ilişki analiz edilecektir. İşsizlik, 

çalışma süreleri ve toplam istihdam içerisinde hizmetler sektörünün payı arasında 

karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Bu karmaşıklığın temel gerekçesi, hizmetler sektöründe 

artan istihdamın ve çalışma sürelerinin azalmasının işsizlik oranlarında düşüşe neden 

olacağına dair genel yargıdır. Oysa bu değişkenler arasındaki ilişki, ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, seçilmiş OECD 
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ülkelerinde, işsizlik, çalışma süreleri ve hizmetler sektörü istihdamı arasındaki ilişkiyi 

1970-2013 yılları arası dönemi kapsayacak şekilde analiz etmek, aynı dönemde 

gerçekleşen ekonomik şokların etkisinde kalan işsizlik değişkeninin yapısal kararlığını 

araştırmak ve kırılma noktasına ilişkin önsel bilgi gerektirmeyen bazı yapısal kırılma 

testlerinin (Tekrarlı Artıklar, CUSUM, CUSUM2, Zivo t-Andrews vb.) gücünü 

tartışmaktır. Analizde OECD ülkelerin tamamı kullanılamamaktadır. Bu durumun 

gerekçesi, anılan ülkelerin tümü için anılan yıllara ait verilerin bulunmamasıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Kırılma, Işsizlik, Çalışma Süreleri, Hizmetler Sektörü 

Istihdamı 

 

 Do Credit Rating Agencies Neutral? An Empirical Investigation 

 

Kadir Karagöz 

Celal Bayar Üniversitesi İİBF 

kkaragoz3@hotmail.com 

 

In today’s modern world, economies need to external resources as well as internal 

resources in order to grow and to maintain their current growth pace. Main channels to 

gather the necessary resources are foreign capital inflows and borrowing. Foreign capital 

inflows, whether in the form of portfolio investments or production oriented investments, 

are influenced by many economic and political factors. Some of these factors are also 

influential on borrowing costs. The points assigned by these rating agencies to 

governments, especially deeply affect developing countries that need highly to foreign 

investors and creditors. Empirical researches reveal that changes in sovereign ratings and 

outlooks affects spreads considerably - up to 2% (Kaminsky and Schmukler, 2002; 

Jaramillo and Tejada, 2011; Larrain et al., 2011). Recent economic crises made doubtful 

the points that assigned by sovereign credit rating agencies. Considering the assessment 

of countries by the agencies, there has been no problem for the developed economies, but 

it is not the case for developing economies. This situation which makes these developing 

countries more fragile makes these rating agencies unreliable and doubtful. Iyengar (2012) 
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conducted a regression analysis based on a cross-section of 76 developed and developing 

countries and justified that suspicion. In recent years, the widespread belief of that the 

rating agencies adopt a biased attitude towards Turkey began to be more pronounced. In 

this study, the points given by three leading rating agencies, i.e. S&P, Moody’s and Fitch, 

to Turkey and basic indicators thought to be effective on these points are examined. 

Additionally, for comparison, the case of a group of countries such as Greece, Italy, Spain, 

Brazil and Argentina, also investigated to determine whether there is such a biased attitude 

towards Turkey. 

 

Keywords: Credit Rating Agencies, Turkey 

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tarafsız mı? Ampirik Bir İnceleme 

 

Günümüzün modern dünyasında ekonomiler, gerek büyümek gerekse mevcut tempolarını 

korumak bakımından gerekli sermaye için iç kaynakları kadar dış kaynaklara da ihtiyaç 

duymaktadırlar. Gerekli d ış kaynak temini için başlıca kanallar yabancı sermaye girişi ve 

borçlanmadır. Yabancı sermaye girişi, ister portföy yatırımları ister üretime dönük 

yatırımlar şeklinde olsun birçok ekonomik ve siyasi faktörden etkilenmektedir. Bu 

faktörlerden bazıları borçlanma maliyeti üzerinde de etkide bulunmaktadırlar. Reyting 

şirketleri olarak da adlandırılan bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları, açıkça 

belirtmedikleri bazı faktörleri dikkate alarak, ülke yönetimlerini derecelendirerek 

yatırımcı ve kreditörlerin alacakları kararlarda etkili olmaktadırlar. En önemlileri Standard 

& Poor’s, Moody’s ve Fitch olan bu derecelendirme kuruluşlarının ülke ve ekonomi 

yönetimlerine verdikleri notlar, özellikle yabancı yatırımcı ve kreditörlere yüksek düzeyde 

ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeleri derinden etkilemektedir. Ampirik araştırmalar, bir 

ülkenin kredi notundaki bir kademelik değişimin finansal getirileri (%2’ye varan) ciddi 

oranlarda etkilediğini ortaya koymaktadır (Kaminsky ve Schmukler, 2002; Jaramillo ve 

Tejada, 2011; Larrain vd., 2011). Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler kredi 

derecelendirme kuruluşlarının ülkelere verdikleri notları da sorgulanır hale getirmiştir. 

Firmaların gelişmiş ülkeleri derecelendirmeleri açısından herhangi bir uyuşmazlık 

yokken, gelişmekte olan ülkelerin derecelendirmesinde firmadan firmaya farklılıklar 
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gözlenmektedir. Zaten kırılgan bir yapıya sahip söz konusu ülkeleri daha da hassas hale 

getiren bu durum, reyting şirketlerinin inandırıcılık ve güvenilirliklerini kuşkulu duruma 

düşürmektedir. İyengar (2012) ın 76 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için yürüttüğü 

yatay-kesit regresyon analizinde bu kuşkuyu haklı çıkaran sonuçlara varılmaktadır. 

Reyting şirketlerinin Türkiye’ye karşı taraflı bir tutum sergiledikleri yönündeki yaygın 

kanaat son yıllarda daha fazla dillendirilmeye başlamıştır. Şirketlerin olumlu gelişmeler 

karşısında Türkiye’nin kredi notunu yükseltme konusunda isteksiz davrandıkları ve 

ağırdan aldıkları, buna karşılık olumsuz durumlarda hemen not düşürme eğiliminde 

oldukları pek çok çevrede destek bulmaktadır. Bu çalışmada, önde gelen üç 

derecelendirme şirketinin Türkiye’ye verdikleri puanlar ile bu puanlar üzerinde etkili 

oldukları düşünülen temel göstergeler incelenmektedir. Ayrıca, ülkeler arası karşılaştırma 

amacıyla Yunanistan, İtalya, İspanya, Arjantin ve Brezilya gibi bir grup ülkenin durumu 

da incelenerek Türkiye’ye karşı yanlı bir tutumun söz konusu olup olmadığı 

araştırılmaktadır. 
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Economic and political stabilities have led Turkey to rapid economic growth in the last 

decade. Such rise in economic growth has brought per capita increase in income in the 

country. Real per capita income was $3019 in 2001, while this figure jumps to $10578 in 
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2013 by 2.6-fold. In developing countries including Turkey, a hike in per capita income 

has led to increases in consumption of food subsistence of animal products and unsaturated 

food consumption of animal origin. In this study, we estimate household head and 

household-related factors affecting dairy consumption during 2002-2012. Data were 

obtained from the Household Budget Survey of Turkish Statistical Institute and we use 

Heckman Sample Selection System method. In this method, cross-pair correlations 

between consumption probabilities and levels of consumption expenditures were utilized. 

The cross-pair correlations include within each probability and levels of consumptions 

and as well as the cross correlations between the probabilities and levels of expenditures. 

Interactions of some key regressors and a time trend were included into the system to 

quantify changes in socio-demographic and economic structural of households. Many 

household head and household-related exogenous variables were found to be statistically 

significant in determining the likelihood of participation and levels of dairy expenditures. 

Marginal impacts along with their corresponding standard errors both on the proba bilities 

and levels of expenditures were derived, while some key dairy expenditure elasticities 

with their standard errors are reported. 

 

Keywords: Pooled Data, Milk And Milk Products Consumption, Heckman Sample 

Selection, Turkey 

 

Türkiye’de Hanelerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden 

Faktörlerin Havuz Verileri ile Çoklu Heckman Seçicilik Modeli Yardımı ile Analiz 

Edilmesi 

Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik ve siyasi istikrar, ülke 

ekonomisinin hızlı bir şekilde büyümesini sağlamıştır. Bu ekonomik büyüme kişi başına 

düşen gelirde önemli artışları beraberinde getirmiştir. 2001 yılında kişi başına düşen reel 

gelir 3019 $ iken 2,6 kat artarak 2013 yılında 10807 $ yükselmiştir. Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde, kişi başına düşen gelirde meydana gelen bir artış öncelikli 

olarak zorunlu gıda maddesi olan ve doyuma ulaşmayan hayvansal kaynaklı gıda 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 184 

 

184 

 

maddelerinin tüketiminin artmasına neden olacaktır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı , 

Türkiye’de ekonomik büyüme ile sağlanan gelir artışının ve diğer sosyo ekonomik ve 

demografik faktörlerin hane halkı süt ve süt ürünleri tüketim harcamalarına etkilerini 

ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmada 2002-2012 yıllarına Türkiye İstatistik Kurumu 

(TUIK) Hane halkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak çoklu Heckman Seçicilik Modeli 

(HSM) kullanılmıştır. Çoklu HSM’de her bir ürüne yapılan harcama olasılığı ile harcama 

düzeyleri ve çapraz korelasyonlar varsayımı altında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bir 

ürünün harcama olasılığı ile harcama düzeyinde ikili ilişki (korelasyon) ve aynı zamanda 

ürünlerin hem olasılıkları ve hem de harcama düzeyleri arasında çoklu korelasyonlar 

varsayılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerden bazıları zaman değişkeni ile çarpılarak, 

hanelerdeki sosyo demografik ve ekonomik yapıdaki yapısal değişkenlik sisteme dahil 

edilerek, havuz veri sistemi test edilmi tir. Hane reisine ve hanelere ait faktörlerin 

çoğunluğu istatistiki açıdan önemli bulunmuş; bağımsız değişkenleri birim etkileri ile 

birlikte bu gıda kalemlerine ait önemli değişkenlere ait harcama esneklikleri standart 

sapmaları ile birlikte hesaplanmıştır. 
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Control Charts Based on Semiparametric Regression Model 
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Semiparametric regression control charts are applicable to multivariate data which has 

dependent and independent variables. The control chart consists of plotting univariate 

semiparametric regression residuals against time. The control chart can be used to monitor 

continuously improve the performance of the dependent va riable. In this paper, control 
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chart is obtained based on a sample. Then, the developed control chart can be used to 

improve the performance of sample by adjusting. 

 

Keywords: Control Chart, Semiparametric Regression, Semiparametric Regression 

Residuals, Semiparametric Adjustment 

 

Yarı Parametrik Regresyon Modeline Dayalı Kontrol Kartı 

 

Yarı parametrik regresyon modeli artık değerleri için elde edilen kontrol kartları bağımlı 

ve bağımsız çok değişkenli veriler için uygulanabilirdir. Kontrol kartı yarı parametrik 

regresyon artık değerlerinin zamana karşı tek değişkenli grafiğinden oluşur. Kontrol kartı 

bağımlı değişkenin performansının sürekli olarak iyileştirmek ve izlenmesi için 

kullanılabilir. Bu makalede, kontrol kartı bir örneklem dayalı olarak elde edilmiştir. Sonra, 

bu geliştirilen kontrol kartı düzeltmeler yapılarak örnek performansı iyileştirilebilir. 
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Cobb-Douglas vs Translog Stochastic Frontier Production Functions 
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In pursuit of production efficiency in the Harran Plain cotton industry, 126 participatory 

cotton farmers, selected using a stratified random sampling process, were supplied diaries 

to fill out begining the 2012 production season and later on these diaries were to be 

controlled by frequent visits to these farmers throughout the season. Depending on the 

location of the villages in which our farmers reside, 10-20 visits were made to every farm 

in the sample in order to collect reliable information on all inputs and outputs. Such a 

mailto:tisgin@yahoo.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 186 

 

186 

 

scheme adopted in this work resulted in sincere releationships established between the 

survey workers and the sampled farmers, which ultimately lead to a better motivation by 

the farmers in the survey. Hence running the risk of recording fallacious entries in the 

diaries was minimized. Striking results are obtained when we incorporate farm and farmer 

related characteristics into the statistical models, i.e., Cobb-Douglas and Translog frontier 

production function models. The Translog frontier production function was found to be 

an adequate representation of the data, given the specification of the corresponding Cobb-

Douglas frontier model. Technical inefficiency effects were found present and contained 

a significant random element. The results have pointed out that while some factors have 

negative impacts on efficiency scores, others have positive impacts. If such a policy is to 

be promoted, favoring efficient input usage across the Harran Plain, then the efforts have 

to be exerted to develop a local agricultural policy package that would take into account 

all of these factors together. The results obtained indicate that inexperienced farmers 

operating on defragmented farm tracts are likely to be technically more efficient. We also 

found that those farmers w ho have better access to information and input markets tend to 

be technically more efficient. On the contrary, mixed results are also obtained from this 

analysis, e.g., education has a significant negative influence on efficiency levels, which is 

not consistent with current literature findings. Local agricultural policies better encourage 

farmers who are furnished with consistent knowledge of irrigation because they tend to be 

technically more efficient. Factors that have positive impacts on technical efficiency 

measurements, on the other hand, include farm household population and farmer’s 

participation in off-farm job markets. 

 

Keywords: Harran Plain, Technical Efficiency of Production, Farmer Diary, Stochastic 

Frontier, Cotton Production 
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Harran Ovası Pamuk Sektöründe Üretimin Teknik Etkinliğine Tesir Eden 

Faktörlerin Ekonometrik Analizi: Cobb-Douglas ve Translog Stokastik Sınır 

Üretim Fonksiyon Modelleri 

 

Harran Ovası pamuk sektöründe üretim etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, 2012 yılı pamuk 

sezonunda faaliyet gösteren çiftçilerimizden tabakalı örneklemeyle seçilen 126 deneğe 

doldurmaları için sezon başlangıcında çiftçi günlükleri dağıtılmış ve sezon boyunca da bu 

çiftçilerimize sıkça yapılan ziyaretler vasıtasıyla dağıtılan günlüklerin yerinde kontrolü 

sağlanmaya çalışılmıştır. Pamuk tarımında kullanılan tüm girdiler ve elde edilen çıktılar 

hakkında güvenilir ve doğru bilgiler toplamak maksadıyla örneğe çıkan çiftçilerimizin her 

birine, bulundukları köylerin uzaklığına da bağlı olarak, 10-20 arasında değişen 

miktarlarda ziyaretler yapılmıştır. Böyle bir yaklaşımla, araştırma ekibimiz ve katılımcı 

çiftçilerimiz arasında samimi bir ortam yaratılarak çiftçilerimizin araştırmaya motive 

olmaları ve bu sayede de günlüklere yanlış bilginin işlenmesi riskinin en aza indirilmesi 

sağlanmıştır. Hangi faktör ya da faktörlerin etkinsizlik (ve dolayısıyla etkinlik) skorunun 

artmasına ya da azalmasına sebep olabileceği sorusuna verilecek yanıt, tavsiye edilecek 

politika önlemlerinin şekillenmesinde anahtar rol oynayacaktır. Etkinsizlik üzerine tesir 

edebilecek çiftçi ve işletme kaynaklı faktörlerin çalıştığımız modellere (Cobb-Douglas ve 

Translog Sınır Üretim Fonksiyon Modellerine) entegre edilmesi sağlanmış ve bu 

analizlerden son derece tatminkar sonuçlar elde edilmiştir. Translog tipi stokastik sınır 

üretim fonksiyonunun eldeki veriyi, kısıtlanmış karşılığı olan Cobb-Douglas tipi stokastik 

sınır üretim fonksiyon modeline nazaran daha iyi temsil ettiği sonucuna ulaşılan 

çalışmamızda, çiftçi kontrolündeki bazı değişkenlerin etkinlik üzerine olumsuz katkıları 

söz konusu iken, bazılarının ise pozitif yönde katkı sağladıkları saptanmıştır. Şayet Harran 

Ovası pamuk sektöründe üretimin teknik et kinliğinin teşvik edilip savurganlığın 

azaltılması amaçlanıyorsa, bu faktörlerin hep birlikte dikkate alındığı bir politika paketinin 

geliştirilmesi hususunda girişimlere ihtiyaç duyulacağı ortadadır. Teknik performansa 

olumsuz yönde etki eden faktörler dikkate alındığında, çiftçiliğin daha ziyade genç 

girişimciler arasında ve toplulaştırılmış (mümkünse tek parçalı) tarım alanlarında 

özendirildiği, Akçakale ve Harran ilçelerinde faaliyet gösterenlere daha fazla eğitici 

hizmetlerin sunulduğu bilinçli sulama bilgisiyle donatılmış bir çiftçi kitlesini hedef alan 
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politikaların hayata geçirilmesi düşünülmelidir. Ayrıca, çiftçinin eğitim düzeyinin 

performans parametrelerine olumsuz etkisi gibi beklentilerle örtüşmeyen sonuçlara da bu 

çalışmada ulaşılmıştır. Performansa pozitif yönde tesir eden faktörler dikkate alındığında 

ise, tarım dışı sektörlerde de faaliyet gösteren kalabalık nüfuslu topraksız çiftçilerimize 

arazi edinme imkânı sağlayacak bir takım önlemlerle, miras hukukunun tarım arazilerinin 

parçalanmasını önleyecek şekilde düzenlenmesi gibi bazı tarım politikası araçlarının bu 

paket içerisine dahil edilmesi sağlanabilir. 
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Credit cards are given to costumers by banks or financial institutions to purchase goods 

and services from negotiated estabilishments at home and abroad and to draw cash from 

cash-paying units and automated teller machines and this cards limits are certain before 

and they belong to banks and financial institutions (Yılmaz, 2000: 10). Nowadays, the use 

of credit cards greatly affects for both individuals as well as the country's economy. It is 

an indicator of the increasing use of credit cards recently. The reason for the increase in 

Credit card usage a rises from the advantages. Providing interest-free loans, solving the 

problem of keeping cash constantly at home and abroad and minimize the risks from this, 

installment payments, promotional and insurance services are among the advantages of 

credit card. Tax revenue is an important instrument not only because of being an important 

part of goverment revenue but also in terms of decreasing informality. In this study the 

effects of credit card usage on tax revenues are examined and relationship between credit 

card and tax revenues are explained by Granger casuality analysis. Also it is tested by 
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VAR analysis using simple constructural analysis between credit card expenditures and 

tax revenues. 

 

Keywords: Credit Cards, Tax Revenues, Granger Casuality Analysis, VAR Analysis 

 

 

Kredi Kartı Harcamaları Vergi Gelirlerini Artırır mı? 

 

Kredi kartı; mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere banka ya da finansal kuruluşların 

müşterilerine önceden belirlenen limitlerde, anlaşmalı işyerlerinden yurtiçi ve yurtdışında 

mal ve hizmet satın alma ile na kit ödeme birimleri veya otomatik ödeme makinelerinden 

nakit çekimlerde kullanılmak amacıyla verilen karttır (Yılmaz, 2000: 10). Günümüzde 

kredi kartı kullanımı hem bireyleri hem de ülke ekonomisini büyük ölçüde etkilemektedir. 

Son zamanlarda kredi kartı kullanımının artması bunun bir göstergesidir. Kredi kartı 

kullanımının son zamanlarda artış göstermesinin sebebi sağladığı avantajlardan ileri 

gelmektedir. Bireysel açıdan faizsiz kredi sağlaması, yurt içinde ve yurt dışında sürekli 

nakit bulundurma sorununu çözmesi ve bundan kaynaklanan riskleri en aza indirmesi, 

istenildiği halde ödemelerin taksitlendirilmesi, promosyon ve sigorta hizmetleri kredi 

kartlarının avantajları arasında yer almaktadır. Vergi gelirleri kamu gelirlerinin önemli bir 

kısmını oluşturmakta aynı zamanda da kayıt dışılığın azalmasını temsil etmesi açısından 

önemli bir enstrümandır. Bu çalışmada kredi kartı kullanımının vergi gelirleri üzerinde 

etkisi incelenerek, kredi kartı ile vergi gelirleri arasındaki ilişki Granger nedensellik 

analizi kullanılarak ölçümlenecektir. Vergi gelirleri ile kredi kartı harcamaları arasında 

basit yapısal analiz kullanılarak, kredi kartı ile vergi gelirleri arasındaki ilişki var analizi 

ile test edilmeye çalışılacaktır. 
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The Importance of Current, Investment and Transfer Expenditures on Economic 

Growth: Turkey 1980-2014 

 

İclal Çöğürcü, Ufuk Serdar Akalın 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

 iclalcogurcu@hotmail.com 

 

Public expenditures are classified as current, investment and transfer expenditures 

according to economic classification. In terms of macroeconomics; contributions of public 

expenditures to economic growth and employment are one of the most discussed issues. 

Share of state in the economic system changes depending on the country. However 

considering the regulatory of state; it the share of state in the economic system can be 

counted as crucially important in terms of all countries. The role of state in the economy 

and the share of state depending on the role is one of the most important issues discussed 

for years. State-economy relations the load of state in economy are always one of the most 

important economic matters. In this study, effects of public expenditures on economic 

growth are commented in terms of Turkey. Time series for 1980-2014 are used for the 

analysis. Stagnations of time series are examined by ADF test and it is also investigated 

if there is a long term relation between the variables by using co-integration test and VAR 

analysis developed by Johansen. 

 

Keywords: Government Expenditures, Economic Growth, Co-integration, VAR Analysis 

 

Ekonomik Büyüme Üzerinde Cari, Transfer ve Yatırım Harcamalarının Önemi: 

Türkiye’de 1980-2014 Dönemi 

 

Kamu harcamaları ekonomik sınıflandırmaya göre cari, yatırım ve transfer harcamaları 

olarak sınıflandırılmaktadır. Makro iktisadi açıdan kamu harcamalarının büyüme ve 

istihdama katkıları iktisatçıların sürekli tartıştığı konular arasında yer almaktadır. Devletin 

ekonomik sistemdeki payı ülkeden ülkeye değişmekle birlikle, düzenleyici rolü dikkate 

alındığında bütün ülkeler açısından büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Devletin 
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ekonomi içindeki rolü ve buna bağlı olarak payı yıllarca üzerinde tartışılan en önemli 

konular arasında yer almaktadır. Devlet-ekonomi ilişkisi ve devletin ekonomideki ağırlığı 

her zaman iktisadi gündemin en önemli konularındandır. Bu çalışmada, kamu 

harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri Türkiye ekonomisi açısından 

değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye ekonomisine ait 1980-2014 yılları arasındaki 

zaman serileri kullanılarak analiz edilmeye çalışılacaktır. Analizde kullanılan zaman 

serilerinin ADF testi ile durağanlığı incelenerek, aynı düzeyde durağan hale gelen 

değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını araştırmak amacıyla Johansen 

tarafından geliştirilen eşbütünleşme (koentegrasyon) testi ve vektör otoregresyon (Var) 

analizi kullanılarak incelenmeye çalışılacaktır. 
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Economic Performance and Employment Nexus: Continuous Wavelet Transform 

Approach 

 

Selim Yıldırım, Esin Kılıç 
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selimy@anadolu.edu.tr 

 

Economic growth and high levels of employment, are among the main objectives of 

macroeconomic policies. According to Okun’s law, which state s that there is a negative 

relationship between unemployment rate and economic growth, high growth rate in one 

period delivers low unemployment in the next period or in other words bring along a high 

employment rate. However, since the early 1990s countries begun to face phenomenon of 

the "jobless growth" where the output growth does not bring increase in employment. The 

presence of these two cases will be discussed for Turkey in the study. The relationship 

between employment and economic performance in Turkey will be analyzed using 

continuous wavelet transform. 

 

Keywords: Economic Growth, Employment, Continuous Wavelet Transform 
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Ekonomik Performans ve İstihdam İlişkisi: Sürekli Dalgacık Dönüşümü Yaklaşımı 

 

Ekonomik büyümeyi ve tam istihdamı sağlamak, makroekonomik politikaların temel 

amaçları arasında yer almaktadır. Ekonomik büyü me ile işsizlik oranı arasında negatif 

yönlü bir ilişki olduğunu ifade eden Okun Yasası’na göre, yüksek büyüme oranı bir 

sonraki dönemde düşük işsizlik, diğer bir deyişle yüksek istihdam oranını beraberinde 

getirmektedir. Ancak ülkeler 1990’lı yılların başından itibaren çıktı artışının istihdam 

artışını beraberinde getirmediği “istihdamsız büyüme” olgusuyla karşı karşıya kalmaya 

başlamıştır. Çalışmada bu iki olgu Türkiye için ele alınacaktır. Türkiye'de istihdam ve 

ekonomik performans arasındaki ilişki sürekli dalgacık dönüşümü kullanılarak 

incelenecektir. 
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Is ISE an Efficient Market?: A Perspective by Using Global and Alternative 

Investment Instruments 
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taylan.dogan@kku.edu.tr 

 

Globalization has increased the capital flow and capital mobility between the various 

investment instruments. The policy changes and the data related to the US economy is 

closely monitored by the domestic investors, and is considered, hypothetically, influence 

the decisions of investors. This study therefore will examine long-run and short-run 

relationships between Istanbul Stock Exchange (ISE) and international dynamics, 

alternative investments, and domestic dynamics (s). Objectives of the examination of the 

relationships is to determine the global economic conditions or the domestic real economic 

condition(s) extract influences on the s tock market and hence is to detect if there is a 

spillover effect available. In this sense, the efficient market hypothesis by Fama (1970), 

which has been extensively used in the literature, will be applied for efficiency of the stock 
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exchange. In other words, this will constitute an answer to the question that “by using 

some variables is it possible to have information on the stock market future performance?” 

If it is possible, it will be concluded that stock market is not efficient and if it is not 

possible, it will be concluded otherwise. The efficiency hypothesis is an empirical matter 

and findings about it in the literature vary according to periods and variables undertaken. 

When literature is investigated, there are not many studies available for Turkey. Besides, 

the studies available for Turkey use few variables. In this study Down Jones Stock Index, 

dollar exchange rate, and the United States interest rate as indicators for foreign dynamics, 

gold price and oil p rice as indicators for alternative investment tools and real economic 

growth as an indicator for domestic dynamic are considered for extracting influences on 

the ISE. This study will use quarterly data over 1988-2014 period and vector error 

correction modeling to investigate causal relationships. Therefore, this study examines the 

long term by using more variables based on existing literature. 

 

Keywords: Efficient Market Hypothesis, Vector Error Corection Model, Stock Exchange, 

Causality 

 

IMKB Etkin Bir Piyasa mıdır?: Global ve Alternatif Yatırım Araçları 

Çerçevesinde Bir Bakış 

 

Küreselleşme sermaye hareketliliğini ve sermayenin çeşitli yatırım araçları arasındaki 

hareketliliğini artırmıştır. Amerikan ekonomi sine ilişkin politika değişiklikleri ve veriler 

yurtiçi yerleşik yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir ve varsayımsal olarak 

da yatırımcıların kararlarını etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışma bu nedenle İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile yurtdışı dinamikler, alternatif yatırım araçları ve 

yurtiçi dinamik(ler) arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri inceleyecktir. İlişkileri 

incelenmesinde ki amaç global konjektürel değişiklerin mi yoksa reel ekonomik iç 

dinamiklerin mi borsa üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmak ve dolayısıyla küresel 

piyasaların sirayet etkisi mevcut mu incelemektir Bu bağlamda menkul kıymetler 

borsasının etkin bir piyasa olup olmadığını test etmekte yaygın olarak kullanılan Fama 

(1970) etkin piyasa hipotezi test edilecektir. Diğer bir ifade ile bazı değişkenleri 
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kullanarak borsanın gelecekteki performansı hakkında bilgi sahibi olmak mümkün mü 

sorusun a cevap teşkil etmektedir. Eğer mümkün değilse piyasanın etkin olduğu; mümkün 

ise etkin olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Etkinlik hipotezi ampirik bir mesele olup 

literatürdeki bulgular kullanılan dönem ve değişkenlere göre çeşitlilik göstermektedir. 

Litearatür incelendiğinde Türkiye için etkinlik hipotezine dayalı çalışmalar çok fazla 

bulunmamaktadır. Yanı sıra literatürdeki çalışmalarda kullanılan değişken sayısı fazla 

değildir. Çalışma da, İMKB’yi etkileyen yurtdışı dinamikler olarak Down Jones borsa 

endeksi, dolar döviz kuru ve Amerika Birleşik Devletleri faiz oranları alınırken, alternatif 

yatırım araçları olarak altın fiyatları ve petrol fiyatlar ve yurtiçi dinamiklerin bir göstergesi 

olarak reel büyüme ele alınacaktır. Çalışma da 1988-2014 dönemini kapsayan üçer-aylık 

veriler kullanarak vektör otoregresif hata düzeltme modeli çerçevesinde nedensellik 

ilişkileri incelenecektir. Dol ayısıyla bu çalışma da mevcut literatüre göre daha fazla 

değişken kullanılarak daha uzun bir dönemi incelemektedir. 
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Alternative Financial Conditions Indexes for Turkey 
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This paper aims to evaluate the forecasting performance of alternative financial conditions 

indexes (FCIs) for Turkey covering the period 1992:1 and 2013:12. For this purpose, first 

financial conditions indexes are constructed based on four methodologies: Reduced form 

demand functions, VAR generalized impulse response functions, dynamic factor model 

and factor-augmented VARs (FAVARs). 13 different explanatory variables including the 

local, i.e. consumer price index (CPI), real effective exchange rate, short term deposit rate 

etc. and the global financial factors, i.e. CBOE volatility inde x (VIX), oil price and 

S&P500 stock price index (SP500) etc., are employed in the construction of FCIs. In the 
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second part of the study the performance of the alternative FCIs are assessed in terms their 

in-sample and out-of-sample forecasting ability to industrial production index. The 

computed root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE) and Theil 

inequality coefficients suggest that FAVAR provides the best performance both in-sample 

and out-of-sample forecasts. Therefore FCI based on FAVAR is suggested as a potential 

predictor of economic activity. 

 

Keywords: Financial Conditions Index, Reduced Form, VAR Generalized Impulse 

Response Functions, Dynamic Factor Model And Factor-Augmented Vars (Favars). 

 

Türkiye İçin Alternatif Finansal Koşul Endeksleri 

 

Bu çalışma 1992:1 ve 2013:12 dönemini kapsayacak şekilde Türkiye için alternatif 

finansal koşul endekslerinin (FKE) öngörü gücünün değerlendirilmesini amaçlamaktadır 

. Bu çerçevede, ilk olarak finansal koşul endeksleri dört metodolojiye dayanılarak elde 

edilmiştir: İndirgenmiş form talep denklemleri, genelleştirilmiş etki tepki fonksiyonları, 

dinamik faktör modeli ve genişletilmiş faktör-VAR (FAVARs). FKE’nin 

oluşturulmasında tüketici fiyat endeksi (TEFE), reel efektif döviz kuru, kısa dönem faiz 

oranı gibi yerel ve CBOE oynaklık endeksi (VIX), petrol fiyatları ve S&P500 borsa 

endeksi (SP500) gibi küresel finansal faktörleri içeren 13 farklı açıklayıcı değişken 

kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde alternatif FKE’ler sanayi üretim endeksini 

örneklem içi ve örneklem dışı öngörü gücü açısından karşılaştırılmıştır. Ortalama hata 

karesinin kökü (RMSE), ortalama mutlak hata (MAE) and Theil eşitsizliği katsayıları 

FAVAR yönteminin örneklem içi ve dışı öngörü gücü açısından en iyi performansı 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle FAVAR y ntemiyle hesaplanan FKE iktisadi 

aktivitenin potansiyel öngörücüsü olarak önerilmektedir. 
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Fixed or Random Heterogeneous Panel Data Models: Hausman Test and Monte 

Carlo Analysis 
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fytatoglu@gmail.com 

 

Estimation techniques of the panel data models have been determined by depending upon 

changing of the constant and slope coefficients according to cross-sectional units and/or 

time. In panel data literature, it is pointed out that up till now there has been even more so 

concentrating on only estimation techniques and developed tests for one and two-way 

models assessed only constant parameter by cross-sectional units and time. In practice, 

however, heterogeneous panel data models whose slope also being changed are come 

across very frequently, concern of their deserve have not been obtained yet. As if models 

whose constant parameter being changed, in models whose slope parameter being changed 

are taken hold of fix and random effect models and estimation techniques can also be 

correspondingly determined in according to this distinction. In this study, heterogeneous 

panel data models whose constant and slope parameters being changed are discussed and 

a test like Hausman type is being developed for it can be preference between models that 

Swamy’s Random Coefficient Model (RCM) and Seemingly Unrelated Regression Model 

(SUR), former has been used in ca se of on which heterogeneity of parameter is random 

and latter has been used in case of the situation on which heterogeneity of parameter is 

fixed. In order to investigate of feasibility and applicability of this test in finite samples, 

Monte Carlo Simulation analysis is being made. While taking into account various 

deviations of assumptions simulation analysis as a result of obtaining findings, availability 

of circumstance of Hausman test is being evaluated so that making a decision between 

models. 
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Sabit ya da Tesadüfi Heterojen Panel Veri Modelleri: Hausman Testi ve Monte 

Carlo Analizi 

 

Panel veri modellerinin tahmin yöntemleri, sabit ve eğim parametrelerinin birimlere 

ve/veya zamana göre değişmesine bağlı olarak belirlenmektedir. Panel veri literatüründe, 

şimdiye kadar daha çok sadece sabit parametrenin birimlere ve zamana göre değerlendiği 

tek ve çift yönlü modeller için geliştirilmiş testler ve tahmin yöntemleri üzerinde 

yoğunlaşıldığı dikkat çekmektedir. Uygulamada eğimin de değiştiği heterojen panel veri 

modellerine ise çok sık rastlanmasına rağmen, henüz hakettiği ilgiyi bulamamıştır. Sadece 

sabit parametrenin değiştiği modellerde olduğu gibi, eğim parametresinin de değiştiği 

modeller de sabit ve tesadüfi etkiler modelleri olarak ele alınabilmekte ve tahmin 

yöntemleri de bu ayırıma paralel olarak belirlenebilmektedir. Bu çalışmada, sabit ve eğim 

parametresinin değiştiği heterojen panel veri modelleri ele alınacak ve parametre 

heterojenliğinin tesadüfi olduğu durumda kullanmakta olan S wamy’nin Tesadüfi 

Katsayılar Modeli ile, sabit olduğu durumda kullanılmakta olan Görünürde İlişkisiz 

Regresyon (SUR) modeli arasında tercih yapılabilmesi için Hausman tipi bir test 

geliştirilecektir. Bu testin küçük örneklerde geçerliliğinin ve uygulanabilirliğinin 

araştırılabilmesi için Monte Carlo Simülasyon analizinden yararlanılacaktır. Çeşitli 

varsayımlardan sapmalar göz önüne alınarak oluşturulacak simülasyon analizinde elde 

edilecek bulguların neticesinde, modeller arasında karar verilebilmesi için Hausman 

testinin kullanılabilme durumu değerlendirilecektir. 
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In Panel Data Models Testing Parameter Homogeneity with Bootstrap Procedure 
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Various parameter homogeneity tests have been used for whether to pool panel data 

models or not in the point that making a decision under which circumstances and 

conditions. Within this framework, various tests proving parameters homogeneity were 

developed in literature. In addition to this, it has been established that there are statistically 

some drawbacks of these tests when there are various distortions in assumptions. Within 

this context, as an alternative solution, developing of bootstrap versions of the these tests 

should be recommended. Because of the fact that panel data models have both time 

dimension and cross section dimension, there is a necessity of developing bootstrap 

versions of existin g tests by means of these two dimension. In this paper, when various 

deviation situations of assumptions are taken into account, using bootstrap technique for 

parameter homogeneity tests development of these tests is purposed while making them 

robust. Moreover, in finite data with Monte Carlo simulation analysis set homogeneity 

tests based on proposed bootstrap technique are being compared performances. 

 

Keywords: Panel Data Models, Homogenity Tests, Bootstrap, Monte Carlo 

 

 

Panel Veri Modellerinde Bootstrap Yöntemi ile Parametre Homojenliğinin Testi 

 

Panel veri modellerinin havuzlanıp havuzlanmayacağına hangi durumlar ve koşullar 

altında karar verileceği noktasında çeş itli parametre homojenlik testleri kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda, literatürde parametre homojenliğini sınayan çeşitli testler türetilmiştir. 

Buna ek olarak, bu testlerin varsayımlarda görülebilecek çeşitli sapmalar altında istatistiki 

olarak eksik yönlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, alternatif bir çözüm 

olarak testlerin bootstrap versiyonlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Panel veri 
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modellerinin hem zaman boyutuna hem de birim boyutuna sahip olmasından dolayı, 

literatürdeki mevcut testlerin bootstrap versiyonlarının bu iki boyuta göre de 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, bootstrap yöntemi kullanılarak parametre 

homojenliği testleri için çeşitli varsayımlardan sapma durumları göz önüne alındığında 

testlerin dirençli hale getirilerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Monte 

Carlo simülasyon çalışması ile önerilen bootstrap yöntemine dayalı homojenlik testlerinin 

s nırlı veri kümesinde performansları karşılaştırılacaktır. 
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The main objective of this paper is to measure university students’ satisfaction with cargo 

firms and to determine factors affecting cargo firm choice. For this purpose, a self-

administered questionnaire was conducted to 480 university students from a variety of 

faculties. As the dependent variable of this study is a discrete and unordered variable, the 

data being obtained was analyzed using multinomial logit model. The analysis results may 

shed light to examine consumer behavior in a selected product. 

 

Keywords: Consumer Behavior, Cargo Firm, Multinomial Logit Model, Discrete Choice 

Models 
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Üniversite Öğrencilerinin Kargo Hizmeti Veren Firmalardan Memnuniyetini 

Etkileyen Faktörlerin Multinomial Logit Model ile Analizi: Atatürk Üniversitesi 

Örneği 

 

Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin kargo hizmeti veren firmalardan 

memnuniyetini ölçmek ve kargo firmasının tercih edilmesinde etkili olan faktörleri 

belirlemektir. Bu amaç için bir anket oluşturulmuş ve farklı fakültelerden 480 öğrenciye 

uygulanmıştır. Ankette demografik soruların yanı sıra öğrencilerin kargo firması 

tercihinde etkili olan faktörlerin sıralandığı sorular yer almaktadır. Çalışmanın bağımlı 

değişkeni kesikli ve sıralı olmayan bir yapıya sahip olduğundan söz konusu anketten elde 

edilen veriler multinomial logit model yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarının 

belirli bir ürün üzerindeki tüketici davranışlarının çözümlenmesine ışık tutması 

beklenmektedir. 
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Traffic accidents are one of the most important problems in Turkey. Box and Jenkins 

models are widely used to model traffic accident numbers in the literature. However, these 

models were designed to model real-valued variables whereas traffic accident numbers 

are integer-valued variables. A new time series models, called integer-valued 

autoregressive models, has been developed and studied. In this paper, monthly traffic 
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accident numbers from 1977 to 2012 for Turkey is modeled and projected by integer-

valued time series models. 

 

Keywords: Traffic Accident Numbers, Integer-Valued Time Series 

 

 

Türkiye'deki Trafik Kaza Sayılarının Tam Sayı Değerli Zaman Serisi İle Analizi 

 

Trafik kazaları, Türkiye'deki en önemli sorunlardan birisidir. Literatürde yapılan 

çalışmalar incelendiğinde trafik kaza sayılarının modellenmesinde Box v e Jenkins 

modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır [Atalay ve diğerleri, 2012]. Bu modeller reel 

değerli değişkenler için oluşturulmuşken trafik kaza sayıları tam sayı değerli 

değişkenlerdir. Tam sayı değerli değişkenlerin modellenmesi için tam sayı değerli 

otoregresif zaman serileri oluşturulmuş ve çalışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye 

için 1977-2012 yılları arasında gerçekleşmiş aylık trafik kaza sayıları tam sayı değerli 

zaman serileri ile modellenmiş ve projeksiyonu yapılmıştır. 
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The Relationship Between Total Factor Productivity and Human Capital in 

Turkish Economy: 1950-2013 

 

Alper Gürüz, Mustafa Can Küçüker 

mustafa.kucuker@atilim.edu.tr 

 

In the economics literature, the impacts of human capital and total factor productivity 

(TFP) are important tools to explain the economic growth. In this research, it is examined 

the relationship between total factor productivity and human capital in Turkish Economy 

for a period of 1950-2013. To this end, unit root and cointegration tests considering 

structural breaks are used, that does not followed in the literature before, to investigate the 
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relationship. Results of the study indicate that there exists a cointegration between TFP 

and human capital. 

 

Keywords: Economic Growth, Total Factor Productivity, Human Capital, Cointegration 

 

 

Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği ve Beşeri Sermaye İlişkisi: 1950-

2013 

 

İktisat literatüründe çok önemli bir kavram olan ekonomik büyümeyi açıklamada beşeri 

sermaye ve toplam faktör verimliliğinin(TFV) rolleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada 

beşeri sermayenin iş gücü üzerinde etkisi olduğu gibi TFV üzerinde de etkisi olduğu 

düşüncesi ile Türkiye Ekonomisinde 1950-2013 döneminde TFV ile beşeri sermaye 

arasındaki ilişki incelenilecektir. Bu ilişkiyi incelemek amacıyla literatürde bu konu 

incelenirken daha önce kullanılmamış olan yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök ve 

eşbütünleşme testleri kullanılacaktır. Çalışma sonucunda beşeri sermaye ile TFV arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İktisadi Büyüme, Toplam Faktör Verimliliği, Beşeri Sermaye, 

Eşbütünleşim 

 

The Relationship Between Economic Growth and Income Distribution in OECD 

Countries: Dynamic Panel Data Analysis with Structural Breaks 

 

Mehmet Mercan, Gökhan Turgut 

Hakkari Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 

mercan48@gmail.com 

 

In this study, the effect of economic growth on income distribution was examined on a 

sample of OECD countries’ economies over the period of 1995 to 2013. New generation 

panel data methods, which assume that a mac roeconomic shock in a country affects other 
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countries, which consider cross-section dependence and structural breaks among 

countries, were used for the analysis. In view of the analysis, the existence of co-

integration was detected among the series. It was discovered that the economic growth 

had a negative effect on the income distributions across the countries. 

 

Keywords: Income Distribution, Gini Coefficient, Panel Data Analysis, OECD 

 

 

OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme-Gelir Dağılımı İlişkisi: Yapısal Kırılmalı 

Dinamik Panel Veri Analizi 

 

Bu çalışmada ekonomik büyümenin gelir dağılımı üzerindeki etk ileri OECD ekonomileri 

örneğinde, 1995-2013 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Analizde, yatay kesit 

bağımlılığını yani bir ülkede meydana gelen bir makroekonomik şokun diğer ülkeleri de 

etkileyeceği varsayımını ve yapısal kırılmaları dikkate alan yeni nesil panel veri 

yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonıcında seriler arasında eş bütünleşme 

ilişkisinin varlığı görülmüştür. Oecd ülkeleri örneğinde ekonomik büyümenin gelir 

dağılımı üzerinde negatif etkileri olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Geli Dağılımı, Gini Katsayısı, Panel Veri Analizi, OECD 

 

 

The Effect of Arab Spring on Economic and Social Development in the Middle East 

Countries 

 

Füsun Çelebi 

Bayburt Üniversitesi 

fusuncel@gmail.com 

 

This study researched effect of Arap Spring on Arap countries which happen oil-rich with 

other Middle East countries. The relationship between economic growth with social and 

mailto:fusuncel@gmail.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 204 

 

204 

 

economic development will be evaluated by using panel data in relation to inflation rate, 

unemployment rate, democracy and education . And also in this study will be examined 

effect on change of social area. Furthermore, as a result of this study will be tried to explain 

the change of social structure depends on economic factors and also will be indicated to 

cause either economic or social crisis. 

 

Keywords:  E24, F16, O40 

 

Arap Baharının Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomik ve Sosyal Gelişimi Üzerine Etkisi 

 

Bu çalışmada, petrol zengini olan ve olmayan Arap ülkelerinde, Arap Baharına hazırlayan 

süreçler ve sonrasındaki durum 1976-2014 yılları arasındaki işsizlik oranı, enflasyon 

oranı, büyüme oranı, ve cari açık oranı gibi makro değişkenler ile demokrasi, eğitim gibi 

sosyal değişkenler ele alınarak panel veri analiziyle değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Çalışmada kullanılan değişkenlerden yola çıkılarak sosyal alandaki değişimlerin etkisi de 

incelenecektir. Yapılan çalışma sonucunda ekonomik etkenlere bağlı olarak sosyal yapıda 

değişimlerin meydana geldiği ve hem ekonomik hem de sosyal krize neden olduğu 

açıklanmaya çalışılacaktır. 
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Identifying Regional Convergence in GDP Per Capita in Turkey Using a Spatial 

Econometric Approach 

 

Bülent Doğru 
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The aim of this article is to examine the process of regional convergence in GDP per capita 

for Turkey between 2000 and 2013. In order to determine the effect of region or space on 
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the convergence process,we apply a spatial econometric approach using Moran I statistics, 

LM-EL and spatial dependence model. Econometric results conclude that although 

￼spatial effects do indeed exist, they do not seem to be too relevant for the 

aforementioned process. 

 

Keywords: Spatial Econometrics, Regional Economy, GDP Per Capita 

 

Türkiye'de Kişi Başı Gelirde Bölgesel Yakınsamayı Mekansal Ekonometri 

Yaklaşımı ile Belirleme 

 

Bu çalışmanın amacı kişi başı gelirde bölgesel yakınsama sürecini Türkiye için 2000 ve 

2013 arası dönemde araştırmaktır. yakınsama süreci üzerine mekan ya d a bölge etkisini 

belirlemek için Moran I istatistiği ve LM-EL istatistikleri ile mekansal bağlanım modeli 

tahmin edilmiştir. Ekonometrik bulgulara göre her, ne kadar mekansal etki var görünse 

de, yukarıda adı geçen proses için Türkiye'de ciddi bir bölgesel yakınsama 

görünmemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mekansal Ekonometri, Bölgesel Ekonomi, Kişi Başı Gelir 

 

 

The Relationship Between Tax Burden and Economic Growth: Turkey Case 

 

Taha Bahadır Saraç 

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 

tbsarac@nigde.edu.tr 

 

In this study, we aim to investigate the effects of tax burden on economic growth during 

the annual period of (1969-2013) by using nonlinear econometric technique. We have 

found that increases in direct taxes as a percentage of gross domestic product effect 

economic growth negatively during the contraction and expansion periods of economy but 

increases in indirect taxes as a percentage of gross domestic product effect economic 
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growth positively only during the expansion period of economy. With the helps of this 

study, it is proved that in Turkish economy within the study period, endogenous economic 

growth theory’s views on the tax policies are valid. 

 

Keywords: Tax Burden, Economic Growth, Markov Regime, Turkey 

 

Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği 

 

(1969-2013) döneminde Türkiye ekonomisinde vergi yükü ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, ekonominin içerisind e bulunduğu daralma ve 

genişleme dönemlerinde, dolaysız vergilerin gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payının 

artması ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilerken, dolaylı vergilerin gayri safi yurt içi 

hasıla içerisindeki payının artması ise sadece genişleme döneminde ekonomik büyümeyi 

pozitif yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlarla, çalışmanın kapsadığı 

dönemde içsel ekonomik büyüme modellerinin vergi politikaları ile ilgili ileri sürdüğü 

görüşün Türkiye ekonomisi açısından geçerli olduğu ortaya konulmuş olmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Yükü, Ekonomik Büyüme, Markov Rejimi, Türkiye 

 

 

Microeconometric Analysis of Unemployment in Turkey 

 

Nursel Aydıner-Avşar, M. Burak Ӧnemli 

Gediz Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 

 nursel.aydiner@gediz.edu.tr 

 

The aim of this study is to analyze factors affecting unemployment in Turkey using micro 

level data. Neoclassical approach contends that working decision of individuals is affected 

by wages which is the opportunity cost of leisure, non-wage income and choice set of 

individuals. Household structure and division of labor in the household are other factors 

affecting the decision working of the individual. In addition, the gender roles shape the 
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working decision for men and women in different directions. Apart from these suply 

related factors, the demand related factors and institutional regulations are factors that 

affect unemployment directly. In our st udy, we aim to determine the factors that led to 

unemployment using the Household Labor Force Survey within the microeconometrical 

framework. In microeconometric model, the individual factors including education, 

age,gender marital status, household size, number of children based on age groups and the 

demand related and institutional factors such as regional and sector-based differences will 

serve as our independent variables. 

 

Keywords: Unemployment, Supply and Demand-Side Factors, Microeconometric Models 

 

Türkiye’de İşsizliğin Mikroekonometrik Analizi 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işsizliği etkileyen faktörleri mikroekonometrik olarak 

incelemektir. Neoklasik teoriye göre çalışıp çalışmama k ararını boş zamanın fırsat 

maliyeti olan ücretler, bireyin ücret dışı gelirleri ve bireyin tercih seti belirler. Hanehalkı 

yapısı ve hanehalkı içindeki iş bölümü de bireylerin çalışma kararına etki eden bir diğer 

faktördür. Toplumsal cinsiyet rolleri ise kadın ve erkeğin çalışıp çalışmama kararını farklı 

yönde şekillendirir. Arz yönlü bu açıklamalar kadar işgücü talebi ve kurumsal 

düzenlemeler de işsizliği doğrudan etkileyen faktörlerdir. Analizde, Hanehalkı İşgücü 

Anketi mikro verileri kullanılarak bireyin işsiz kalma olasılığı logit modeli yoluyla tahmin 

edilmektedir. Mikroekonometrik modelde, eğitim, yaş, cinsiyet, medeni durum, hanehalkı 

büyüklüğü, yaş gruplarına göre çocuk sayısı gibi birey ve hanehalkı düzeyinde faktörler 

ile talep yönlü ve kurumsal etkileri temsil eden çeşitli bölgesel ve sektörel faktörler 

açıklayıcı değişken olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın sonucund a Türkiye’de işsizliği 

açıklamada farklı türde etkilerin göreli öneminin belirlenmesi hedeflenmektedir. 
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Financial Constraints and Investments Behavior: A Panel Quantile Approach 

 

Hasan Şahin, Ümit Koç 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

hasansahin68@gmail.com 

 

The investment behaviors of firms are affected mainly by financial climate and conditions 

of environment in which they operate. Besides macro variables such as real interest rates 

firms carefully evaluate their balance sheet items in investment decisions. Classic 

regression analyzes shows the impact of explanatory variables on the mean of investment. 

Although it may be very important to know how the mean level of investment is affected 

by the variables, it is much more important, especially for policy makers, how the each 

quantile of investment is affected by the variables. Based on effects of the variables on 

quantiles, different policy options can be produced. In this study a panel quantile 

regression approach has been used to analyze the effect of real interest and currency rates, 

cash flows and sales on investments by using a data set from Turkey. 

 

Keywords: Investment, Financial Constraint, Panel Quantile 

 

Finansal Kısıtlılık ve Yatırım Davranışları: Panel Kuantile Yaklaşım 

 

Firmaların yatırım davranışları içinde bulundukları finansal iklim ve koşullardan doğal 

olarak etkilenmektedir. Firmalar yat ırımlarında faiz oranları gibi makro iktisadi 

değişkenlerin yanında kendi bilanço özelliklerine de bakmaktadır. Söz konusu 

değişkenlerin yatırım üzerindeki etkilerinin klasik regresyon analizi bu değişkenlerin 

ortalama yatırım düzeyini nasıl etkilediğini konusunda bilgi vermektedir. Ortalama 

yatırım düzeyinin nasıl etkilendiğini konusu önemli olmakla birlikte özellikle politika 

yapıcıları açısından yatırımın farklı kuantile düzeylerinin değişkenlerden nasıl etkilendiği 

önem arz eder. Değişkenlerin kuantile üzerine etkisine istinaden farklı politika seçenekleri 

üretilebilmektedir. Bu çalışmada panel kuantile yöntemi ile reel faiz ve döviz kuru 
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oranlarının, nakit akımlarının ve satış rakamlarının yatırımlar üzerine etkisi Türkiye’deki 

firmalar için analiz edilmektedir. 
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A Spatial Inequality Analysis Related to Life Satisfaction in Turkey 
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Gediz Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Gediz Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 

 burak.onemli@gediz.edu.tr 

 

The purpose of this study is to analyze the life satisfaction disparities between regions of 

Turkey in a spatial perspective. In this respect, we use the Life Satisfaction Survey of 

TURKSTAT to measure the  life satisfaction inequalities. However, this survey’s 

questions have ordered response categories that are starting strongly disagree to strongly 

agree. One difficulty with this type data is that such data can not be scored as 1,2,3,4,5 

since the scale is not equidistant on individual level. Therefore,we need to handle the 

ordinal scale strucre of the data in order to employ inequality analysis. In this respect, we 

first examine alternative inequality measures that may be useful for us, then we will 

conduct the analysis based on a spatial approach. Additionally, we also examine the 

distribution of life satisfaction  in relation to socioeconomic status by direct and indirect 

standardization. 

 

Keywords: Life Satisfaction, Ordinal Data, Spatial Inequality Indexes 

 

 

Türkiye’de Yaşam Memnuniyetine İlişkin Mekansal Bir Eşitsizlik Analizi 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin bölgeler arası eşitsizliğin 

mekansal bir perspektifte incelemektir.  Bu bağlamda, yaşam memnuniyetine dayalı 

eşitsizlikleri ölçmek için TÜİK tarafından verilenYaşam Memnuniyeti Araştıması 
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kullanılmıştır. Ne var ki, bu anket soruları kesinlikle katılmıyorumdan başlayıp kesinlikle 

katılıyoruma doğru alternatifler sunan ordinal yanıt kategorilerine sahiptir. Söz konusu 

cevaplar bireyler için eşit aralık ifade etmek zorunda olmadığından, bu şekildeki data 

1,2,3,4 ve 5 olarak skorlanamaz. Bu nedenle, bir eşitsizlik analizi için öncelikle bu ölçek 

problemini çözümleyecek bir yaklaşım gerekir. Bu bağlamda, ilk olarak bizim için yararlı 

olabilecek alternatif eşitsizlik ölçütleri incelenecek, sonrasında ise mekansal yaklaşıma 

dayalı bir analizle, Türkiye’deki yaşam memnuniyeti eşitsizliği iller bazında ele 

alınacaktır. Ayrıca, doğrudan ve dolaylı standardizasyon yoluyla sosyoekonomik 

durumuna göre yaşam doyumu dağılımı da incelenecektir. 
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Conditional Value at Risk for Market Risk Measure: BIS Application 

 

Neslihan Fidan Keçeci 

neslihan@istanbul.edu.tr 

 

As an expression of financial loss, Value at Risk (VaR) is a very well known risk measure 

in financial markets. In many research papers, while it has shown that VaR could not have 

consistent risk measures features, VaR has been ver y popular just because of the 

simplicity and acceptance by regulators. In this study, we try to explain advantages of 

“Conditional VaR” which is a consistent risk measure compared to VaR, on BIS Stock 

Market Applications. 
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Piyasa Riski Ölçümü İçin Koşullu Riske Maruz Değer: BIS Uygulama 

 

Finansal kaybın ifadesi olarak kullanılan Riske Maruz Değer finansal piyasalarda sıklıkla 

yer alan bir risk ölçüsüdür. Bilimsel çalışmalarla tutarlı risk ölçülerinin özelliklerini 

taşımayabileceği gösterilmesi ne rağmen, kolay ifade edilebilirliği ve yeni düzenlemelerle 

mailto:neslihan@istanbul.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 211 

 

211 

 

finansal kurumların raporlamalarda sunulması zorunluluğunun getirilmesi zamanla Riske 

Maruz Değer’in önemini arttırmıştır. Bu çalışmada Riske Maruz Değer’e karşın tutarlı bir 

risk ölçüsü olma özelliğini taşıyan “Koşullu Riske Maruz Değer” üzerinde durulmaktadır 

ve ilgili risk ölçülerinin üstünlükleri BIS Hisse Senedi Piyasası hisse senedi getirileri 

üzerinde karşılaştırmalı uygulamalarla tartışılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Koşullu Riske Maruz Değer, Riske Maruz Değer, Tutarlı Risk 

Ölçüleri, Piyasa Riski 

 

Analysis of the Relationship between the Euro Swiss Franc and the Euro Dollar 

Parity 
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This study has the objective to analyze the impact of a stable currency is considered as the 

Swiss franc, the financial markets of the results are due to the relationship between gold 

and oil prices on the currency with parity between the currency of the interna tional 

reserves. Swiss Franc, because of the assurance given by the Swiss for funds traded in the 

international financial markets is considered to be a reliable currency in international 

markets. This reliability announced in the September 6, 2011 1.20 francs to the euro, 

depending on the fixed parity has entered into a different time period. However, falling of 

oil prices in international markets and falling of the the euro dollar parity below 1.20 will 

push the Swiss National Bank to take new decisions. This situation is the beginning of a 

new era in international financial markets. For this new era of relations with the approach 

used in this study are analyzed with financial econometric tools and techniques. Used 

techniques takes into account the changes over time of the parameters. 

 

Keywords: Swiss Franc, Euro, Euro Dollar parity, Oil Prices 
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İşviçre Frangı Euro ve Euro Dolar Paritesi Arasındaki İlişkinin Analizi 

 

Bu çalışmada amaç uluslararası rezerv olan para birimleri arasındaki parite ile bu para 

birimlerinin altın ve petrol fiyatları arasındaki ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan 

sonuçların finansal piyasalarda bir istikrarlı para birimi olarak kabul edilen İsviçre frangı 

üzerindeki etkisini analiz etmektir. İsviçre Frangı, İsviçre'nin uluslararası finansal 

piyasalarda işlem gören fonlara yönelik vermiş olduğu güvencelerden dolayı, uluslararası 

piyasalarda güvenilir olarak kabul edilen bir para birimidir. Bu güvenirlilik 6 Eylül 

2011’de açıklanan 1.20'ye sabitlenen Euro frank paritesine bağlı olarak bir farklı zam an 

dönemine girmiştir. Ancak uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşme ve euro 

dolar paritesinin 1.20'in altına düşmesi İsviçre Merkez Bankasını yeni kararlar almaya 

itecektir. Bu durum Uluslararası finansal piyasalarda yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu 

çalışmadaki kullanılan yaklaşım ve tekniklerle bu yeni döneme yönelik ilişkiler finansal 

ekonometrik araçlarla analiz edilmektedir. Kullanılan teknikler parametrelerin zamana 

göre değişimini dikkate almaktadır. 
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Dynamic DEA Application: in the Periods 2005-2010, Investigation of the Effect of 

Economic Growth in OECD Countries 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 

mirac.eren@atauni.edu.tr 

 

It need to be increased either the quantity of production factors or the productivity of 

factors of production , to increase economic growth defined as the increase occurred in 

Gross Domestic Product (GDP). Increasing amount of factors of production is either the 

addition of new production factors in the economy at full employment, or to be of the 

medium and long term production increases based on the expansion of existing production 

capacity because of technological development. The increase of production factor 
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productivity is defined as an increase in production capacity depending on the increase of 

the capacity utilization rate due to the increase in demand in underemployment conditions, 

too (Akbaş, 2012). It is usually seen that was used of the neoclassical growth model when 

analyzed studies in the literature on economic growth. Main guidelines of the neoclassical 

growth theory is determined by Solow and Swan. In the neoclassical production function, 

it has been assumed that income is affected from capital, labor and technology. In this 

model, it is assumed that labor was given in fixed ratio outside of the system while it is 

accepted to be capital was internal and technology was external. Located technology 

variable in the model is intangible concept. In this regard, it use the R&D expenses to 

represent the technology and knowledge (Özer and Çiftçi, 2009). Calculation of efficiency 

of economic growth relative to each other of 31 OECD countries with available data; by 

taking as input is capital, labor, and R&D expenses used in solow growth model, and as 

output is Real Gross Domestic Product variable is aimed. It will be used DEA analysis 

that provide a performance measurement among comparable units that produce similar 

outcomes by using the same inputs. It is desirable to be observed how to change of the 

relative effectiveness of these countries by undertaken separately efficiencies in the pre-

crisis and post-crisis periods in order to see the impact on OECD countries of 2008 global 

crisis. Step 1: to be calculated separately for each 5-year periods between the years 2005-

2010. Step 2: it is aimed to calculation of the general effectiveness for periods of the each 

of the countries in the periods of 2005-2008 (pre-crisis) and 2008-2010 (post-crisis). 

 

Keywords: Dynamic DEA, General Efficiency, OECD Countries, Global Crisis, Economic 

Growth 

 

Dinamik VZA Uygulaması: 2005-2010 dönemimde OECD Ülkelerinin Ekonomik 

Büyüme Etkinliklerinin İncelemesi 

 

Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) da meydana gelen artış olarak tanımlanan ekonomik 

büyümenin zaman içinde artması için; ya üretim faktör miktarının ya da üretim faktör 

verimliliğinin artması gerekir. Üretim faktör miktarının artması demek, ekonomi tam 

istihdamda iken ekonomiye yeni üretim faktörlerinin ilave edilmesi ya da teknolojik 
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gelişme nedeniyle mevcut üretim kapasitesinin genişlemesine dayanan orta ve uzun vadeli 

üretim artışlarının olmasıdır. Üretim faktör verimliliğinin artması ise, eksik istihdam 

şartlarında talep artışı yoluyla kapasite kullanım oranlarının artmasına bağlı olarak üretim 

kapasitesinde artış olarak tanımlanır (Akbaş, 2012). Ekonomik büyümeye ilişkin, 

literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle neo-klasik büyüme modelinin 

kullanıldığı görülmüştür. Neo-Klasik büyüme teorisinin ana hatları Solow and Swan 

tarafından belirlenmiştir. Neo-klasik üretim fonksiyonunda gelirin; sermaye, işgücü ve 

teknolojiden etkilendiği varsayılmaktadır. Bu modelde sermaye içsel, teknoloji dışsal 

kabul edilirken emeğin sistem dışından sabit bir oranda verildiği varsayılmaktadır (Berber, 

2006). Modelde yer alan teknoloji değişkeni soyut bir kavramdır. Bu açıdan teknoloji ve 

bilgi birikimini temsil etmek üzere R&D harcamaları kullanmaktadır (Özer and Çiftçi, 

2009). Yapılan çalışmada da, Solow büyüme modelinde kullanılan sermaye, emek ve 

araştırma-geliştirme harcamaları değişkenleri girdi; reel gayrisafi yurtiçi hâsıla değişkeni 

çıktı olarak ele alınarak verilerine ulaşılabilen 31 OECD ülkesinin birbirine göre göreceli 

ekonomik büyüme etkinliklerinin hesaplanması amaçlanmaktadır. Bunun için temel 

olarak, aynı girdileri kullanarak benzer çıktıları üreten karşılaştırılabilir birimler arasında 

etkinlik ölçümünü sağlayan DEA analizi kullanılacaktır. 2008 küresel krizinin OECD 

ülkeleri üzerinde etkisini görebilmek amacıyla da kriz öncesi ve sonrası dönemlerdeki 

etkinlikler ayrı ayrı ele alınarak bu ülkelerdeki göreceli etkinliklerin nasıl değiştiği 

gözlemlemek istenmektedir. Bu nedenle de 1. Adım: 2005-2010 yılları arası 5 yıllık her 

dönem için ayrı ayrı etkinlik hesaplanması 2. Adım: dinamik DEA modeli ile 2005-2008 

(kriz öncesi) ve 2008-2010 (kriz sonrası) dönemlerinde ülkelerin her birinin dönemlik 

genel etkinliklerinin hesaplanması hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dinamik DEA, Genel Verimlilik, OECD ülkeleri, Küresel Kriz, 

Ekonomik Büyüme 
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Determination of the Factors Affecting Tobacco Use in Turkey by Logit and Probit 

Regression Models 

 

Ömer Alkan, Hayri Abar 

Atatürk Üniversitesi 
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For the regression analysis with categorical (qualitative) dependent variable, logic and 

probit regression models can be used to investigate the relationship between the dependent 

and independent variables. The difference between the logit and probit regression models 

with classical regression model is dependent variables of these models a re categorical. 

Probit regression is a model used as an alternative of logit regression. Both methods are 

quite resemble each other and the results are similar. When logistic cumulative distribution 

function is used in the logistic model, the cumulative standard normal distribution function 

is used in the probit model. Function outputs of both models also take values between 0 

and 1. Tobacco use is one of the major public health problem for all countries in the world. 

Because nowadays, many diseases arises due to tobacco use. Therefore, with the increase 

of tobacco-related disease, the number of deaths due to tobacco use is increasing. All 

around the world tobacco is usually consumed as cigarettes. According to data obtained 

from studies conducted in recent years, in the world 1.2 billion people of the population 

over age 15 (one in every three adults) smoke cigarettes. 80% of smokers live in 

developing countries. As in other developing countries, tobacco use is widespread i n 

Turkey. Turkey is among the first 10 countries in the ranking for the most common 

tobacco products consumed countries in the world. The purpose of this study, 

determination of socio-economic and demographic factors affecting tobacco use of 

individuals in Turkey by logit and the probit regression model. Cross section data used in 

the study was obtained from the Turkey Health Survey questionnaire data performed by 

Turkish Statistical Institute (TSI) in 2010 and 2012. The dependent variable of the study 

is a two-category variable represents individuals continuously use of tobacco or not while 

independent variables are socio-economic and demographic characteristics of the 

individual. With this study which factors are how effective for tobacco use of individuals 
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over the age of 15 will be determined. Findings obtained from study will be pathfinder for 

the authorities in taking necessary precautions for the prevention of tobacco use. 

 

Keywords: Logistic Regression, Probit Regression, Tobacco Use 

 

Türkiye'de Tütün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Lojistik ve Probit Regresyon 

Modelleriyle Belirlenmesi 

 

Regresyon analizinde bağımlı değişkenin kategorik (nitel) olduğu durumlarda, bağımlı ve 

bağımsız değ işkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak için lojit ve probit regresyon modelleri 

kullanılabilir. Lojit ve probit regresyon modellerinin klasik regresyon modelinden farkı 

bağımlı değişkenin kategorik olmasıdır. Probit regresyon lojit regresyonun alternatifi 

olarak kullanılan bir modeldir. Her iki yöntem birbirine oldukça benzerdir ve sonuçları 

birbirine yakındır. Lojistik modelde kümülatif lojistik dağılım fonksiyonu kullanılırken, 

probit modelde kümülatif standart normal dağılım fonksiyonu kullanılır. Her iki modelde 

de fonksiyon çıktıları 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Tütün kullanımı dünyadaki tüm 

ülkeler için önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Çünkü günümüzde pek çok hastalık 

tütün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla tütüne bağlı hastalıkların 

artmasıyla birlikte tütün kullanımına bağlı ölümlerin sayısı da artmaktadır. Tütün, tüm 

dünyada ge nellikle sigara olarak tüketilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalardaki 

verilere göre dünyada 15 yaş üstü nüfus içerisinde 1.2 milyar kişi (her üç yetişkinden biri) 

sigara kullanmaktadır. Sigara kullananların %80’i ise gelişmekte olan ülkelerde 

yaşamaktadır. Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tütün kullanımı 

oldukça yaygındır. Türkiye, dünyada en fazla tütün ürünü tüketilen ülkeler sıralamasında 

ilk 10 ülke arasındadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bireylerin tütün kullanımını 

etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin lojit ve probit regresyon modelleriyle 

tespit edilmesidir. Çalışmada kullanılan yatay kesit veriler, 2010 ve 2012 yıllarında 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yaptırılan Türkiye Sağlık Araştırması anket 

verilerinden elde edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni bireylerin sürekli tütün 

kullanma veya kullanmama duru munu ifade eden iki kategorili bir değişkendir. Bağımsız 

değişkenler ise bireylerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleridir. Çalışma 
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sonucunda 15 yaş üstü bireylerin tütün kullanımında hangi özelliğin ne derece etkili 

olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Elde edilen çalışma bulguları yetkililer tarafından 

tütün kullanımının önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasında yol gösterici 

olabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Lojit Regresyon, Probit Regresyon, Tütün Kullanımı 

 

Price Volatility of Milk and Meat in Turkey 
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When price hikes occur in the less developed and developing world, low income 

consumers are the most affected segment of society. The agricultural sector is subject to 

higher price volatility in comparison to other sectors and the volatility reached peak levels 

in the world in 2008 and 2011. The prices are still characterized by a high degree of 

instability. This phenomenon can be explained by four main factors: The variation of 

agricultural productivity from one harvest to another due to weather conditions and 

agricultural diseases; lower price elasticity of demand for agricultural products; a longer 

time in which agricultural production responds to price changes; and increasing population 

and income in the developing world. The volatility of agricultural prices has global 

consequenc es, but the effects are more serious in the developing world, particularly on 

policies such as eradicating hunger and malnutrition, increasing food production, 

stabilizing consumer prices and improving small scale farm production. Though food 

price volatility affects society as a whole, the impact is more strongly felt in the poor due 

to the much higher share of budget devoted to food expenditures. Furthermore, since basic 

subsistence needs are price inelastic for the poor, the share of income spent on basic food 

staples will increase at the expense of other foodstuff with higher nutritional value. 

Importantly for Turkey, the increase in food prices is indicated as a main reason of 

inflation inertia in recent years. In this study, the price volatility of food products will be 
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investigated for milk and meat in terms of both producer and consumer prices and the 

impact of volatility on consumers and producers will be analyzed with GARCH models, 

using data for the 1970-2012 period. Since GARCH models are also useful to predict how 

long price fluctation will last, these predictions can be used to build policy 

recommendations. 

 

Keywords: Milk, Meat, Price Volatility, ARCH, GARCH, Turkey 

 

Türkiye’de Et ve Süt Fiyatlarındaki Oynaklık: Üretici-Tüketici Fiyatlarının 

Karşılaştırılması 

 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki düşük gelirli tüketiciler öngörülemeyen aşırı 

fiyat artışların dan en fazla etkilenen kesimi oluşturmaktadır. Tarım sektörü diğer 

sektörlere oranla daha fazla fiyat değişkenliğine sahiptir. Tarım ürünlerindeki fiyat 

dalgalanmaları 2008 ve 2011 yıllarında en üst düzeye yükselmiştir ve tarımsal ürünler 

yüksek düzeyde fiyat değişkenliği ile karakterize edilmiştir. Bu durum 4ana faktör ile 

açıklanabilmektedir. Bunlar verimliliğin iklim ve hastalık gibi nedenlerden dolayı 

dönemden döneme değişiklik göstermesi, tarım ürünleri fiyat esneklinin, tarımda üretimin 

ciddi zaman alması nedeniyle daha düşük olması ve gelişmekte olan ülkelerde artan nüfus 

ve gelirdir. Tarımsal ürün fiyatlarındaki değişkenlik küresel bir olgu olarak tanınmakla 

birlikte açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele, gıda üretimini arttırma, tüketici gıda 

fiyatlarını istikrarlı kılma ve küçük çiftçilerin üretimini arttırma önünde de temel bir engel 

olarak görülmektedir. Gıda fiyatlarındaki o ynaklık bütün kesimleri etkilemekle birlikte, 

bütçeden gıdaya ayrılan pay yoksul kesimler için daha yüksek olduğundan fiyat 

oynaklığının bu kesim üzerindeki etkisi çok daha şiddetlidir. Ayrıca, bu kesimlerin 

tükettiği pek çok gıda türü için fiyat esneklileri düşük olduğundan bu gıda türlerine yapılan 

nispi harcama diğer, besin değeri daha yüksek türler pahasına artacaktır. Öte yandan, gıda 

fiyatları şu an için Türkiye'de enflasyonun kontrol edilememesinin ana sebeplerinden biri 

olarak gösterilmektedir. Bu araştırmada, gıda fiyatlarındaki oynaklık et ve süt ürünleri için 

üretici–tüketici fiyatları boyutunda ayrı ayrı incelenecek, üretici ve tüketici fiyatlarındaki 

oynaklık GARCH modelleriyle, 1970-2012 dönemine ait veriler kullanılarak analiz 
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edilecektir. GARCH modelleri fiyat dalgalanmaların ne kadar süreceğinin öngörülmesine 

de olanak sağlamaktadır. Bu öngörülerden politika önerileri oluşturmada da 

yararlanılacaktır. 
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Today Turkey economy has many problems as all economies in global World, too. As 

well as A part of this problems originate from global conjuncture, rest of that can seem 

some specific economies can arrange, high current deficit and inflation, remain below 

potential growth rate, low budget deficit based on temporary incomes, inability to increase 

investment, low saving rate and be addicted to external financings. Most important 

problem of this counted problems of Turkey is low saving rate. Because low saving rate 

to cause through to inability to increase investments and inability to reduce current account 

deficit, to remain below potential growth. Today, Turkey economy is an economy which 

has saving deficit, to achieve its investments by current deficit and import saving from out 

of the country for financing of current deficit. To implement of personal retirement system 

which come to the fore in recent years, a part of effort to reducing current deficit by 

increasing internal savings which one of the most important problems of Turkey. In the 

first phase of the study, predicting the amount of invested for coming years depending on 

the number of people participating in private pension, from 2003 to the present that has 

been started to compile of the data of private pension system, in the second stage, 

predicting the domestic savings according to the amount of invested, is aimed. According 

to future situation of savings, idea about the current deficit is expected to be carried out. 
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The Statistical and artificial intelligence (Soft Computing) based approaches for the time 

series estimation are widely seen in the literature. However, almost all of these techniques 

requires intensive math and numerous of data. because there aren't very history of the 

private pension system data, Grey forecasting model (GM) that is relatively more 

successful than other estimation methods In the case of a few data has been preferred. 

 

Keywords: Grey Prediction, The Private Pension System, Savings, Current Deficit 

 

 

Bireysel Emeklilik Sisteminin Tasarruflar Üzerindeki Etkisinin Gri Tahmin 

Yöntemi ile Araştırılması 

 

Küresel dünyadaki bütün ekonomilerde olduğu gibi, Türkiye ekonomisinin de bu gün 

birçok sorunu bul unmaktadır. Bu sorunların bir bölümü, küresel konjonktürden 

kaynaklanan sorunlar olmakla birlikte, bir bölümü de bazı özel ekonomilerde görülen; cari 

açığın ve enflasyonun yüksekliği, büyümenin potansiyelin altında kalması, bütçe 

açığındaki düşüklüğün arızi gelirlere dayanması, yatırımların artırılamaması, tasarrufların 

düşüklüğü ve dış finansmana bağımlılık olarak sayılabilir. Türkiye’nin sayılan bu mevcut 

problemleri içinde en önemlisini tasarrufların düşük olması oluşturmaktadır. Çünkü 

tasarrufların düşük olması yatırımların artırılamamasına ve cari açığın düşürülememesine 

yol açarak büyümenin potansiyelin altında kalmasına neden olmaktadır. Türkiye 

ekonomisi bu gün, tasarruf açığı veren, yatırımlarını gerçekleştirebilmek için cari açıkla 

karşılaşan ve cari açığı finanse edebilmek için dışarıdan tasarruf ithal eden bir ekonomi 

görünümündedir. Son dönemde gündeme gelen bireysel emeklilik sisteminin uygulamaya 

geçirilmesi, iç tasarrufların artırılarak, Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından 

birisi olan cari açığı düşürme çabasının bir parçasıdır. Bu çalışmanın birinci aşamasında 

bireysel emeklilik sisteminin verilerinin tutulmaya başlandığı 2003 yılından günümüze 

kadar olan bireysel emekliliğe katılan kişi sayısına bağlı olarak gelecek yıllara yönelik 

yatırıma yönlenen tutarın tahmin edilmesi, ikinci aşamada ise yatırıma yönlenen tutara 

göre iç tasarrufların tahmin edilmesi hedeflenmektedir. Böylece tasarrufların gelecekteki 

durumuna göre cari açık hakkında fikir yürütülmesi öngörülmektedir. Zaman serilerinin 
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tahmini için İstatistiksel ve yapay zeka (Soft Computing) temelli yaklaşımlar literatürde 

yaygın olarak görülmektedir. Fakat bu tekniklerin nerdeyse tümü yoğun bir matematik ve 

çok sayıda veri gerektirmektedir. Buna karşın bireysel emeklilik sistemi verilerinin çok 

fazla geçmişi olmadığından dolayı minimum verilerde daha başarılı olan Gri tahmin 

modelinden (Grey Forecasting Model-GM) faydalanılmıştır. 
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In this study, it was made the earthquake risk analysis of Turkey using by copula approach. 

To make the earthquake ri sk analysis for any area, there is a need to model the relationship 

between magnitude and the number of earthquakes at specified period. For this purpose, 

Gutenberg-Richter model is often used in the literature. In this model based on the linear 

regression are assumed to be the normality assumption. But in reality, this assumption 

may not always be possible to achieve. In such cases, to describe the dependence structure, 

copula functions are a commonly used approach. Copula approach was proposed for 

explanation of the dependence structure between the earthquake magnitude and frequency, 

in this study. For this purpose, seismic data (between 1900 and 2014) whose magnitude 

value are 4.0 or greater and which belong to Turkey, a country with geographic 

coordinates of 36-〖42〗^° N latitude and 26-〖45〗^°E longitude were used from the 

database contained in Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research 

Institute National Earthquake Monitoring Centre. Gauss ian (normal), Student's t, Clayton, 

Gumbel and Frank copulas are copula family which we tried to earthquake risk analysis. 

Goodness of fit tests was performed by giving the parameter estimates for the known 

Gutenberg-Richter Model and our suggested models. For every model, it was estimated 
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earthquake parameters such as yearly occurrence probabilities of the earthquakes whose 

magnitude value is equal to the given value or greater than that, the largest earthquake 

magnitude and the return periods for certain years. According to the results it is suggested 

that copula models can be also used in seismic risk modelling. 

 

Keywords: Magnitude-Frequency, Earthquake Risk Analysis, Gutenberg-Richter 

Relationship, Copula, Goodness Of Fit Tests, Turkey 

 

 

Türkiye için Deprem Risk Analizinin Kopula ile Modellenmesi 

 

Bu çalışmada, kopula yaklaşımı ile Türkiye’nin deprem risk analizi yapılmıştır. Herhangi 

bir bölgeye ait deprem risk analizini yapabilmek için belirli dönemleri içeren deprem 

magnitüdü ve deprem sayıları arasındaki i lişkinin modellenmesine ihtiyaç vardır. Bu 

amaçla literatürde genellikle Gutenberg- Richter modeli kullanılmaktadır. Doğrusal 

regresyona dayalı bu modelde normallik varsayımının sağlandığı varsayılır. Fakat 

gerçekte bu varsayımın sağlanması her zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda 

bağımlılık yapısını açıklamak için kopula fonksiyonları sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. 

Bu çalışmada da deprem magnitüd ve frekans arasındaki bağımlılık yapısının açıklanması 

için kopula yaklaşımı önerilmiştir. Bu amaçla, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 

ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi veri tabanında, 1900-2014 

yılları arasında (36-〖42〗^° N) enlem ve (26-〖45〗^° E) boylam koordinatlarında yer 

alan Türkiye’ye ait magnitüdü 4.0’a eşit veya daha büyük olan deprem verileri 

kullanılmıştır. Gaussian (Normal), Student t, Clayton, Gumbel ve Frank kopulaları 

deprem risk analizi için çalıştığımız kopula aileleridir. Bilinen Gutenberg-Richter modeli 

ve önerdiğimiz bu modeller için parametre tahminleri verilerek uyum iyiliği testleri 

yapılmıştır. Her bir model için, belirli dönemlere ait, verilen magnitüd değerinden büyük 

ya da ona eşit olan depremlerin oluşma olasılıkları, belirli zamanlarda oluşabilecek en 

büyük depremin magnitüdü ve dönüş periyotları gibi deprem parametreleri tahmin 
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edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kopula modellerinin de istatistiksel anlamda deprem 

risk modellemelerinde kullanılabileceği önerilmiştir. 
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Exogenous and endogenous impacts or the political and economic impacts can have a 

considerable effect on the dynamics on financial markets. This study attempts to detect 

and monitor the structural break by linear dynamic panel data models and to assess its 

utility in flagging crisis events. 
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Doğrusal Dinamik Panel Modelle Yapısal Kırılmaların Belirlenmesi 

 

Dışsal ve içsel etkiler veya ekonomik ve politik etkiler, finansal pazarların dinamiklerinde 

oldukça önemli etkiler yaratmaktadır. Bu çalışma, doğrusal dinamik panel veri analizi 

yardımıyla yapısal kırılmanın varlığını belirleyerek izleme ve de özellikle ekonomik 

krizleri önceden görebilme konusunda faydasını değerlendirmek için yapılmıştır. 
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Multivariate Time Series Relationships, Short-Term and Long-Term, and An 

Application 

 

Engin Aksüt  Yüksel, Öner Taner Tunç 

enginaksut@tuik.gov.tr 

 

In the study, some information is given about multivariate time series relationships, short-

term and long-term. The application carried out, over the Germany, France and Turkey, 

with the Industrial Production Index series followed on a monthly basis. For the series, 

“Cointergation Test" and “Vector Error Correction Model" are used for long-term 

movements as the analyze method. In additionally, for short-term movements in the series, 

“Granger Causality Test" is used. For the application, between January 2005 and 

September 2011 (81-month), Germany's Industrial Production Index (GIPI), France's 

Industrial Production Index (FIPI) and Turkey's Industrial Production Index (TIPI) the 

series are used. In result of analysis, the long-term and short-term relationships are 

revealed, among GIPI, FIPI and TIPI series. Of the series, concluded that cointergation 

among themselves. Cointergation structure set out in the light of this, short-term 

relationships are determined. The results are obtained together. According to the 

assessments, the relations were found, among Germany, France and Turkey the industrial 

sectors. In the light of relations that revealed, harmonization of Turkey's European Union 

(EU) accession process was interpreted from a different perspective. 

 

Keywords: Multivariate Time Series, Long-Term, Short-Term, Industrial Production 

Index (IPI), Cointergation Test, Causality Test 

 

 

Çok Değişkenli Zaman Serilerinde Kısa Dönem ve Uzun Dönem İlişkileri ve Bir 

Uygulama 

 

Çalışmada, Çok Değişkenli Zaman Serilerinde Kısa Dönem Ve Uzun Dönem İlişkileri 

hakkında bilgi verilmiştir. Verilen teorik bilgiler bir uygulama ile hayata geçirildi. 
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Uygulama Almanya, Fransa ve Türkiye için aylık olarak takip edilen Sanayi Üretim 

Endeks serileri üzerinden yürütüldü. Serilerin analizinde uzun dönemli hareketler için 

“Eşbütünleşme Testi”, “Vektör Hata Düzeltme Modeli” kullanıldı. Ayrıca serilerin kısa 

dönemli hareketleri için “Nedensellik Testi” kullanıldı. Uygulama için, 2005 Ocak ile 

2011 Eylül ayları arasındaki (81 dönemlik) Almanya Sanayi Üretim Endeksi (ASÜE), 

Fransa Sanayi Üretim Endeksi (FSÜE) ve Türkiye Sanayi Üretim Endeksi (TSÜE) serileri 

kullanıldı. Analizler sonucunda ASÜE, FSÜE ve TSÜE serileri arasındaki uzun dönem ve 

kısa dönemli ilişkiler ortaya çıkarıldı. Serilerin kendi aralarında eşbütünleşik olduğu 

sonucuna varıldı. Ortaya konan bu eşbütünleşik yapı ışığında, kısa dönemli ilişkiler 

belirlenmiştir. Bulunan sonuçlar birlikte değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelere göre, 

Almanya, Fransa ve Türkiye arasındaki sanayi sektörü ilişkileri ortaya çıkartıldı. Ortaya 

çıkarılan ilişkiler ışığında, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki uyumu 

farklı bir bakış açısıyla yorumlandı. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok Değişkenli Zaman Serileri, Uzun Dönem, Kısa Dönem, Sanayi 

Üretim Endeksi (SÜE), Eşbütünleşme Testi, Nedensellik Testi 

 

 

A Time Series Analysis of Monetary and Fiscal Policy Interaction: The Case of 

Turkey 
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Bülent Ecevit Üniversitesi, Dokuz Eylül üniversitesi 
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Monetary and fiscal policy are the most important components of economic policy. The 

fiscal theory of the price level (FTPL) is the idea that relationship between these policies 

affects significantly the power of Central Bank to control economy. According to the 

FTPL theory, fiscal policy is of great importance for consequences of monetary policy as 

well. The main aim of this study is to estimate fiscal and monetary rule equations via the 

Markov Regime Switching models, the structures of fiscal and monetary policies are 
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investigated for the Turkish economy for the period of 1989:1-2014:4 i n the lights of the 

theoretical and empirical literature of fiscal theory of the price level. Definitions of active 

and passive policy regime are based on Leeper (1991) terminology. A systematic relation 

between the regime switches of fiscal and monetary policies could not be reached when 

the results of econometric analysis obtained in this study are evaluated in terms of the 

monetary-fiscal policy mix. We see that regime switches in monetary and fiscal policy 

rules do not exhibit any degree of synchronization. We find clear evidences that the 

probabilities of transition from the passive monetary policy regime to the active monetary 

policy regime become higher during the periods before the economic crises under 

consideration. While monetary policy remains in passive regime in 1994, 1998, 2001 and 

2008 crises, it remains active regime before crises. Correspondingly, fiscal policy regime 

may be classified as passive at all these crises and as active during the rest of period e 

xamined. Based on the results mentioned above, monetary-fiscal policy mix can be 

characterized as passive monetary and fiscal policy during economic crises in Turkey. 

Passive monetary and active fiscal policy is fit to various Turkey economic periods from 

1989 to 2014. Consequently, price stability is determined by the changes in the fiscal 

policy. 

 

Keywords: FTPL, Monetary Policy, Fiscal Policy, Markov Regime Switching Model 

 

Para ve Maliye Politikalari Arasindaki Etkileşimin Zaman Serileri ile Analizi: 

Türkiye Örneği 

 

Para ve maliye politikaları, ekonomi politikasının en önemli bileşenlerindend ir. Söz 

konusu politikalar arasındaki ilişkilerin, merkez bankasının ekonomi üzerindeki kontrol 

gücünü önemli ölçüde etkilediği görüşü Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi (FTPL) olarak 

adlandırılmaktadır. FTPL savunucularına göre maliye politikası uygulamaları, başarılı 

para politikası sonuçları elde edilmesi açısından son derece önemlidir. Merkez 

bankalarının başarılı para politikaları yürütebilmeleri, hem para ve maliye politikalarının 

yapıları yani rejimleri hakkında, hem de politikalar aralarındaki ilişkiler hakkında bilgi 

sahibi olunmasını gerektirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, fiyat düzeyinin mali 
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teorisine ilişkin literatür ışığında para ve mali kural denklemlerini Markov Rejim Değişim 

Modeli ile tahmin etmek, 1989:1-2014:4 dönemi için para ve maliye politikalarının 

yapısını Türkiye ekonomisi özelinde belirlemektir. Aktif-pasif politika rejimi 

tanımlamaları Leeper (1991) terminolojisine day alı olarak yapılmıştır. Çalışmada elde 

edilen ekonometrik analiz sonuçları para-maliye politika karmaları açısından 

değerlendirildiğinde, para ve maliye politikalarındaki rejim (yapı) değişimleri arasında 

sistematik bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Para ve maliye politikasındaki rejim değişimleri 

senkronize hareket sergilememektedir. Ekonomik kriz dönemlerinden önce, para 

politikasının pasif rejiminden aktif rejimine geçiş olasılıklarının yükseldiğine dair kanıtlar 

elde edilmiştir. 1994, 1998, 2001 ve 2008 kriz dönemlerinin hepsinde para politikası pasif 

rejimde iken kriz öncesi dönemlerde aktif rejimde hareket etmiştir. Maliye politikası da 

kriz dönemlerinde pasif rejim özellikleri gösterirken diğer dönemlerde genellikle aktif 

rejim özellikleri göstermiştir. Çalışma bulgularına dayalı olarak, Türkiye ekonomisinde 

kriz dönemlerinde pasif para-pasif maliye politika karması özellikleri gözlenirken, diğer 

dönem lerde pasif para-aktif maliye politika karması özellikleri gözlenmiştir. Dolayısıyla, 

fiyat istikrarı maliye politikasındaki değişimler tarafından belirlenmektedir. 
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Comparison of Various Demand Forecasting Methods Applied in An Industrial 

Company 

 

Mesut Kumru 

 Doğuş Üniversitesi 

mkumru@dogus.edu.tr 

 

The company was established in 1997 in Büyükçekmece – İstanbul as a prominent 

producer and supplier of free-cutting steels in Turkish iron and steel market. Since 1997, 

it has been producing in its own facilities with 8250 m2 of covered space of land in the 

Hadımköy Organized Industrial District. Using deep drawing technology the company 
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produces free-cutting steel products that are mainly used in automotive, household 

appliances, and other sectors as spare parts, hardware materials, and huge industrial 

components. The biggest problem of the company is its deficiency in effective inventory 

management. The raw materials are ordered mostly based on intuition and experience 

rather than utilizing any scientific sales estimate. Sales forecasting is not performed, and 

thus, the current application leads to substantial additional costs in inventory management. 

That’s why sales forecasting was ta ken as an urgent task to be carried out in the company. 

Regarding the times series decomposition, four different demand forecasting methods 

were applied on a three-year (2012-2014) total sales (in tons) data to forecast the sales of 

the proceeding year 2015. The methods implemented were: 1. Forecasting by using 

cyclical factors and seasonal indices, 2. Forecasting by using deseasonalized demand, 3. 

Forecasting without cyclical factors but with centered moving averages, and 4. 

Forecasting by using Winter’s three factor model. The sum of squared errors (SSE) was 

used as a performance measure of the methods. Consequently, the second method was 

selected as the best with its smallest SSE figure compared to the others. On the other hand, 

the fourth method took the last row due to its highest SSE figure. The first method 

performed better than the third method and took the second row while the third method 

maintained the location of its row. The demand forecasts for the year 2015 were presented 

to the company. 

 

Keywords: Forecasting, Times Series Methods, SSE 

 

Bir Sanayi Şirketinde Uygulanan Çeşitli Talep Tahmin Yöntemlerinin 

Karşılaştırılması 

 

Şirket, 1997 yılında İstanbul Büyükçekmece’de Türk demir ve çelik pazarının önde gelen 

serbest-kesme çelik üreticisi ve tedarikçisi olarak kurulmuştur. 1997 yı lından beri, 

Hadımköy Organize Sanayi Bölgesinde, 8250 m2 kapalı alana sahip tesislerinde üretim 

yapmaktadır. Derin çekme tekniğini kullanarak üretim yapan şirket, esas itibariyle 

otomotiv, ev aletleri ve diğer sektörlerde yedek parça, donanım malzemesi ve büyük 

endüstriyel bileşenler olarak kullanılan serbest-kesme çelik ürünleri üretmektedir. Şirketin 
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en büyük sorunu envanter yönetim sistemindeki yetersizliktir. Hammadde siparişleri, 

herhangi bir bilimsel satış tahmininden ziyade, çoğunlukla sezgi ve tecrübeye bağlı olarak 

verilmektedir. Satış tahminleri yapılmamakta, dolayısıyla, mevcut uygulama envanter 

yönetiminde önemli ek maliyetlere yol açmaktadır. Bu nedenle, satış tahmini şirkette 

yerine getirilmesi gereken acil bir iş olarak ele alınmıştır. Zaman serileri ayrışımı dikkate 

alınarak, dört farklı talep tahmin yöntemi 2012-2014 üç yıllık dönem için toplam satış 

(ton) verisi üzerinde 2015 yılı sat ş tahminini ortaya koymak için uygulanmıştır. 

Uygulanan yöntemler şunlardır: 1. Konjonktürel faktörler ve mevsimsel endeksleri 

kullanarak tahmin, 2. Mevsimsellikten arındırılmış tahmin, 3. Konjonktürel faktörler 

olmaksızın fakat merkezli hareketli ortalama yöntemiyle tahmin, ve 4. Winter’in üç faktör 

yöntemiyle tahmin. Hata kareleri toplamı (SSE) yöntemlerin performans ölçütü olarak 

kullanılmıştır. Sonuçta, diğerleriyle karşılaştırıldığında, ikinci yöntem en küçük SSE 

değeri ile en iyi yöntem seçilmiştir. Diğer taraftan, dördüncü yöntem de en yüksek SSE 

değeri ile sonuncu sırada yer almıştır. Birinci yöntem üçüncü yöntemden daha iyi 

performans göstererek ikinci sırayı alırken, üçüncü yöntem sıradaki yerini korumuştur. 

2015 yılı için yapılan talep tahminleri şirkete sunulmuştur. 
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Is There a Causal Link Between Stock Market Volatility and Private Sector Fixed 

Investment in Turkey? 

 

Harun Öztürkler, Nugül Sevinç 

Kırıkkale Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

ozturkler@alumni.american.edu 

 

Every economic decision has implications on the future and are made under uncertainty. 

Stock market volatility reflects increased uncertainty about the future course of the 

economy . There is a vast literature trying to explain the relationship between stock market 

volatility and business cycles. The textbook version of the literature posits two channels 
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through which stock market volatility exerts its effects on the macroeconomic activity, 

namely consumption, and investment. In the first channel, stock market volatility 

influences wealth of stock holders and hence their consumption expenditures. In the 

second channel, stock market volatility affects investment expenditures through its impact 

on financing conditions. Furthermore, in the first channel, stock market volatility can lead 

to large effects on consumption even if the fraction of stock-holding households is small, 

as long as non-stock-holding households also view the stock market as a predictor of future 

economic activity. In the same way, because there is always a concern about the financial 

stability and future economic growth, stock market volatility can have a large impact on 

investment even if only a small fraction of firms face financing constraints. 

Notwithstanding inspiring empirical contributions in the field, there remains a significant 

gap in the volatility literature, namely its relative neglect of the connection between stock 

market volatility and private sector fixed investment, specifically in the developing 

countries. Moreover, although conventional wisdom holds that the stock market volatility 

plays an important role in private firms’ investment decisions, the precise linkages are not 

well understood. Hence, this paper aims at determining the effects of stock market 

volatility on the private sector fixed investment in Turkey in a quantitative sense. We first 

provide a review of the literature on the link between stock market volatility and 

investment demand, focusing on the implications of the so-called uncertainty hypothesis. 

We then empirically show the relationship between the measures of stock market volatility 

and private sector fixed i nvestment in Turkey. 

 

Keywords: Stock Market Volatility, Uncertainty, Business Cycles, Fixed Investment, 
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Türkiye’de Hisse Senedi Piyasası Oynaklığı ile Özel Sektör Sabit Sermaye 

Yatırımları Arasında Bir Nedensellik İlişkisi Var mı? 

 

Her bir ekonomik karar belirsizlik altında alını r ve gelecek üzerinde bir etkisi vardır. 

Hisse senedi piyasası oynaklığı ekonominin gelecekteki patikasında artan belirsizliği 

yansıtır. Konjonktür dalgalanmaları ile hisse senedi piyasası oynaklığı arasında ilişkiyi 
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açıklamaya çalışan geniş bir literatür söz konusudur. Bu literatürün ders kitabı versiyonu 

hisse senedi piyasası oynaklığının makroekonomi üzerine, özellikle tüketim ve yatırım 

üzerine etkisini ortaya koyduğu iki kanal önermektedir. Birinci kanalda hisse senedi 

piyasası oynaklığı ellerinde hisse senedi tutanların servetlerini ve buradan da tüketim 

harcamalarını etkilemektedir. İkinci kanalda ise, hisse senedi piyasası oynaklığı 

finansman koşulları aracılığı ile yatırım harcamalarını etkilemektedir. Dahası, ilk kanalda 

hisse senedi piyasası oynaklığı, ellerinde hisse senedi tutmayan hanehalkları da hisse 

senedi piyasasını ekonomik faaliyet hacminin öncü bir göstergesi olarak gördükler i 

sürece, ellerinde hisse senidi tutanların oranı az dahi olsa, tüketim üzerinde büyük bir 

etkiye sahip olabilir. Benzer biçimde, finansal istikrar ve gelecekteki ekonomik büyüme 

ile ilgili her zaman bir endişe söz konusu olduğu için, firmaların küçük bir oranı finansman 

kısıtı ile karşı karşıya olsalar bile, hisse senedi piyasası oynaklığı yatırımlar üzerinde 

büyük bir etkiye neden olabilir. Bu alandaki özendirici ampirik katkıların var olmasına 

karşın, oynaklık literatüründe hisse senedi piyasası oynaklığı ile özel sektör sabit sermaye 

yatırımları arasındaki bağa yönelik, özellikle gelişmekte olan ülkeler için yeterli çalışma 

yoktur. Ayrıca, geleneksel bakış açısı hisse senedi piyasası oynaklığının özel firmaların 

yatırım kararlarında önemli bir rol oynadığını öngörse bile, ilişki tümüyle anlaşılır bir 

biçimde ortaya konmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışma hisse senedi piyasa sı oynaklığının 

Türkiye’de özel sektör sabit sermaye yatırımları üzerindeki etkilerini kantitatif olarak 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma öncelikle, belirsizlik hipotezinin sonuçları üzerinde 

yoğunlaşarak, hisse senedi piyasası oynaklığı ile yatırım talebi arasındaki bağa ilişkin 

literatürü gözden geçirmektedir. Çalışma daha sonra, Türkiye’de hisse senedi piyasası 

oynaklığının göstergeleri ile özel sektör sabit sermaye yatırımları arasındaki ilişkiyi 

ampirik olarak ortaya koymaktadır. 
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By the end of Second World War and with the increasing liberalization in the world 

political changes have begun to government occur in Turkey. Turkey made transition to a 

multiparty system in 1946 and sixty-two governments has established from 1923 to 

present. About eighty years fifty-seven governments were established until 2002 and 

average term of office has observed 1, 4 years. In this period, if we take into account that 

some of the parties had in power alone, the term office of the government has further 

reduced in year basis. Although the coalition parties usually established, it has seen that 

one-party governments have govern the country in periods. Since 2002 One-party 

governments have continued again. When considering Turkey’s 2023 targets, there are 

seen such targets that the desire to be one of the world top ten economies and increasing 

per capita income falls and increasing exports. But, besides thinking to access to these 

targets it can be expressed that ensuring political stability foreseen. Preparing social and 

economic development plans of the ministries and relevant institutions and the success of 

the following implementation of these plans are under the jurisdiction of the government. 

Hence in this statement, it is intended to research the direction given to the economy of 

the basis of a one-party government of political authorities in Turkey. At this stage, it is 

used economic programs of the 58.59.60.61. Governments and analysis period is selected 

as the 2002-2014. Macro- economic data sets are used in practice and the panel data 

analysis were performed according to data sets. 
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Çok Partili Sistemlerde Tek Parti İktidarlarının Ekonomik Etkinliği: Türkiye 

Üzerine Bir Uygulama 

 

İkinci Dünya Savaşının sona ermesi ve dünyada liberalleşme politikalarının artmasıyla 

birlikte Türkiye’de siyasal değişimler görülmeye başlanmıştır. 1946 yılında çok partili 

sisteme geçiş yapan Türkiye’de, 1923’ten günümüze kadar geçen sürede 62 hükümet 

kurulmuştur. 2002 yılına kadar, yaklaşık 80 yılda 57 hükümet kurulmuş ve ortalama görev 

süreleri 1,4 yıl olarak gözlenmiştir. Bu dönemlerde bazı partilerin tek başına iktidar olduğu 

zaman dilimlerini de hesaba katarsak, hükümetlerin görev süreleri yıl bazında daha da 

azalmıştır. Genellikle koalisyon hükümetleri kurulmuş olsa da dönem dönem tek parti 

hükümetlerinin ülkeyi yönetmiş olduğu görülmekte ve 2002’den itibaren de yine tek 

partili hükümet dönemi devam etmektedir. Türkiye’nin 2023 hedeflerine bakıldığında, 

öncelikli olarak dünyada en büyük ilk 10 ekonomiden biri olma isteği, kişi başına düşen 

milli gelirin arttırılması, ihracatın arttırılması gibi hedefler görülmektedir, ancak bunlara 

ulaşabilme düşüncesinin beraberinde siyasi bir istikrarın da sağlanmasının öngörüldüğü 

ifade edilebilir. Bakanlıkların ve ilgili kurumların sosyal ve ekonomik kalkınma planları 

hazırlaması ve bu planların uygulamasının takibini yürütme başarısı o hükümetin görevi 

ve yetkisi altındadır. Buradan hareketle bu bildiride, Türkiye’de siyasi otoritelerin, tek 

parti hükümetleri bazında ekonomiye verdiği yönü araştırmak amaçlanmıştır. Bu aşamada 

58. 59. 60. 61. ve 62. hükümetlerin ekonomik programlarından yararlanılmış ve analiz 

dönemi 2002-2014 olarak seçilmiştir. Uygulamada, makro ekonomik veri setleri 

kullanılmış ve veri setleri için uygun olan panel veri analizleri yapılmıştır. 
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Fiscal Policy Perspective for The Real Public Expenditures & Economic Growth 

Relationship: Evidence from Multi Vector Cointegration Analysis and Structural 

Vector Error Correction Modeling for the Turkish Economy 
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lkorap@hotmail.com 

 

This paper examines the potential effects of real public expenditures on economic growth 

in a fiscal policy perspective, and for this purpose, employing quarterly data realizations 

of the sample period 1998Q1-2013Q1 an econometric model is constructed upon the 

Turkish economy. To the extend that the finance of expenditures can be implemented, 

increases in public expenditures have been associated with economic growth and then the 

role of fiscal borrowing as a policy tool on growth has been sear ched for in terms of 

domestic interest rates. The empirical model is benefited from the advances in 

contemporaneous time series estimation techniques and applies to the widely used vector 

autoregressive framework in the economics literature considering a two-step estimation 

procedure. In light of the unit root test results, multivariate cointegration techniques are 

used to estimate both the stationary relationships within the long run variable space and 

the selected impulse response functions derived from cointegrating relationships. 

 

Keywords: Fiscal Policy; Multi Vector Cointegration; SVEC Modeling; Turkish Economy 

 

 

Maliye Politikası Açısından Reel Kamu Harcamaları & Ekonomik Büyüme İlişkisi: 

Türkiye Ekonomisi İçin Çok Vektörlü Eşbütünleşim Çözümlemesi ve Yapısal 

Vektör Hata Düzeltme Modeli Bulguları 

 

Bu çalışma reel kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki olası etkilerini bir 

maliye politikası bakış açısı içerisinde incelemekte ve bu amaçla 1998Q1–2013Q1 

örneklem dönemi üçer aylık veri gerçekleşmelerini dikkate alan ekonometrik bir model 

Türkiye ekonomisi üzerine kurulmaktadır. Harcamaların finansmanının 
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gerçekleştirilebilirliği ölçüsünde kamu harcamalarındaki artışlar ekonomik büyüme ile 

ilişkilendirilmiş ve daha sonra mali borçlanmanın bir politika aracı olarak büyüme 

üzerindeki etkisi yurt içi faiz oranları açısından araştırılmıştır. Uygulamalı model çağdaş 

zaman serisi tahmin yöntemlerindeki gelişmelerden faydalanmakta ve iktisat yazınında 

yaygın kullanıma sahip vektör ardışık bağlanım yapısına iki aşamalı bir tahmin sürecini 

dikkate alarak başvurmaktadır. Birim kök sınama sonuçları ı şığında çok değişkenli 

eşbütünleşim yöntemleri hem uzun dönem değişken uzayı içerisindeki durağan ilişkilerin 

hem de eşbütünleşik ilişkilerden türetilen seçilmiş etki tepki işlevlerinin tahmin edilmesi 

için kullanılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Maliye Politikası; Çok Vektörlü Eşbütünleşim; SVEC Modellemesi; 

Türkiye Ekonomisi 

 

 

Examınatıon of Individual Participation in Labor Force in Turkey: Panel Data 

Analysis 

 

Canan Güneş 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Ekonometri Bölümü 

canangunes@comu.edu.tr 

 

Population in a country can be divided into two subgroups: Active population (labor f 

orce) and non-active population (not participating in labor force). Labor force consists of 

individuals between ages 15-65 (minus those who do not want to work) within a certain 

period while those who do not want to work form non-active population (not participating 

in labor force). Population’s participation to labor force and production plays an important 

role in development and advancement level of a country. In Turkey, non-institutional 

population’s participation to labor was found to be 46.2% in 2007, 46.9% in 2008, 47.9% 

in 2009 and 48.8% in 2010. When gender was taken into account, it was observed that 

participation of men was 69.8% while participation of women was as low as 23.6% in 
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2007. In 2010, participation of men was 70.8% while participation of women was 27.6%. 

The aim of the study is to determine the factors affecting participation in labor force of 

individuals who are 15 years old or older while taking gender differences into account. 

Panel Logit Model was applied to TSI's 2007-2010 Income and Living Conditions Survey 

Panel Data Set. Then, first the results for whole Turkey population was presented. Second, 

econometric model results were presented for men and women participating to labor force 

in Turkey, while taking factors affecting low participation of women to labor into account. 

With the help of comparatively examined models, political suggestions were presented. 

 

Keywords: Labor, Panel Logit Model, Female Labor Force 

 

 

Türkiye'de İşgücüne Katılımın Birey Düzeyinde İncelenmesi: Panel Veri Analizi 

 

Bir ülkede nüfus, faal nüfus (işgücü) ve faal olmayan nüfus (işgücüne dahil olmayan) ş 

eklinde ikiye ayrılabilir. İşgücü belirli bir dönem içerisinde 15-65 yaş arasındaki 

çalışabilir nüfustan çalışmak istemeyenler düşüldükten sonra kalan nüfus iken çalışmak 

istemeyenler ise işgücüne dahil olmayanları oluşturmaktadır. Nüfusun işgücüne dahil 

olması ve üretime katılması ülke kalkınmasında ve gelişmişlik düzeyinde önemli rol 

oynamaktadır. Türkiye genelinde kurumsal olmayan nüfusun 2007 yılında işgücüne 

katılım oranı %46.2 iken bu oran 2008 yılında %46.9, 2009 yılında 47.9 ve 2010 yılında 

%48.8'dir. Cinsiyet bazında bakıldığında ise 2007 yılında erkeklerin işgücüne katılım 

oranı %69.8 iken kadınlarda bu oran %23.6'ya düşmektedir. 2010 yılında erkeklerde 

%70.8 olan işgücüne katılım oranı kadınlarda %27.6'dır. Çalışmanın amacı 2007 yılında 

15 yaş ve üzerinde olan bireylerin işgücüne dahil olma durumları üzerinde etkili olan 

etmenlerin cinsiyet ayrımı da göz önünde bulundurularak belirlenmesidir. TÜİK'in 2007-

2010 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Panel Veri Setine Panel Logit Modelin 

uygulandığı çalışmada öncelikle tüm Türkiye için elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

Türkiye'de kadınların işgücüne katılımının düşük olması üzerinde etkili olan etmenlerin 

de incelenmesi amacıyla kadınlar ve erkekler için elde edilen ekonometrik model 
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sonuçları da sunulmuştur. Karşılaştırmalı olarak incelenen modeller yardımıyla politik 

önerilerde bulunulmuştur. 
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Econometric Analysis of the Relationship Between External Debt, Short-Term 

Capital Flows, Interest Rate And Inflation 
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External debt is preferred as a source of finance for the development of economic 

activities. Underdeveloped or developing countries are faced with some obstacles.to 

access the targeted growth rates. Investment is needed for growth. Investments excluding 

external debt financing foreign direct investment, there are alternatives, such as portfolio 

investments. Mostly, debt is preferred as a source of financing. Other sources funding 

debt, such as portfolio investments are already different kinds of debt. In a small open 

economy short-run capital flows may provide the necessary funding even though we do 

not say the same thing for all economies. In this study, external debt, the short run capital 

flow and inflation has made econometric analysis. Econometric analysis of economic 

events changing over time will not work without taking into account the impact of the 

economic crisis. Therefore, in 2001 and 2008 crisis are also discussed topics and issues 

considering making the necessary structural break tests were examined. Time series 

analysis was conducted for the econometric analysis, Johansen cointegration analysis, 

VAR, VEC and Granger causality methods are used. The results obtained revealed the 

economic relations for the variables. 

 

Keywords: External Debt, Growth, Inflation, Cointegration, VAR, VEC, Granger 

Causality 
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Türkiye’de Dış Borç Stoku, Kısa Vadeli Sermaye Akımı ve Faiz ile 

Enflasyon İlişkisinin Ekonometrik Analizi 

 

Dış borçlanma ekonomik faaliyetlerin gelişiminde bir finansman kaynağı olarak tercih 

edilmektedir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler hedefledikleri büyüme hızına 

erişebilmede bazı engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Büyüme için yatırım yapılmalıdır, 

bunun finanse edilmesi gereklidir. Yatırımların finansmanında dış borçlanmanın dışında 

da doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları gibi alternatifler de vardır. 

Ancak finansman kaynağı olarak çoğunlukla borçlanma tercih edilmektedir, zaten portföy 

yatırımları gibi diğer finansman kaynaklarının bazıları da borçtur. Dışa açık küçük 

ekonomilerde kısa vadeli sermaye akımları gerekli finansmanı sağlayabilirse de tüm 

ekonomiler için aynı şeyi söylemeyiz. Bu çalışmada dış borcun sıcak para ve enflasyon 

ile olan ilişkisinin ekonometrik analizi yapılmıştır. İktisadi olayların zaman içinde 

değişiminin ekonometrik analizi söz konusu olduğunda iktisadi krizlerin etkisi dikkate 

alınmadan çalışılamaz. Bu nedenle 2 001 ve 2008 krizleri de göz önünde bulundurularak 

konu ele alınmış ve gerekli yapısal kırılma testleri de yapılarak konu incelenmiştir. 

Ekonometrik analiz için zaman serisi analizi yapılmış, Johansen eşbütünleşme analizi, 

VAR, VEC ve Granger nedensellik yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

değişkenler için iktisadi ilişkileri ortaya koymuştur. 
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Nedensellik 
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Examination of Voting Rates Received by Political Parties and its Determinants at 

the Provincial Level in the Parliamentary Elections 
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 Afyon Kocatepe Üniversitesi 
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In this study, analysis of the percentage of votes that political parties received in the 

provinces in the parliamentary elections of 2002, 2007, 2011 in Turkey is performed. 

Whether the variables, the national income per person of the provinces, urban-rural 

population ratio, unemployment rate and education level of voters have a decisive 

influence on the proportion of votes received by the political parties in the provinces is 

also examined. Methods: The relationship between percentage of votes in the province of 

political parties and the unemployment rates, education level, per capita national income 

in the provinces are examined by correlation analysis. Regression analysis is also used to 

examine whether these variables are statistically significant on the percentage of votes in 

the provinces of political parties. Results and conclusions: In the parliamentary elections 

of 2002, per capita income, the unemployment rates, and the education level in the 

provincial level were found to be statistically significant on the percentage of votes in the 

provinces of political parties. In the parliamentary elections of 2007, per capita income, 

the unemployment rates, the education level, and the distribution of urban-rural population 

in the provincial level were found to be statistically significant. In the parliamentary 

elections of 2011, the variables of capita income and the unemployment rates in the 

provincial level were found to be statistically significant. 

 

Keywords: Political Party, Parliamentary Election, The Voting Rate, İncome, Education, 

Unemployment, Urban Population 
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Milletvekili Seçimlerinde İller Düzeyinde Siyasi Partilerin Oy Oranlarının ve 

Belirleyicilerinin İncelenmesi 

 

Bu çalışmada, Türkiye’deki 2002, 2007, 2011 yıllarında yapılan milletvekili seçimlerinde 

siyasi partilerin illerde aldıkları oy oranlarının analizi yapılacaktır. Bu analizde, illerin kişi 

başına düşen milli gelir, kent-kır nüfus oranı, işsizlik oranı ve seçmelerin öğrenim durumu 

değişkenlerinin siyasi partilerin illerde aldıkları oy oranlarında belirleyici etkisi olup 

olmadığı incelenecektir. Yöntem: Siyasi partilerin, illerdeki oy oranları ile illerin işsizlik 

oranı, eğitim durumu, kişi başına düşen milli gelir arsındaki ilişki korelasyon analizi, bu 

değişkenlerin, siyasi partilerin illerdeki oy oranlarında belirleyici olup olmadığı 

Regresyon Analizi ile incelenmiştir. Bulgular ve sonuç: 2002 yılı milletvekili seçimlerinde 

illerin kişi başına düşen milli gelir, işsizlik oranı, eğitim durumunun siyasi partilerin oy 

oranlarında belirleyici olduğu belirlenmiştir. 2007 yılı milletvekili seçimlerinde illerin kişi 

başına düşen milli gelir, işsizlik oranı, eğitim durumu ve kent kır nüfus dağılımının 

belirleyici olduğu elde edilmiştir. 2011 yılı milletvekili seçimlerinde illerin kişi başına 

düşen milli gelir, işsizlik oranı değişkenlerinin belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Modelling of Turkey's Foreign Trade Volume based on Fuzzy ARIMA 

Methodology 

 

Mustafa Şahin, İhsan Kaya 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 

mustafasahin016@gmail.com 

 

In this study, time series of foreign trade volume between 1993’s first quarter and 2014’s 

third quarter has been examined and a fuzzy forecasting model has been presented. While 

creating the fuzzy forecasting model, ARIMA (auto regressive integrated moving average) 
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methodology has been applied. The alternative ARIMA model which has the best 

statistical values has been chosen. After specifying the ARIMA model, for getting fuzzy 

forecasted values, parameters of m odel should have been fuzzified as triangular fuzzy 

numbers. Fuzzifying of model parameters has been achieved by solving a linear 

programming model. By using the center values of fuzzy parameters, forecasted values 

have been calculated. Also by using the fuzzy parameters, upper and lower bounds have 

been calculated. So, the upper and lower bounds can provide the best and the worst 

possible cases for decision makers. In time series of foreign trade volume, periods with 

high magnitude of deviation cause more expanded forecasting interval limits. 

 

Keywords: ARIMA Models, Fuzzified Parameters, Time Series Forecasting 

 

Türkiye'nin Dış Ticaret Hacmi Analizi İçin Bulanık ARIMA Uygulaması 

 

Bu çalışmada Türkiye’nin 1993 yılı birinci çeyreğinden 2014 yılı üçün cü çeyreğine kadar 

gerçekleşen dış ticaret hacmi verileri zaman serisinin bulanık tahmin yardımıyla analiz 

edilmiştir. Bulanık tahmin modeli oluşturmada ARIMA (auto regressive integrated 

moving average) yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen ARIMA modelinden 

bulanıklaştırılmış tahminler elde edilmesinde, belirlenen alternatifin model 

parametrelerinin üçgensel bulanık sayı olacak şekilde bulanıklaştırılması için gereken 

yayılım parametreleri değerlerine lineer programlama yöntemiyle ulaşılmıştır. Bulanık 

üçgensel parametrelerin merkez değerleri ile bulanık ARIMA modelinin tahmin değerleri 

elde edilmiştir. Çalışma kapsamında, Türkiye’nin dış ticaret hacminin bulanık ARIMA ile 

modellenmesiyle gerçek değerlere çok yakın tahmin değerleri elde edilmiştir. Gerçek 

verilerden oluşan zaman serisinde sapmanın şiddetlendiği zaman dilimlerinde bulanık 

tahmin aralığının genişlediği görülmüştür. Geniş bulanık tahmin aralığı, bulanık üst ve alt 

sınır tahmin değerlerini daha uç noktalara çekmiş ve karar vericinin tahmin aralığını 

genişletmiştir. Bulanık ARIMA yöntemi, yalın ARIMA yöntemine göre karar vericiye en 

iyi ve en kötü durum senaryoları oluşturması sebebiyle üstünlüğe sahiptir. 
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A Fuzzy Forecasting Model with an Application for Water Volume of Doğancı Dam 

in Turkey 
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In this paper, the fuzzy forecasting model, seasonal ARIMA (auto regressive integrated 

moving average) methodology, has been analyzed. In the first step, different regular and 

seasonal differences have been analyzed. After that, auto correlation and partial auto 

correlation functi ons of time series have been examined and 4 seasonal ARIMA model 

alternatives have been identified. In the second step, each seasonal ARIMA model 

alternative has been examined seperately whether their parameters are statistically 

significant, stationary and/or convertable or not. Also each alternative has been examined 

seperately whether it requires to include constant term or not. One of the alternatives 

whose parameters aren’t stationary, has been eliminated. In the third step, each of existing 

3 model alternatives’ residuals have been examined. All of these alternatives’ residuals 

are stationary. Because of that, all of the alternatives have been carried over to the fourth 

step. In the fourth step, each still existing model alternative’s forecasting equation has 

been formulated. For each alternative, forecasted values series and forecasting errors have 

been calculated. Each alternatives’ PMSE (partial mean square error), MSE (mean square 

error), MAPE (mean absol ute percentage error), RMPSE (root mean percent square error) 

and U statistics have been calculated and compared with each other. Then the best 

alternative has been determined. After specifying the seasonal ARIMA model, to get fuzzy 

forecasted values, parameters of model should have been fuzzified as triangular fuzzy 

numbers. Fuzzifying of model parameters has been achieved by solving a linear 

programming problem presented by Tseng and Tzeng (2002). That linear programming 

problem has been solved and width (spread around the center of the fuzzy number) values 

of crisp parameters have been found. The proposed methodology has been applied for time 
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series of water volume of Bursa-Doğancı Dam between January-2005 and November-

2014. 

 

Keywords: Seasonal ARIMA Models, Fuzzified Parameters, Time Series Forecasting 

 

Bulanık Tahminleme Modeli: Doğancı Barajı Aylık Su Hacmi Verileri Üzerine Bir 

Uygulama 

 

Bu çalışma kapsamında, bulanık tahmin modeli ol uşturmak için mevsimsel ARIMA (auto 

regressive integrated moving average) yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç çerçevesinde, ilk 

aşamada zaman serisinin durağanlığının incelenmesi için farklı derecelerde düzgün 

ve/veya mevsimsel farkları alınarak oluşturulan serilerin otokorelasyon ve kısmi 

otokorelasyon grafikleri incelenmiştir. Böylece 4 tane mevsimsel ARIMA modeli 

alternatifi belirlenmiştir. İkinci aşamada mevsimsel ARIMA model alternatifleri çeşitli 

testlere tabi tutularak parametrelerinin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı, 

parametrelerinin durağanlık ve/veya çevrilebilirlik koşullarını sağlayıp sağlamadığı, 

modelde sabit terimin kullanılmasının gerekli olup olmadığı incelenmiş ve bu şartları 

sağlamayan mevsimsel ARIMA alternatifleri elenmiştir. Testlerden geçebilen alternatifler 

üçüncü aşamaya geçirilmiştir. Bu aşamada mevsimsel ARIMA alternatif modellerinin 

artıkları incelenmiş ve model artıkl arı durağan özellik göstermeyen alternatif modeller 

elenmiştir. Dördüncü aşamaya ulaşan alternatiflerin her biri için tahmin değerleri serisi 

hesaplanmıştır. Tahmin değerleri ile gerçek değerler arasındaki tahmin hatalarından yola 

çıkılarak, model alternatifleri KOKH (kısmi ortalama hata kare), OHK (ortalama hata 

kare), OMYH (ortalama mutlak yüzde hata), KOYHK (kök ortalama yüzde hata kare), U 

istatistiği gibi ölçütler dahilinde birbirleriyle kıyaslanarak seriyi en iyi temsil eden 

mevsimsel ARIMA modeli alternatifi belirlenmiştir. Belirlenen mevsimsel ARIMA 

modelinden bulanıklaştırılmış tahminler elde edilmesinde, belirlenen alternatifin model 

parametrelerinin üçgensel bulanık sayı olacak şekilde bulanıklaştırılması için gereken 

yayılım parametreleri değerlerine Tseng ve Tzeng (2002) tarafından sunulan lineer 

programlama probleminin çözümüyle ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra yayılım parametreleri 

yardımıyla ta hminin alt ve üst sınırları da belirlenmiştir. Tahminin alt ve üst sınırlarının 
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belirlenmesiyle bulanık tahmin oluşturulmuştur. Alt ve üst sınırların belirlenmesiyle karar 

vericiye en iyi ve en kötü durum tahmin senaryolarını sağlanmıştır. Bu çalışmada, bir 

gerçek hayat uygulaması olarak, Bursa ilindeki Doğancı Barajı’nda tutulan aylık su hacmi 

verileri Ocak-2005’ten Kasım-2014’e kadar zaman serisinin bulanık tahmin modeli ile 

analiz edilmiştir. 
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Purchasing power parity (PPP) is one of the most controversial issues of international 

macroeconomics literature. Purchasing power parity taking into account the differences 

between the inflation rates of countries and describes the changes in exchange rates of 

countries. Many policy makers and researchers attracts the attention of PPP were 

investigated with different econometric methods in many countries and/or in groups of 

countries. In this paper, we analyse the validity of purchasing power parity theory with 

fourier unit root test for BRIC countries (Brazil, India, China, South Africa and Russia). 

According to the findings obtained from the analysis results, while purchasing power 

parity is valid for Brazil and China, it is not valid for India, South Africa and Russia. 
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Satınalma Gücü Paritesinin Bric Ülkelerinde Geçerliliğinin Fourier Birim Kök 

Testi ile İncelemesi 

 

Satınalma gücü paritesi (SAGP) uluslararası makroekonomi literatürünün en tartışmal 

konularından birisidir. Satınalma gücü paritesi, ülkelerin enflasyon oranları arasındaki 

farklılıkları dikkate alarak ülkelerin döviz kurlarındaki değişimleri açıklamaktadır. Birçok 

politika yapıcının ve araştırmacının ilgisini çeken SAGP çok sayıda ülke ve/veya ülke 

grubu için farklı ekonometrik yöntemlerle incelenmiştir. Bu çalışmada BRIC ülkelerinde 

(Brezilya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Rusya) satınalma gücü paritesinin geçerli olup 

olmadığı araştırılmıştır. Analizde fourier birim kök testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda 

elde edilen bulgulara göre Brezilya ve Çin için satınalma gücü paritesi geçerli iken 

Hindistan, Güney Afrika ve Rusya için satınalma gücü paritesinin geçerli olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Satınalma Gücü Paritesi, Fourier Birim Kök Testi, BRIC Ülkeleri 

 

Testing Granger Causality in Non-Stationary VAR Systems Using Bootstrap 

Method 
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Testing causality among variables is one of the important and still difficult subjects in 

economics. Granger (1969) proposed causality using foreseeability as a criterion which is 

called Granger Causality. The wald statistic which is using in Granger causality test has 

distribut ion if the series are stationary. Granger and Newbold (1974) showed that if the 

series are non-stationary, the wald statistics does not converge distribution and test is not 

valid. Toda and Yamamoto (1995) proposed Modified Wald test for the causality. They 

showed that wald test statistic for Granger Causality has the standart asymptotic 

distribution. This method has some disadvantages: i-) the knowledge of the order of 
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integration, ii-) size distortion and low power especially in small samples. This study 

propose bootstrap Granger Causality test without the pretest of integration. In addition, 

Toda-Yamamoto and bootstrap Granger Causality tests are compared using Monte Carlo 

in this study. Simulation results show that size of the bootstrap Granger causality test is 

closer to nominal size than Toda-Yamamoto test. Besides bootstrap test has higher power 

values for small samples. 

 

Keywords: Granger Causality, Bootstrap Method, MWald Test 

 

 

 

Durağan Olmayan VAR Sistemlerinde Bootstrap Yöntemi ile Granger Nedensellik 

Sınaması 

 

Değişkenler arasında nedensellik testi ekonomide önemli ve hala zor konulardan birisidir. 

Granger (1969) da öngörülebilirliği bir kıstas olarak kullana rak nedenselliğe “Granger 

Nedensellik” tanımı getirmiştir. Granger nedensellik testinde kullanılan wald istatistiği 

durağan zaman serilerinde bilindik dağılımına sahiptir. Granger ve Newbold (1974) 

durağan olmayan zaman serilerinde, wald istatistiğinin gibi bilindik bir dağılıma 

yakınsamadığını ve testin geçersiz olduğunu göstermiştir. Toda-Yamamoto (1995) 

önerdikleri yeni bir yaklaşım ile maksimum bütünleşme sırası kadar gecikme uzunluğu 

ekleyerek wald test istatistiğinin dağılımına yakınsadığını göstermiştir. Ancak bu yöntem 

de bazı eksiklikler içermektedir. 1) Ön test ile serilerin bütünleşme sıralarının bilinmesi 

gerekmektedir. 2) Küçük örneklemlerde testin gücü azalırken, 1. tip hata yapılma olasılığı 

da artmaktadır. Bu çalışmada, ön test yapmaksızın bootstrap yöntemi ile Granger 

nedensellik testi incelenecektir. Bu çalışmada durağan olmayan zaman serilerinde Toda-

Yamamoto ve boots trap kullanılarak Granger nedensellik testleri karşılaştırılmış, bu 

amaçla her iki testin Monte Carlo çalışmasıyla 1.tip hata olasılığı ve gücü hesaplanmıştır. 

Simülasyon çalışması sonucunda bootstrap yöntemiyle elde edilen 1.tip hata yapma 

olasılığı anlamlılık düzeyine daha yakın sonuç vermiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlara 
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göre bootstrap Granger nedensellik testinin gücü küçük örneklemlerde Toda-Yamamoto 

testinden daha yüksek çıktığı görülmüştür. 
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In this paper, investigates the validity of Environmental Kuznets Curve hypothesis for 

Turkey, using time series data for 1968-2010 periods. In the literature this subject that 

linkage of environment with economic growth has been debated intensively by researchers 

in recent years. The common point of some studies can be counted as Grossman and 

Krueger (1991), Selden and Song (1994), Panayotou (2000), Dinda (2004). carbondioxide 

(CO2) emission per capita, energy use pe r capita, real income per capita and foreign trade 

index are chosen as variables in order to examine a relationship between environmental 

pollutant and economic growth. In this paper summary of the results reveal that according 

to Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test all the variables are stationarity in the 

first difference. The long run relationship between all variables is estimated by using 

Johansen cointegration analysis. Johansen cointegration analysis revealed one 

cointegrating equation. Thus, variables are cointegrated. Vector error correction model 

(VECM) indicates that 62% of the deviation from the long run equilibrium is corrected in 

each year. According to study inverted-U shaped relations have been found between real 

income per capita and CO2 emissions per capita. On the other hand, Environment Kuznets 
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Curve hypothesis is valid for Turkey. Increasing of income makes increasing 

environmental pollutant firstly and then starts declining after a turning poin t. 

 

Keywords: Environmental Kuznets Curve, Johansen Cointegration Analysis, CO2 

Emission 

 

Ekonomik Büyüme ve Çevresel Kirlilik İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisi ve Türkiye 

Örneği 

 

Bu çalışmada Çevresel Kuznets Eğrisi teorisinin Türkiye’de g eçerli olup olmadığı 1968-

2010 dönemi yıllık zaman serisi verileri ile araştırılmıştır. Literatürde çevre ve ekonomik 

büyümeyi ilişkilendiren bu konu son yıllarda araştırmacılar tarafından yoğun bir şekilde 

tartışılmaktadır. Literatürde bu konuya dair yapılan başlıca çalışmalar Grossman ve 

Krueger (1991), Selden ve Song (1994), Panayotou (2000), Dinda (2004) gibi bazı önemli 

çalışmalar sayılabilir. Bu çalışmada çevresel kirlilik ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla çevresel kirliliği göstermesi için bağımlı değişken olarak kişi 

başına düşen karbondioksit (CO2) emisyonu alınmış, ekonomik gelişmişliği göstermesi 

için ise açıklayıcı değişkenler olarak kişi başına düşen reel gelir, kişi başına düşen reel 

gelirin karesi, kişi başına düşen enerji tüketimi ve dış ticaret indeksi verileri alınmıştır. 

Çalışmada araştırma tekniği olarak durağanlık analizi i çin genelleştirilmiş Dickey-Fuller 

(ADF) birim kök testi, değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisini araştırmak 

amacıyla Johansen eş bütünleşme testi yapılmış, değişkenler arasındaki kısa dönem 

ilişkilerini görmek amacıyla vektör hata düzeltme modeli (VECM) kurulmuştur. 

Araştırma sonuçlarına göre çalışma kapsamındaki ilgili değişkenlere yapılan 

genelleştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi sonuçlarına göre tüm seriler birinci 

farklarında durağan bulunmuştur. Böylece eş bütünleşme testi için gerekli koşul 

sağlanmıştır. Johansen eş bütünleşme testi sonuçlarına göre ise değişkenler arasında uzun 

dönem denge ilişkisi bulunmuştur. VECM’e göre serilerin düzeyde durağan dışı 

olmasından kaynaklanan kısa dönem sapmaları bir sonraki dönemde %62 oranında 

giderilecektir. Türkiye uygulamasına dair elde edilen sonuçlara göre çevresel kirlilik ve 

gelir arasında ters-U şeklinde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bir başka ifadeyle 
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Türkiye için Çevresel Kuznets Eğrisi teorisi geçerlidir. Bu sonuca göre gelir düzeyi 

arttıkça başlangıçta çevresel kirlilik ve tahribat artmakta daha yüksek gelir seviyelerinden 

sonra ise çevresel iyileşme başlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi, Johansen Eş Bütünleşme Testi, CO2 

Emisyonu 

 

Sosyal Güvenlik Harcamalarının Seçilmiş Makro Ekonomik Değişkenler 

Üzerindeki Etkisi: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı 

 

Oğuz Kara, M. Nurullah Kurutkan, Murat Çolak 

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi,  

Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Dünyada ve ülkemizde toplam nüfusun içinde yaşlı nüfus oranının artması, gelir düzeyinin 

yükselmesi, sağlık bilincinin gelişmesi, yeni sağlık teknoloji¬leri ve sağlık hizmetlerine 

talebin artması gibi hususların etkisiyle tüm dünyada sosyal güvenlik harcamaları 

artmaktadır. Artan harcamalar 1990’lı yılların başından bu yana sosyal sigorta 

kuruluşlarının en önemli sorunu haline gelen gelirlerinin, giderlerini karşılayamamasına 

neden olmuştur. Finansman açıkları başta yüksek kamu borçları ve zayıf bütçe yapısı 

olmak üzere birçok makro büyüklüğü olumsuz yönde etkilemektedir. Sosyal sigorta 

kuruluşlarına bütçeden yapılan transfer tutarının GSYİH’ya oranı 2000 yılında yüzde 2,6 

iken, bu oran 2005 yılında yüzde 4,8’e yükselmiştir. 2007-2012 döneminde SGK sağlık 

harcamalarının GSYH’ya oranı 0,8 puan artarak yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. 2006 

yılında yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşen toplam kamu sağlık harcama¬ları, sağlık 

sigortası kapsamının genişleme¬si ve sağlık hizmetlerine erişimin artmasına rağmen 

alınan tedbirlerin etkisiyle sınırlı bir artış göstererek 2012 yılında yüzde 4,2 düzeyine 

yükselmiştir. Sosyal güvenlik açıklarının sürdürülebilirliği konusunda teorik ve 

uygulamalı pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların ışığında sosyal güvenlik 

sisteminde sürekli reformlar yapılmaktadır. 2006 yılında sosyal sigorta kuruluşlarının tek 

çatı altında toplanmasıyla başlatılan Sosyal Güvenlik Reformu kademeli olarak hayata 
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geçirilerek norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmış, 

sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilmiş, kaliteli hizmet sunumunun ve mali 

sürdürülebilirliğin temini yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Sistemin mali 

sürdürülebilirliğini sağlamak üzere emeklilik yaşlarının yükseltilmesi, aylık bağlama 

oranlarının düşürülmesi gibi parametrik değişiklikler yapılmış, ayrıca kamunun sosyal 

güvenlik sistemine katkı sağlaması esası getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Sosyal 

güvenlik harcamalarının ve bu harcamaların alt bileşenlerinin çeşitli makro büyüklükler 

(büyüme, İşgücü verimliliği gibi) ile ilişkisini tespit ederek, politika yapıcılarına, 

uygulanabilir politik önerilerde bulunmaktır. Çalışmada 2006-2014 dönemi çeyreklik 

veriler kullanılmıştır. Sosyal güvenlik harcamalarının makro büyüklükler ile ilişkisinin 

belirlenmesinde ARDL sınır testi metodolojisi kullanılmıştır. Analiz sonuçları gerek 

sosyal harcamaların gerekse de bu harcamaların alt bileşenlerinin iktisadi büyüme 

üzerindeki ve işgücü verimliliği üzerinde olumlu etkisini vurgulamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Harcamaları, Sağlık Harcamaları, Büyüme, Sınır 

testi  

 

Standart Yağış ve Standart Akış İndekslerinin Kullanımı ile Akış Tahminleri 
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Kuraklık analizlerinde, anlama ve uygulama kolaylığından dolayı, yaygın bir şekilde 

kullanılan Standart Yağış İndeksi (SYİ) meteorolojik kuraklığın takibinde yararlı bir araç 

olup hidrolojik kuraklığın tespit edilmesinde yeterl i olmamaktadır. Bunun yanında benzer 

hesaplama şekline sahip olan Standart Akış İndeksi (SAİ), takip edilen akarsuda 

kuraklığın yaşanıp yaşanmadığını gösterebilmektedir. Çalışmanın amacı başta kuraklık 

olmak üzere meteorolojik olayların (yağış), yine başta kuraklık olmak üzere hidrolojik 

olaylardan (akış) önce gerçekleşmesinden yararlanarak SYİ ve SAİ sonuçları arasında 
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kurulacak regresyon denklemleri vasıtası ile kuraklık takibi yapmak ve bir sonraki ay için 

olası akım miktarlarını hesaplayarak su gelirlerini mümkün olduğunca öngörülebilir hale 

getirmektir. Metot, içinde bulunulan ayın (örnek; Mart) sonunda oluşturulmak şartı ile • 

Birbirini takip eden üç adet, üç aylık SYİ (örnek; Kasım-Ocak/Aralık-Şubat/Ocak-Mart) 

sonuçları arasında oluşturulan üçlü kayan ortalama sonucu ile • Geçmiş yıllara ait yağış 

ve akış indeksleri değerlerinin kullanılması ile elde edilmiş regresyon denkleminden 

yararlanarak • Bir sonraki üç aylık SAİ (örnek; Şubat-Nisan) değerinin hesaplanması ve 

hesaplanan üç aylık toplam akış miktarından, geçmiş son iki ayın (örnek; Şubat ve Mart) 

gerçekleşmiş akım miktarlarının çıkarılması ile bir sonraki ay (örnek; Nisan) için 

minimum ve maksimum akış miktarlarını vermektedir. Metodun oluşturulmasında, 

anlamlı ve işe yarar sonuçların az sayıda parametre kullanımı ve basit hesaplama 

yöntemleri ile elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede metot rahat ve kolay bir şekilde 

uygulanabilmektedir. Amaçlardan birisi de herkes tarafından kullanılamayan bilgisayar 

programlarının kullanılması ile elde edilebilecek daha kesin sonuçların yanında takip ve 

kontrolü daha kolay olan ve ilk kestirim için yeteri kadar fikir veren sonuçların kolaylıkla 

oluşturulmasıdır. Örnek çalışma için seçilen Yukarı Ceyhan Havzası’nda, yılın ilk sekiz 

ayı için orta ve iyi nitelikli regresyon denklemleri elde edilirken, yılın son dört ayı için 

elde edilen regresyon denklemleri arzu edilen niteliği kısmen sağlayabilmektedir. Yıllık 

yağış miktarının bir kaç yıl boyunca belli bir değerin altında kalması ve uzun süreli 

kuraklık yaşanması durumunda ise metodun verdiği tahmini akış miktarları arasındaki 

fark açılmakta ve hassasiyet azalmaktadır. Yukarıda bahsedilen kısmi olumsuzluğa 

rağmen önerilen metot hem içinde bulunulan aydan bir sonraki ay içerisinde gerçekleşecek 

akış miktarına yönelik yapılan tahminler yapılmasını sağlamakta hem de meteorolojik ve 

hidrolojik kuraklıkların takibinde kullanılabilmektedir. 
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In the last century global warming and climate change has lead countries to create new 

programs to improve environmental indicators. The success of these programs are 

measured by air quality monitoring stations. Various research institutions in the world, 

constitutes Environmental Performance Index with the data collected from these stations. 

(EPA, OECD, Etc.) Turkey, especially in terms of air quality, is ranked in the last group 

of countries according to the Environmental Performance Index which is prepared by the 

Yale University. However, it is necessary to improve the environmental indicators and air 

quality according to the agreement with the European Union. Therefore, a program 

designed to reduce air pollution throughout Turkey and the air quality index was c reated. 

Five main pollutants contained in this index are followed by air quality monitoring stations 

established throughout Turkey. Pollutants which take place in the air quality index like 

other environmental data have outliers and missing data, with seasonality effect, serial 

correlation problem and asymmetric non-normal distribution. To measure the success of 

the implementation of environmental protection programs that examine changes over time 

and it is required to check the trend of these pollutants. To determine the existence of a 

statistically significant trend in air quality data with seasonal effects, Seasonal Kendall 

Test developed by Hirsch, Slack, Smith (1982) is used. This test was modified for 

autocorrelated data by Hirsch and Slack (1984). The trend in the presence of air quality 

indicators collected from different air quality monitoring stations are tested with the 

regional Kendall Test. In this study, monthly data is compiled from different air quality 

monitoring stations, built by the İstanbul Metropolitan Municipality in 2005-2014 period. 

With the help of this data the trend of air pollutants in Istanbul have been tested and 
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statistically significant negative seasonal trends is determined in pollutants. Also the 

regional trend in the pollutants is tested. 

 

Keywords: Air Quality Index, Seasonal Kendall Test, Regional Kendall Test 

 

 

İstanbul İlinin Hava Kalitesi Verilerinin Trendinin Tahmini  
 

Son yüzyılda yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliği, ülkelerin çevresel göstergelerini 

iyileştirmek amacıyla yeni programlar oluşturmasına neden olmuştur. Bu programları n 

başarısı kurulan izleme istasyonları ile ölçülmektedir. Dünyada çeşitli araştırma 

kurumları, bu istasyonlardan derlenen çevresel verilerle Çevre Performans Endeksleri 

oluşturmaktadır (EPA, OECD v.b). Türkiye, Yale Üniversitesi tarafından hazırlanan 

Çevre Eerformans Endeksinin 2014 yılı verilerine göre özellikle hava kalitesi açısından 

alt sıralarda yer almaktadır. Ancak Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara göre çevresel 

göstergelerimizin ve dolayısıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi gereklidir. Bu nedenle 

hava kirliğini azaltmak amacıyla bir program hazırlanmış ve Türkiye genelinde bir Hava 

Kalitesi Endeksi oluşturulmuştur. Bu endekste yer alan beş temel kirletici Türkiye 

genelinde kurulan istasyonlarla izlenmektedir. Hava kalitesi endeksinde yer alan 

kirleticiler, tüm çevresel verilerde olduğu gibi aykırı ve kayıp gözlemler içeren, asimetrik, 

mevsimsellik taşıyan, ardışık bağımlı non-normal dağılıma sahip verilerdir. Uygulanan 

çevre koruma programlarının başarısını ölçmek için bu kirleticilerin zaman içinde 

gösterdiği değişimi incelemek ve trendini denetlemek gereklidir. Mevsimsel etki taşıyan 

hava kalitesi verilerinde trendin varlığını denetlemekte Hirsch, Slack, Smith (1982) 

tarafından geliştirilen Seasonal Kendall Testi kullanılmaktadır. Bu test daha sonra Hirsch 

ve Slack (1984) tarafından otokorelasyonlu veriler için modifiye edilmiştir. Farklı 

istasyonlardan toplanan hava kalitesi göstergelerdeki trendin varlığı ise bölgesel Kendall 

testi ile sınanmaktadır. . Bu çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 

farklı izleme istasyonlarından 2005-2014 döneminde derlenen aylık veriler yardımıyla, 

İstanbul için hava kirleticilerinin trendi sınanmış ve kirleticilerde istatistiksel olarak 
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anlamlı negatif mevsimsel trend olduğu görülmüştür. Ayrıca kirleticilerdeki bölgesel 

trend de sınanmıştır. 
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Testi 
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Gravity models are important for understanding the relationship between aggregate place-

to-place migration. the gravity model is used to predict the movement of people between 

two places. It is a modified version of Newton’s Law of Gravitation, the attractive force 

bewtween two bodies is directly related to their size and inversely related to the distance 

bewtween themthe gravity model takes the number of people Mij moving from region i to 

region j to be directly proportional to the population size in each of the other possible 

regions, Pi and Pj, and as inversely proportional to the distance between the two regions, 

Dij 

𝑀𝑖𝑗 = 𝐺
𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑗

𝐷𝑖𝑗
2  

The objective of this study is to propose some models for predict of trends in domestic 

bilateral migration flows.  With this aim, different empirical analyses are carried out. the 

figures and population and migration on the NUTS-3 (provinces) level were used in 

analysis. For the gravity effect of any province,  gravity coefficients (as total gravity effect 

on other province) was calculated. Our model specification is as follows: 

𝐿𝑁(𝑀𝑖𝑗) = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑁(𝑝𝑜𝑝𝑖) + 𝛽2𝐿𝑁(𝑝𝑜𝑝𝑗) + 𝛽3𝐿𝑁(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒) 

Coefficients of model estimated by multiple linear regression. The results of estimating 

the gravity model showed that all coefficients are statistically significant at the p<0.01 
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levels and have the expected sign. Also significant relationship between gravity 

coefficients and some variables were obtained.  

 

Key words: Gravity model, internal migration, gravity coefficient 

 

İller Arası Göç Tahmini İçin Bir Çekim (Cazibe) Modeli Önerisi 

 

Çekim modeli Newton’un evrensel çekim yasasını esas alan ve iki yerleşim yeri arasındaki 

göçün niceliği için bir model sunmaktadır. Çekim modeli ilk defa Newton’un evrensel 

çekim yasasından esinlenerek ortaya atıldı. Princeton Üniversitesinden astronom Stewart 

öğrencilerinin memleketlerine olan mesafenin Newton’un Çekim Yasasına benzediğine 

dikkat çekerek çekim kanununu mekansal etkileşime uyarladı. Göçün i-çıkış merkezinden 

j-varış merkezine olduğu varsayılarak çekim veya demografik kuvvet (Göç baskısı)    

𝑀𝑖𝑗 = 𝐺
𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑗

𝐷𝑖𝑗
2  

Biçiminde ifade edilmiştir. Burada Mij ; i den j ye olan göçün büyüklüğü, Pi ve Pj sırasıyla 

i-çıkış ve j-varış merkezlerinin nüfusları, Dij ise bu merkezler arsı mesafedir. Bu bağıntıya 

göre demografik kuvvet merkezlerin nüfusları ile doğru merkezler arası mesafenin karesi 

ile ters orantılıdır.  Çekim modelinde bağımlı değişken i den j ye olan göçtür. Bu 

çalışmanın amacı Türkiye de iller arası göç tahmini için çekim modelleri ortaya 

koymaktır. Bu amaçla illerin cazibe katsayıları hesaplandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

(ADNK) verileri kullanılarak bu modeller sınandı. Veriler TÜİK veri tabanından elde 

edildi. İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırması-2 (İBB2) düzeyi kullanıldı. İllerin cazibe 

katsayıları verilen göç ve alınan göç tahmini için modeller oluşturuldu. 

𝐿𝑁(𝑀𝑖𝑗) = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑁(𝑛𝑢𝑓𝑢𝑠𝑖) + 𝛽2𝐿𝑁(𝑛𝑢𝑓𝑢𝑠𝑗) + 𝛽3𝐿𝑁(𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒) 

Çoklu lineer regresyon sonucunda katsayıların anlamlı (p<0.01) ve beklenen işarete sahip 

olduğu görüldü. Ayrıca illerin cazibe katsayılarının bazı değişkenler ile anlamlı 

korelasyonlar verdiği görüldü.  
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Poverty and Unemployment Concentration in Turkey 

 

Bülent Doğru 

buldogru@gmail.com 

 

The aim of this paper is to investigate whether there is a cluster effect for unemployment 

and poverty in 81 regions of turkey. Moran's l and LISA statistics are used to determine 

spatial effect of these variables in regions. Therefore, spatial regression will figure out 

causality dependency of poverty and unemployment in Turkey. The econometric result 

from this study is that unemployment and poverty are highly correlated and there is a high 

spatial effect for both unemployment and poverty in Turkey. 

 

Keywords: Unemployment, Poverty, Spatial Econometrics 

 

Turkiye'de Fakirlik ve İşsizlik Yoğunlaşması 

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin 81 ilinde işsizlik ve fakirlik açısından bölgesel 

kümelenme olup olmadığını araştırmaktır. Mekânsal etkiyi belirlemek icin Moran's l ve 

LISA istatistikleri kullanılmaktadır. Dahası işsizlik ve fakirlik arasındaki nede nsellik 

olgusu, mekansal ekonometrik regresyon analizi ile ortaya çıkarilacaktır. Bu çalışmanın 

ekonometrik bulgularinin sonuclarina göre işsizlik ve fakirlik arasında yüksek korelasyon 

iliskisi ve işsizlik ve istihdam için yüksek derecede mekansal etkinin çıkması 

beklenmektedir. 
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Copula Approach for Regression Model 

 

Çiğdem Topçu Gülöksüz 

Bartın Üniversitesi 

ctopcu@bartin.edu.tr 

 

Measure of dependence is an important issue in regression model. Pearson’s correlation 

coefficient is widely applied as a linear dependence measure. However, this coefficient 

has some handicaps in applications. Recently, many studies has pointed out copula based 

approaches as an alternative for Pearson’s correlation based regression model. In this 

study, copula based regression model is considered and bivariate copulas are used for 

dependence structures between quantities. 

 

Keywords: Copula, Regression Model, Pearson’s Correlation Coefficient 

 

Regresyon Modellerinde Kapula Yaklaşımı 

 

Bağımlılığın ölçülmesi, regresyon modelinde önemli bir konu olmaktadır. Doğrusal 

ilişkinin ölçüsü olarak Pearson’ın ilişki katsayısı yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna 

karşın, uygulamalarda bu ilişki katsayısının bir takım yetersizlikleri mevcuttur. Son 

dönemlerde bazı çalışmalarda, kapula temelli yaklaşımlar, Pearson’ın ilişki katsayısı 

temelli regresyon modeline alternatif olarak gösterilmektedir. Bu çalışmada, kapula 

temelli regresyon modeli göz önüne alınmış ve nicelikler arasındaki bağımlılık yapısı için 

iki boyutlu kapulalar kullanılmıştır. 
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Effects of the Health System Reforms on the Technical Efficiences of the Ministry 

of Health Hospitals 

 

Seher Nur Sülkü, Bedriye Saraçoğlu, Şenay Açıkgöz 

Gazi Üniversitesi 

nurseher@gmail.com 

 

Turkey has developed her strategic planning in 2001 to establish the harmonization with 

European Union and OECD countries’ health regulations. The “Health Transformation 

Programme” (HTP) launched in 2003. Through 2003 to 2014 a series of reforms have 

been taken place, and the process still goes on. The objective of this study is to investigate 

the impact of these reforms, on the total factor productivity and technical efficiencies of 

public hospitals. The descriptive statistics, Data Envelopment Approach (DEA) and the 

Malmquist index analyses are employed to comparatively examine before and after the 

reform years, 2001 and 2007 respectively. In our analysis 357 Ministry of Health (MoH) 

hospitals were included. Input variables for the DEA and Malmquist index are the numbers 

of hospital beds, practitioner physicians and medical specialists. Output variables are the 

numbers of inpatients and outpatients and the number of surgical operations performed. 

The hospital mortality rate, the occupancy rate and the average length of stay indicate the 

quality indicators. The DEA and the Malmquist results support that the total factor 

productivities and the technical efficiencies of the MoH hospitals have improved in 2007 

with respect to 2001. However, the small sized hospitals on average have lower pure 

technical efficiency improvement with respect to medium and big sized public hospitals. 

Furthermore, the general public hospitals’ average technological improvement is 

significantly higher than other type of public hospitals (research and training hospitals, 

special branch hospitals). 

 

Keywords: Evaluation of Health System Reforms, Moh Hospitals, DEA, Malmquist Index 
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Sağlık Sistemi Reformlarının Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Teknik 

Verimliliklerine Etkileri  
 

Türkiye, Avrupa birliği ve OECD ülkelerinin sağlık düzenlemeleri ile uyumu geliştirmek 

amacıyla 2001’de stratejik planını belirlemiştir. 2003’te “Sağlıkta dönüşüm Programı” 

başlamıştır. 2003-2014 döneminde önemli reformlar gerçekleşmiştir ve süreç devam 

etmektedir. Bu çalışmanın amacı reformların kamu hastanelerinin toplam faktör 

verimliliği ve teknik etkinliklerine olan etkilerini değerlendirmektir. Tanımlayıcı 

istatistikler, Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist endeks analizleri ile reform 

öncesi ve sonrası yıllar, 2001 ve 2007, karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analizlerimize 

357 Sağlık Bakanlığı hastanesi dahil edilmiştir. VZA ve Malmquist endeks analizlerinde 

girdi değişkenleri hastane yatak sayısı, pratisyen hekim sayısı ve uzman hekim sayısıdır. 

Çıktı değişkenleri ise ayaktan hasta, yatan hasta ve ameliyat sayılarıdır. Hastane ölüm 

oranı, doluluk oranı ve ortalama kalış süresi kalite göstergeleri olarak değerlendirilmiştir. 

VZA ve Malmquist endeks analizleri sonuçlarına göre 2007’de 2001’e göre hastanelerin 

toplam verimlilikleri ve teknik etkinleri artmıştır. Ancak küçük ölçekli hastanelerde bu 

artış orta ve büyük ölçekli hastanelerin altında kalmıştır. Ayrıca, genel devlet 

hastanelerinin ortalama teknolojik gelişimleri diğer tip hastanelerden (araştırma ve eğitim 

hastaneleri, özel dal hastaneleri) önemli ölçüde yüksek gerçekleşmiştir. 
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Financial Performance Monitoring of the Efficiency of the Turkish Ministry of 

Health Hospitals: A Data Envelopment Analysis and Logistic Regression Modeling 

Approach 

 

Seher Nur Sulku, Bedriye Saracoglu, Senay Acikgoz 

Gazi University, Mevlana University, Gazi University 

asenay@gazi.edu.tr 

 

The objective of this study is to investigate the relationship between technical efficiency 

of the Turkish Ministry of Health (MoH) hospitals and the financial performance measures 

of the hospitals in 2007. For this aim we employed the Data Envelopment Analysis (DEA) 

methodology and the logit models. We consider 357 MoH hospitals. Financial 

performances of the MoH hospitals were determined by using their operating profit ratios, 

the current ratios, the cash flow ratios and pay for performance expenses. First of all, the 

DEA methodology is employed to have the efficiency scores of the hospitals. Then, a 

binary variable “Efficient07” is defined such that it takes 1 if the hospital is efficient in 

2007, otherwise 0. In the subsequent logit models th e efficiency of the MoH measured by 

“Efficient07” is employed as a binary dependent variable and the hospitals financial 

performances as well as the hospital quality indicators and other control variables are 

employed as explanatory variables. The logit analyses results indicate that there were no 

significant relation between the financial performances and the technical efficiency of 

hospitals in 2007. * This study has been completed a Gazi University Science Research 

Project No: 09/2012-01. We would like to thank the Scientific Research Projects Unit of 

Gazi University for financial supports. 

 

Keywords: MoH hospitals, Financial Performance, Technical Efficiency, DEA, Logistic 
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Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Etkinliğinin Finansal Performans 

İzlemesi: Veri Zarflama Analizi ve Lojistik Regresyon Modeli Yaklaşımı 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı (SB) hastanelerinin teknik etkinlikleri 

ile finansal performans ölçütleri arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır. Araştırma 357 SB 

hastanesinin 2007 verilerine dayanmaktadır. Araştırmada veri zarflama analizi (VZA) ve 

logit modeller kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan finansal performans göstergeleri 

işletme kar oranı, cari oran, nakit-akış oranı ve performansa göre ödeme harcamasıdır. 

VZA analizi hastanelerin teknik etkinlik skorlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. 

Ardından ikili bir değişken “Etkinlik07” bu skorlara dayanarak tanımlanmıştır. Buna göre 

2007 verilerine göre teknik etkin olan hastanelere 1, teknik etkin olmayan hastanelere 0 

değeri atanmıştır. Logit modellerde hastanelerin finansal performansı yanında çeşitli 

kalite göstergeleri ve kontrol değişkenleri açıklayıcı değişkenler olarak alınmıştı r. Logit 

analizi sonuçlarına göre 2007 verileri hastanelerin finansal performansları ile teknik 

etkinlikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: SB Hastaneleri, Finansal Performans, Teknik Etkinlik, VZA, Lojistik 

Regresyon Modeli 

 

The Analysis of Relationship Among the Current Deficit, Economic Growth and 

Short Term Capital Movements in OECD Countries 

 

Yusuf Ekrem Akbaş, Fuat Lebe 

Adıyaman Üniversitesi 
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In this study, current account deficit, short term capital movements and economic growth 

were analyzed in the terms of 1990-2013 . CADF and CIPS panel unit root tests were used 

since whether the variables used in model include the unit root. Long-run relationships 

were analyzed with panel co-integration test. Finally, whether the causal relationships had 

been among the variables were analyzed with bootstrap causality test. As a result of 
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analysis, important findings about short term capital movements, economic growth and 

current deficit were obtained in OECD countries. 

 

Keywords: Economic Growth, Current Deficit, Short Term Capital Movements, Panel 

Causality, OECD 

 

OECD Ülkelerinde Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Kısa Vadeli Sermaye 

Akımları Arasındaki İlişkinin Analizi 

 

Bu çalışmada, 1990-2013 döneminde cari açık, kısa vadeli sermaye ak ımları ve ekonomik 

büyüme arasında ilişki OECD ülkeleri için analiz edilmiştir. Modelde kullanılan 

değişkenlerin birim kök içerip içermediğini tespit etmek için CADF ve CIPS panel birim 

kök testi kullanılmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki panel eşbütünleşme 

testiyle analiz edilmiştir. Son olarak çalışmada kullanılan değişkenler arasında nedensellik 

ilişkisi olup olmadığı Bootstrap nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucuna 

göre OECD ülkelerinde kısa vadeli sermaye akımları, ekonomik büyüme ve cari açıkla 

ilgili önemli bulgular elde edilmiştir. 
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Ricardocu Denklik Teoremi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama 

 

Hüseyin Ağır, Ayşe Zabun 

KSÜ İİBF İktisat Bölümü, KSÜ SBE İktisat Anabilimdalı 

huseyinagir@hotmail.com 

 

Ricardocu denklik teoremi, devletin ekonomik faaliyetlerinin, ekonominin ya da 

bireylerin iktisadi kararları üzerindeki etkilerinin ölçülmesinde ba kılması gereken 

göstergenin reel kamu harcamaları olduğunu ve bu harcamanın finansman biçiminin 

önemli olmadığını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle herhangi bir kamu harcamasının 
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vergiyle karşılanması yerine borçlanma yoluyla finansmanının, bireylerin tüketim 

kararları ve sermaye birikimi üzerinde bir etkisinin olmayacağını öne sürmektedir. 

Ricardo tarafından ileri sürülen bu yaklaşım, daha sonraları Baro (1974)’nun 

çalışmalarında önemli bir yer tutmuştur. Barro’ya göre devlet kamu harcamalarını 

artırırken, eğer vergileri arttırmasa kamu açığı meydana gelebilmektedir. Açık borçlanma 

yoluyla finanse edilirse, bireyler anapara ve faiz ödemeleri için gelecekte kendilerinden 

alınacak vergilerin artacağını bileceklerdir. Kamu harcamalarının vergi ya da borçlanma 

ile finanse edilmesi durumunda hane halkları aynı tepkiyi göstereceklerdir. Çünkü bugün 

ödediği verginin azaldığını gören tüketiciler, devletin gelecekte kamu açığı ya da 

borçlanma için ödeme yapması gerektiğini anlayacaktır. Bunun sonucu olarak devletin 

vergileri artırması, kaçınılmaz olacaktır. Bu yaklaşıma göre vergilerin azaltılmasıyla 

oluşan kamu açıkları, özel tasarruf miktarında daha büyük bir artışa neden olabilecektir. 

Ayrıca kamu açıklarının vergileme ya da bor çlanma ile finanse edilmesinin tüketimi, 

yatırımı, faiz oranlarını ve milli geliri etkilemeyeceği de savunulmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı Türkiye Ekonomisi için Ricardocu Denklik Hipotezini test etmektir. Bunun için 

Giorgiani ve Holden (2001)’in kullandığı aşağıdaki model, Johansen Eşbütünleşme 

analizi sonrasında FMOLS (Full Modified Ordinary Least Square) yöntemiyle tahmin 

edilecektir. Burada C; özel tüketimi, Y; gelir, DEF; cari açık G; hükümet tüketimi, DD; iç 

borç, FD; dış borç, YG; reel büyüme ve PG; nüfus büyümesi. Giorgiani ve Holden bu 

çalışmada Ricardocu Eşitlik Hipotezinin geçerli olabilmesi için olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. 
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Bayesian Analysis of the Multinomial Probit Model: Investigation of Food 

Expenditure in Turkey in terms of Household Composition 
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Bayesian Analysis of the Multinomial Probit Model: Investigation of Food Expenditure 

in Turkey in terms of Household Composition Çiler SİGEZE1 Seda ŞENGÜL Çukurova 

University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Econometrics In the classical analysis of categorical dependent variables, Bayesian 

methods are mostly preferred on account of the fact that Maximum Likelihood estimation 

method and inferences predicated on the asymptotic theory may not be accurate for small 

samples. In the scope of Bayesian approach, it is considered that the probit regression 

model for binary outcomes corresponds to linear regression model under which dependent 

variable is taken as latent discontinuous data, and that value of such data is drawn out of 

proper trimmed normal distribution. Values drawn from this posterior distribution are used 

to sample new latent data, and this process is replicated by Gibbs sampling. On the other 

hand, in the context of the unordered Multinomial models, the latent variables have a 

multivariate normal distribution with unknown variance-covariance matrix, and these 

models can be readily estimated by using the data augmentation method combined with 

Gibbs sampling (Albert & Chib, 1993). This study aims to estimate all parameters 

separately by employing the Maximum Likelihood Estimation and Bayesian approach of 

Multinomial Probit (MNP) model, and to compare the values of parameters obtained. The 

data required for this study were obtained from Household Budget Survey, Micro Data 

Sets, 2009, compiled by the Turkish Statistical Institute (TurkStat). Based on this data, the 

factors affecting food expenditures as per household composition in Turkey were 

explored. In this study, households were divided into three categories, namely nuclear 

families, extended families and non-family households, in order to develop MNP model. 

According to this classification, nuclear family represents a household composition 

consisting of a married couple and/or their unmarried children, whereas extended family 

refers to both patriarchal and temporary extended family types. On the other hand, non-
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family households are those from which a married couple has left out of the family. This 

category includes single-person households, households not inclusive of any one or both 

of household heads and households whose members live together with or without a blood 

relation (TurkStat, 2009; Yavuz & Yüceşahin, 2012). Keywords: Household, Bayesian 

Approach, Multinomial Probit, Turkey.   Kaynakça: Albert, J. H., & Chib, S. (1993). 

Bayesian analysis of binary and polychotomous response data. Journal of the American 

statistical Association,88(422), 669-679. Yavuz, S., & Yücesahin, M. M. (2012). 

Türkiye’de hanehalkı kompozisyonlarında değişimler ve bölgesel farklılaşmalar. 

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Socdiological Research. Vol:15, Nr:1 –Spring 

2012, s. 76-118. 
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Multinomial Probit Modelinde Bayes Yaklaşımı: Türkiye’de Hanehalkı 

Kompozisyonuna Göre Gıda Harcamasının İncelenmesi 

 

Multinomial Probit Modelinde Bayes Yaklaşımı: Türkiye’de Hanehalkı Kompozisyonuna 

Göre Gıda Harcamas ının İncelenmesi Çiler SİGEZE1 Seda ŞENGÜL Çukurova 

Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü Kategorik bağımlı değişkenlerin klasik 

çözümlemesinde, küçük örneklemlerle En Çok Olabilirlik tahmin yöntemi ve asimptotik 

kurama dayalı çıkarsamalar güvenilir olmadığından Bayes yöntemleri tercih edilmektedir. 

Bayes yöntemlerinde iki düzeyli probit regresyon modeli, bağımlı değişkenin sürekli gizli 

veri olarak alındığı doğrusal regresyon modeline karşılık geldiği ve bu gizli verinin 

değerinin uygun budanmış normal dağılımdan çekildiği kabul edilmektedir. Bu sonsal 

dağılımdan çekilen değerler yeni gizli veri örneklemi için kullanılmaktadır ve bu süreç 

Gibbs örneklemesi ile tekrar edilmektedir. Sıralı olmayan Multinomial modellerde ise 

gizli değişkenler; bilinmeyen varyans-kovaryans matrisi ile çok değişkenli normal 

dağılıma sahiptirler ve Gibbs örneklemesi ile oluşturulan veri genişletme metotu 

kullanılarak kolaylıkla tahmin edilmektedirler (Albert & Chib, 1993). Bu çalışma da 

Multinomial Probit (MNP ) modelinin En Yüksek Olabilirlik tahmin edicisi ve Bayes 

yaklaşımı kullanılarak ayı ayrı tahmini ve elde edilen parametre değerlerinin 
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karşılaştırılması amaçlandı. Bu amaç için gerekli veriler Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından derlenen, 2009 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) Mikro Veri 

Setinden sağlandı. Türkiye’de hanehalkı kompozisyonuna göre gıda harcamasını 

etkileyen etmenler araştırıldı. Çalışmada, MNP modelini oluşturabilmek amacıyla 

hanehalkları, çekirdek aile, geniş aile ve dağılmış aile olarak üç kategoriye ayrıldı. 

Çekirdek aile, evli bir çift ve/veya evlenmemiş çocuklardan oluşan bir hanehalkı 

kompozisyonuna karşılık gelirken; geniş aile, ataerkil geniş aile ve geçici geniş ailelerden 

oluşmaktadır. Dağılmış aile ise hanehalkı içerisinde evli bir çiftin yer almaması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kategori içerisinde tek kişilik hanehalkı, hanehalkı reisinden 

herhangi birinin ya da her ikisinin olmadığı hanehalkları ve aralarında kan bağı olan ya da 

olmayan ve bir arada yaşayan hanehalkları yer almaktadır (TÜİK, 2009; Yavuz & 

Yüceşahin, 2012). Anahtar Kelimeler: Hanehalkı, Bayes Yaklaşımı, Multinomial Probit, 

Türkiye. Kaynakça: Albert, J. H., & Chib, S. (1993). Bayesian analysis of binary and 

polychotomous response data. Journal of the American statistical Association,88(422), 

669-679. Yavuz, S., & Yücesahin, M. M. (2012). Türkiye’de hanehalkı 

kompozisyonlarında değişimler ve bölgesel farklılaşmalar. Sosyoloji Araştırmaları 

Dergisi / Journal of Socdiological Research. Vol:15, Nr:1 –Spring 2012, s. 76-118. 
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Factors Affectıng Erzurum Atatürk University Students’ Smart Phone Use and 

Smart Phone Brand Preference 

 

Erkan Oktay, Hakan Eygü, Ali Kemal Çelik, Sema Tortum 

Atatürk Ünv.İİBF Ekonometri Bölümü  

 

Communication sector has shown a multi-dimensional and simultaneous growth with 

rapid technological advances in recent years. Nowadays, new technological advances can 

compensate various human demand as well as communication needs. Both these 

vertiginous technological advances and human desires to satisfy multiple needs direct 

people to have multimedia tools known as smart phones, where adolescents have more 
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intended to have smart phones. In this sense, it is important to answer several questions 

such as “What is the smart phone choice level of youngsters?”, “What is the reason of 

choosing smart phones which have different feautures?”, “Which smart phone brand is 

preferred and why?”. This study will utilize the data obtained from a self-admini stered 

questionnaire contucted to Erzurum Atatürk University undergraduate students. The aim 

of this study is twofold: Firstly, a binary logit model will be employed to determine factors 

affecting undergraduate students’ smart phone use. Secondly, a multinomial logit model 

will be used to examine which smart phone brand is preferred and the reason of this 

preference. 

 

Keywords: Smart Phone, Choice, Brand, Binary Logit Model, Multinomial Logit Model. 

 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Akıllı Cep Telefonu Kullanımı ve 

Akıllı Cep Telefonu Markası Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi 

 

Teknolojinin hızlı gelişimi, iletişim sektörünün çok boyutlu olarak aynı hızda gelişmesine 

neden olmuştur. Yeni geliştirilen teknolojiler insanların iletişim ihtiyacını gidermelerinin 

yanında birçok ihtiyacına da cevap verebilmektedir. Teknolojideki bu baş döndürücü 

gelişme ve insanların birden çok ihtiyacını tatmin etme arzusu insanları akıllı telefon 

olarak bilinen multimedya araçlarını tercih etmeye yönlendirmektedir. Bu yönelim genç 

nesilde daha fazladır. Bu bakımdan “Genç nüfusta akıllı telefon tercih seviyesi nedir? 

Farklı özelliklerle piyasaya sunulan akıllı telefonlar hangi sebeplerle tercih edilmektedir? 

Akıllı telefon markalarından hangisi neden tercih edilmektedir?” gibi soruların 

cevaplandırılması önemlidir. Bu araştırmada, Erzurum Atatürk Üniversi tesi lisans 

öğrencilerine uygulanan bir anketten elde edilen veriler kullanılacaktır. Böylece 

öğrencilerin akıllı cep telefonu kullanımında etkili olan faktörler kurulacak bir binary logit 

model yardımıyla araştırılacaktır. Bunun yanında hangi akıllı telefon markasının neden 

tercih edildiği kurulacak bir multinomial logit model yardımıyla analiz edilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, tercih, marka, iki durumlu logit model, çok durumlu 

logit model 
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The Effects of the Long and Short - Term Financial Variables Shock to Electricity 

Prices in Turkey: A MARS Model Approach 

 

Melih Ağraz, Eray Akgün 

ODTÜ, Akdeniz Üniversitesi 

melih.agraz@yahoo.com 

 

Today increasing energy demand of the developing countries is much debated in the 

international area. In this development process, it is known that the energy consumption 

progressively increased and the energy usage grew within Turkey where the population, 

economy, industry and technology expanded recently. In other words, secondary energy 

sources of electric which is provided to produce by converting of potential power source 

of energy or chemical energy, has difference significance, since it can not stored 

economically due to consumption of at the time of produced. From this point of view, 

investigation of factors that make up Turkey's energy demand's of natural outcome on 

electricity prices become more of an issue. “Electricity daily returns” between 2012-2015 

is response variable, “exchange rate of USD” – “overnight interest r ates” which is the 

basic determining variable in energy imports of Turkey and “brent oil prices” which is 

international energy prices main determining variable are independent variables. MARS 

method is a parametric regression model which is used for the nonlinear random variables. 

In this study, the elements that affect their yields of the electricity in Turkey is modeled 

by MARS method. So the effects of the long and short-term exchange rate, interest rate 

and international oil prices shock to electricity prices were investigated. As a result of 

MARS model, model is constructed with 7 Basis Function (BFs). According to effects of 

electricity return, it is defined with 2 BFs of exchange rate, ‘ BFs of petrol and 3 BFs of 

interest rate. 

 

Keywords: Electricity Returns, Oil Prices, Exchange Rate of USD, Mars Model 
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Türkiye Elektrik Fiyatlarına, Finansal Değişkenlerdeki Şokların Uzun ve Kısa 

Dönem Etkisi: Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Kesit (MARS) Yaklaşımı 

 

Günümüzde uluslararası arenada enerji tüketimi s onucu gelişmekte olan ülkelerin enerji 

taleplerinde meydana gelen artışlar çokça tartışılmaktadır. Son yıllarda artan nüfusu, 

büyüyen ekonomisi, gelişen endüstrisi ve teknolojisi ile Türkiye de bu gelişim sürecinde, 

enerji tüketiminin hızla arttığı ve giderek ithal enerjinin kullanımının büyüdüğü 

bilinmektedir. Başka bir deyişle, enerji kaynaklarının potansiyel ya da kimyasal 

enerjilerinin dönüştürülmesi ile üretimi sağlanan ikincil enerji kaynağı olan elektrik, 

halihazırda ekonomik olarak depolanamaması nedeniyle üretildiği anda tüketimi gerektiği 

için daha farklı bir öneme sahiptir. Bu olgudan hareketle Türkiye’nin enerji talebinin doğal 

sonucunu oluşturan elektrik fiyatları üzerindeki etkenlerin araştırılması önem 

kazanmaktadır. 2012 – 2015 yılları arasındaki günlük, “elektrik getirileri” bağımlı 

değişken, Türkiye’nin enerji ithalatındaki temel belirleyici değişkeni “dolar kuru” , 

“gecelik faiz oranları” ve uluslararası enerji fiyatlarının ana belirleyici değişkeni “brent 

petrol fiyatları” bağımsız değişken olarak seçilmiştir. MARS modeli doğrusal olmayan 

veri setleri icin kullanılan parametrik olmayan bir regresyon modelidir. Bu çalışmada 

Türkiye’deki elektrik getirilerini etkileyen unsurlar MARS metodu kullanarak 

modellenmiştir. Böylece uzun ve kısa dönemde dolar kuru, faiz oranları ve uluslararası 

petrol fiyatlarındaki şokların, elektrik fiyatlarına etkisi araştırılmıştır. MARS modeli 

sonuçlarına göre, model 7 temel fonksiyonla birlikte kurulmuştur. Bu modele göre 

Türkiye’deki elektrik getirilerine olan etki, döviz kuru değişkenini 2 farklı temel 

fonksiyondan, brent petrol fiyatı değişkenini 2 farklı temel fonksiyondan ve faiz oranı 

değişkeni 3 farklı temel fonksiyondan oluşan kesitler ile açıklanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrik Getirileri, Petrol fiyatları, Dolar kuru, Mars Modeli 
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The Performances of Heavy Tailed Distributions in Risk Analysis: An 

Implementation on a Market Driven by a Jump-Diffusion Process 

 

Ayşegül İşcanoğlu Çekiç, Demet Sezer 

Trakya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi 

aysegulcekic@trakya.edu.tr 

 

An accurate risk analysis is provided by a suitable modelling of financial markets. In many 

studies it is assumed that return distributions of financial markets have Gaussian 

behaviour. However, emprical studies have led that return distributions show heavy tailed 

behavior. In this study we compare the performances of  heavy tailed distributions in risk 

analysis. For this purpose, we implement a simulation study and try to measure the relative 

performances of some heavy tailed distributions on a market driven by a jump-diffusion 

process.   

 

Keywords: Risk Analysis, Value at Risk, Heavy Tailed Distributions, Jump- Diffusion 

Process 

 

 

 

Risk Analizinde Kalın Kuyruklu Dağılımların Performansları: Sıçramalı Difüzyon 

Süreci İzleyen Piyasalarda Bir Uygulama 

Doğru bir risk analizi finansal piyasaların doğru modellenmesi ile sağlanabilir. Yapılan 

çalışmaların çoğunda getiri dağılımlarının Gauss davranışı izlediği varsayılmaktadır. 

Fakat, yapılan empirik çalışmalar getiri dağılımlarının kalın kuyruklu bir davranış 

izlediğini göstermiştir. Bu çalışmada risk analizinde kullanılan kalın kuyruklu 

dağılımların performansları karşılaştırılacaktır. Bu amaçla bir simülasyon çalışması 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304406800000689
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uygulanılacak ve sıçramalı difüzyon süreci izleyen piyasalarda kalın kuyruklu 

dağılımların performansları karşılaştırılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Risk Analysis, Riske Maruz Değer, Kalın Kuyruklu Dağılımlar, 

Sıçramalı-Difüzyon Süreci 

 

The Performance Prediction of the BIST-30 Stocks using Econometric Methods 

 

Ayşe Gizem Güngör, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç 

Trakya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi 

aysegulcekic@trakya.edu.tr 

 

The first step of an investment analysis is to predict the performances of investment 

veichles. However, the performance prediction is not an easy task because in which the 

risks and other economic indicators should be needed to be considered deeply.  In this 

study we investigate a method which includes both a risk analysis and an econometric 

method. For this purpose we firstly implement a risk analysis of stock returns by using 

Value and Risk (VaR) and classify the stocks as good, average and bad performing 

according to their risk levels relative to the market. Since Turkish Stock Market follows a 

heavy tailed behaviour, we aim to implement the risk analysis by using heavy tailed 

distributios. Finally, we  apply an econometric analysis and try to predict the performances 

by using financial ratios of the company.   

 

Keywords: Performance Prediction, Value at Risk, Heavy Tailed Distributions, Logistic 

Regression, CART 
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BIST-30 Hisse Senetlerinin Ekonometrik Metotlar Yardımı ile Performans 

Tahminleri 

Bir yatırım analizinin ilk basamağı yatırım araçlarının performans tahminleridir. Fakat, 

performans tahmini çok kolay bir süreç değildir, çünkü risklerin ve diğer ekonomik 

göstergelerin ayrıntılı incelenmesini gerektirir. Bu çalışmada biz performans tahmini için 

risk analizi ve ekonometrik metotları içeren bir yöntem izleyeceğiz. Bu amaçla, ilk olarak 

Riske Maruz Değer yöntemi kullanarak hisse getirilerinin risk analizlerini 

gerçekleştireceğiz ve piyasaya göre risk derecelerini karşılaştırarak hisseleri iyi, ortalama 

ve kötü performanslı olarak sınıflandıracağız. Türk finansal piyasalarında getiri 

dağılımları kalın kuyruklu bir davranış sergilediğinden, risk analizini daha çok kalın 

kuyruklu dağılımlarla gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Son olarak hisse 

performanslarını ekonometrik metotlar yardımı ile tahmin etmeye çalışacağız.   

 

Anahtar Kelimeler: Performans Tahmini, Riske Maruz Değer, Kalın Kuyruklu 
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Türkiye’deki Çeşitli Mali göstergeler Üzerine Bir Koşullu Değişen Varyans 

Çözümlemesi 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  

evrim.imer@tcmb.gov.tr,  serap.cakar@tcmb.gov.tr 

 

2007 yılında başlayan küresel finansal krizin piyasalarda yol açtığı likidite sıkışıklığı ve 

sonrasında başta ABD Merkez Bankası olmak üzere birçok gelişmiş ülke merkez 

bankasının parasal genişlemeye giderek piyasalara bol likidite sağlaması, küresel 

likiditenin son yılların en popüler konularından birisi haline gelmesine neden olmuştur. 

Ancak geniş bir kullanım alanı bulunmasına rağmen, literatürde küresel likiditenin 

tanımına ve ölçümüne ilişkin tam bir görüş birliğine varılmadığı görülmektedir. Ayrıca 
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küresel likiditenin Türkiye üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan çalışmalar da oldukça 

azdır. Bu çalışmada söz konusu eksikliğin giderilmesi yönünde bir adım atılmış ve küresel 

likidite ile Türkiye’deki çeşitli finansal göstergeler arasındaki ilişki incelenmiştir. Tek 

değişkenli koşullu değişen varyans yönteminin kullanıldığı çalışmada, küresel likidite 

göstergesi olarak VIX ile G-3 ülkeleri ve İngiltere’nin 10 yıllık Euro-tahvil gösterge 

faizleri kullanılarak bir hesaplama yapılmıştır. Bu küresel likidite göstergeleri ile Aralık 

2001-Aralık 2014 dönemini kapsayan aylık frekansta hisse senedi endeksi (BIST 100 

endeksi), tüketici ve ticari kredilerindeki ortalama faizler ve nominal kur (dolar/TL) 

verileri arasındaki ilişki incelenmiştir. 2007-2008 küresel kriz dönemi, 2011 yılındaki 

Euro alanı krizi, Fed’in tahvil alımını azaltma konusundaki haberler ve sonrasındaki 

Fed’in tahvil alımını azaltması gibi dönemlerin Türkiye’deki çeşitli mali göstergeler 

üzerinde etkili olma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla bu yüksek çalkantı dönemleri kukla 

değişkenler yardımıyla tahminlere eklenmiştir. Bu yolla yapılan tek değişkenli koşullu 

değişen varyans tahminlerinden (GARCH (1,1)) istatistiki olarak anlamlı olarak küresel 

likidite göstergelerine karşı duyarlılık gösteren mali göstergeler şu şekilde elde edilmiştir: 

a) Küresel kriz döneminde tüketici kredi faizleri, b) Fed’in tahvil alımını azaltma 

konusundaki haberler ve sonrasındaki Fed’in tahvil alımını azaltması döneminde hisse 

senedi fiyatları ve ticari kredilerin faizleri, c) Küresel kriz döneminde tüketici kredileri 

faizleri, d) Euro alanı krizi döneminde ticari kredi faizleri Bu tahminlerden elde edilen 

ARCH ve GARCH terimlerinin istatistiki belirginliğinden yola çıkarak ise bir önceki ayın 

dalgalanmaları ve şoklarına duyarlılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca finansal piyasa 

verilerinin varyanslarında karşılaşılan süreklilik de seçilmiş mali göstergeler ile ilgili 

tahminlerin çoğunda ortaya çıkmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Küresel Likidite, Koşullu Değişen Varyans 

 

 

 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 274 

 

274 

 

The Average Treatment Effect of Adopting the Euro on the European Trade 

 

Huseyin Aytug 

Central Bank of the Republic of Turkey 

huseyin.aytug@tcmb.gov.tr 

 

In this study, I estimate the average treatment effect of adopting the euro on trade between 

1990 and 2011 using propensity score matching. My findings confirm that there is a 

positive and significant effect of the euro on trade among Eurozone countries. In addition 

to this, the time period before and after the global financial crisis in 2008 plays a role and 

the effect of the euro differs. Propensity score matching supports the findings of previous 

papers but the magnitude of the effect varies based on the matching algorithm. 
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In the global competitive environment where countries borders have been abolished and 

liberalization are experienced have changed determinants of growth and economic 

structures of countries. Especially, the factor that affect the economic growth were 

changed because of that endogenous growth theories were took over. Research and 

development (R&D) expenditure is the key element in the endogenous growth theories. 

Relation between the economic growth and external trade have been debated over the 

years. About the reation between the two variables have arrived at a consensus . Namely, 
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economic growth will increase if the external trade increases because of that countries 

have to research the way of increasing external trade. In our country, policies of import 

substitution have been l eft after the 1980 and instead of it export – oriented growth 

followed and countries have research the studies that increase export. Importance of 

research and development( R&D), innovation, patent and technology have been displayed 

to instead of labor- intensive producing technological intensive products have been 

produced. Countries and firms can increase the quality of product and product range for 

using technology, research and development and innovation. Because we know that there 

are symetric and dublex relation between the research and development, pattent and 

export. The aim of this study to determine the ways that increasing export. We purposed 

to establish the relation between the export, research and development (R&D), pattent 

expenditure. Within this framework , we will use trimester data sets of research and 

development (R&D), patent expenditure and export, import between the 1998 and 2014. 

Primarily simple regression analysis will be use then Unit Root Test will be use for letting- 

up the data sets. Finally, we will use Granger Causality Test for estimating the relation 

between the variables. By doing so, we will achieve results and parallel with economics 

litterateur and make suggestion for economics policies.  

 

Keywords: Research and Development, Patent, Export, Import 

 

Ar-Ge Harcamaları Ve Patent Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki 

Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye Örneği 

 

Ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalktığı, ekonomik döngülerin ve serbestleşmenin 

yaşandığı küresel rekabet ortamında ülke ekonomik yapıları ve belirleyici unsurları 

değişmektedir. Özellikle de son zamanlarda içsel büyüme teorilerinin ön plana çıkması ile 

birlikte büyümeyi etkileyen faktörler değişiklik göstermeye başlamaktadır. İçsel büyüme 

teorileri büyümenin merkezine araştırma-geliştirme yatırımlarını koymuştur. Ekonomik 

büyüme ile dış ticaret arasındaki ilişki uzun yıllar boyunca tartışılmış ve iki değişken 

arasında karşılıklı ilişki olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır. Dış ticaretin 

arttırılması ile ekonomik büyümenin sağlanacak olması nedeni ile dış ticareti arttırma 
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yolları aranmaya başlanmıştır. Özellikle de 1980 sonrasında ithal ikameci politikaların 

terk edilmesi, ihracata dayalı dış ticaret politikalarının benimsenmesi ile ihracatı arttırmak 

iç in çalışmalar başlatılmıştır. İhracatta emek yoğun malların yerine daha çok sermaye ve 

teknoloji yoğun mal üretimine geçilmesi teknolojik gelişme, AR-GE ve inovasyonun 

gerekliliğini gözler önüne sermiştir.Teknolojik gelişme, AR-GE ve inovasyon yatırımları 

ile birlikte ürün kalitesi ve ürün çeşitliliği, bunların yanısıra verimlilik de artacaktır. 

Araştırma- geliştirme, teknoloji yatırımları, inovasyon ve patent harcamaları ile ihracat 

arasında karşılıklı ve doğru yönlü bir ilişkinin olduğu uzun zamandır yapılan 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan 

ülkelerdeki düşük büyüme oranlarını arttırmak için ihracatın arttırılmasını sağlayacak 

yöntemlerin saptanmasına yöneliktir. İhracat ile araştırma- geliştirme ve patent 

harcamaları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede 

Türkiye’de 1998 yılı ile 2014 yılı arasındaki çeyrek dönemlik AR-GE, Patent harcamaları 

ile ithalat, ihracat verileri kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki saptanmaya 

çalışılacaktır. Çalışmanın analiz kısmında öncelikle basit regresyon analizi yapıldıktan 

sonra serilerin durağanlaştırılması için birim kök testi uygulandıktan sonra Granger 

nedensellik analizi uygulanacaktır. Bu şekilde elde edilen sonuçlar ile literatür sonuçları 

karşılaştırılıp, önerilerde bulunulacaktır. 
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Longevity and mortality risks have been employed for many years. However the 

importance and focus have increased very recent  in both academic and practical studies. 

Global crises, downsizing at financial markets increase the awareness of risk estimation 

and risk assessment methodologies to manae the asset liability balance. Critical point is 
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that the risk is the long term risk besides the effect is deteriorating. The one of the most 

important point of this risk is that it affects not only insurance companies but also the other 

stakeholders such as government programs, banks, private companies etc.  In this study, 

historical death probability,  force of mortality,  life expectancy and rectangularization 

behaviour are investigated for the 5 countries to show the development of the mortality 

and  stochastic mortality models in the literature.  The aim is to choose the best models 

for all. 

 

Keywords: Mortality risk, life expectancy, force of mortality, mortality models. 

Difference-Based Weighted Mixed Almost Unbiased Ridge and Liu-type Estimators 

in Partially Linear Models 

 

Fikri Akdeniz, Esra A. Duran, H. Altan Çabuk 

Çağ Üniversitesi 

fikriakdeniz@gmail.com 

 

In this paper, a generalized difference-based estimator is introduced for the vector 

parameter    in   fXy ,partially linear model when the errors are correlated. 

A generalized difference-based almost unbiased Ridge and Liu-type estimator s are 

defined for the vector parameter  . Under the linear stochastic constraint r R e  , 

we introduce generalized difference-based weighted mixed almost unbiased ridge and 

Liu-type  estimators. The efficiency properties of the difference-based weighted mixed 

regression method is analyzed. Finally, the performance of the new estimator is illustrated 

by a simulation study. 

 

Keywords: Difference-Based Estimator; Generalized Liu Estimator; Generalized 

Difference-Based Weighted Mixed Almost Unbiased Liu Estimator; Generalized Ridge 

Regression Estimator ; Generalized Difference-Based Weighted Mixed Almos T Unbiased 

Ridge Regression Estimator; Partially Linear Model, Weighted Mixed Estimator 
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Kısmi Lineer Modellerde Farka -dayalı Ağırlıklı Karma Hemen Hemen Yansız 

Ridge ve Liu-tip Tahmin Ediciler 

 

Bu çalışmada, hatalar ilişkili olduğunda   fXy , kısmi lineer modeldeki 

parametre vektörü   için  genelleştirilmiş farka dayalı tahmin edici verildi. Parametre 

vektörü   için  genelleştirilmiş farka dayalı hemen hemen yansız Ridge ve Liu-tip 

tahmin ediciler tanımlandı. r R e   lineer stokastik kısıtlama altında genelleştirilmiş 

farka dayalı ağırlıklı karma hemen hemen yansız Ridge ve Liu-tip tahmin ediciler tanıtıldı. 

Farka dayalı ağırlıklı karma regresyon yönteminin etkinlik özellikleri incelendi. Sonuç 

olarak, yeni tahmin edicilerin performansı simülasyon çalışması ile açıklandı. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağırlıklı Karma Tahmin Edici; Farka-Dayalı Tahmin Edici; 

Genelleştirilmiş Liu-Tip Tahmin Edici; Genelleştirilmiş Ridge Regresyon Tahmin Edici; 

Genelleştirilmiş Farka Dayalı Hemen Hemen Yansız Liu-Tip Tahmin Edici; 

Genelleştirilmiş Farka Dayalı Hemen Hemen Yansız Ridge Tahmin Edici; Kısmi Lineer 

Model; 

 

Analysis of Relationship between Vertigo, Anxiety and Somatosensory 

Amplification with Structural Equation Modelling 

 

Şule Kaya, Mustafa Aytaç, Nuran Bayram 

Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi  Uludağ Üniversitesi 

sulecekic@hotmail.com 

 

The aim of this study is to test the correlation between vertigo, which is one of the most 

common reasons to get doctor consultancy, anxiety, which is closely related to vertigo as 

a psychological condition, and somatosensory amplification with structural equation 
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modelling. Method: In the study, data callection process is conducted in a university 

hospital with 220 patients who has complaints of vertigo. Volunteer subjects completed 

20-item State-Trait Anxiety Inventory (STAI), 10-item Somatosensory Amplification 

Scale (SSAS), 15-item Vertigo Symptom Scale (VSS) ve 25-item Dizziness Handicap 

Inventory (DHI). Hypotetical models showing the relation between vertigo, anxiety and 

somatosensory amplification is tested. Results: As a result of analysis, the model shows 

good fit and identified hypothesis are supported. According to this, anxiety level and 

somatosensory amplification level are high in patients with vertigo. In addition, it is found 

that, paitents with high anxiety score have high somatosensory amplification score, too. 

Conclusion: Specifying the relation between vertigo, anxiety and somatosensory 

amplification is crucial because it is suggestive to give the accurate diagnosis to the 

patients and directing them to the appropriate treatment. The findings of the study shows 

that patients with vertigo should also be consulted by psychiatry departments. Structural 

equation modelling makes it easier in the field of medicine, testing the complicated 

models including latent variables. 

 

 

Keywords: Structural Equation Modelling, Vertigo, Anxiety, Somatosensory 

Amplification 

 

Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Baş Dönmesi, Kaygı ve Bedensel Duyumları 

Abartma Arasındaki İlişkilerin Analizi 

 

Bu çalışmada amaç, en sık hekime başvuru nedenleri arasında yer alan baş dönmesi, kaygı 

ve bedensel duyumları abartma arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile analiz 

edilmesidir. Metot: Çalışmada, veri toplama süreci bir üniversite hastanesinde baş 

dönmesi şikâyeti olan 220 birey ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 

bireylere 20 maddelik Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI), 10 maddelik Bedensel 

Duyumları Abartma Ölçeği (SSAS), 15 maddelik Vertigo Semptom Skalası (VSS) ve 25 

maddelik Diziness Handikap Envanteri (DHI) uygulanmıştır. Baş dönmesi, kaygı ve 
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bedensel duyumları abartma arasında kurulan kuramsal model analiz edilmiştir. Bulgular: 

Verinin kurulan modele iyi ölçüde uyum sağladığı tespit edilmiştir. Buna göre baş 

dönmesi yakınması olan bireylerin kaygı ve bedensel duyumları abartma seviyelerinde 

artış olduğu görülmüştür. Ayrıca kaygı seviyesi yüksek olan bireylerin bedensel 

duyumları daha abartılı algıladığı belirlenmiştir. Sonuç: Baş dönmesi, kaygı ve bedensel 

duyumları abartma arasındaki ilişkinin modellenerek test edilmesi, hastaların doğru tanı 

alması ve uygun tedaviye yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmanın sonuçları baş dönmesi yakınması olan bireylerin psikiyatri bölümüyle işbirliği 

içinde değerlendirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Yapısal eşitlik modellemesinin, 

sağlık alanındaki araştırmalar için dinamik özellikteki gizil değişkenlerle oluşturulan 

karmaşık modellerin analizinde, kolaylık sağladığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Eşitlik Modellemesi, Baş dönmesi, Kaygı, Bedensel 

Duyumları Abartma 

 

Financial Risk Analysis with Extreme Value Theory: An Application to Bist-30 

Index 

 

Emrah Altun, Hasan Hüseyin Tatlıdil 

emrahaltun123@gmail.com 

 

In this study, performance of the Extreme Value Theory (EVT) in measuring the financial 

risk is compared with the various GARCH models. Due to financial return series have 

fatter tail than the normal distribution; risk measurement under the normality assumption 

doesn’t reflect the real market conditions. Therefore, it is concluded that instead of the 

normal distribution, heavy tail distributions or EVT are preferred in financial risk analysis. 

As a result of the application in BİST-100 index, it is concluded that GARCH-EVT model 

is outperformed according to the other models. Performances of the models are evaluated 

by the backtesting results. 

 

Keywords: Value at Risk, Extreme Value Theory, Backtesting, ARCH, GARCH 
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Uç Değerler Teorisi ile Finansal Risk Analizi: Bist-30 Endeksi Üzerine Bir 

Uygulama 

 

Bu çalışmada Uç Değerler Teorisi (UDT)’nin finansal risk ölçümündeki öngörü 

performansı farklı GARCH modelleri ile karşılaştırılmıştır. Finansa l getiri serilerinin 

normal dağılıma göre daha kalın kuyruklu yapıya sahip olmaları nedeniyle, normal 

dağılım varsayımı altında gerçekleştirilen risk ölçümleri, var olan piyasa riskini 

yansıtmamaktadır. Bu nedenle finansal risk analizinde, normal dağılım yerine, daha kalın 

kuyruklu yapıya sahip dağılımların ya da UDT’nin tercih edildiği görülmektedir. BİST-

30 endeksi üzerinde gerçekleştirilen uygulama çalışması sonucunda, GARCH-UDT 

modelinin diğer modellere göre daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Model 

başarıları Geriye Dönük Test’ler ile değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Riske Maruz Değer, Uç Değerler Teorisi, Geri Dönük Test, 

ARCH,GARCH 

 

Private Health Expenditures Advanced Analysis: Financial Burden of Health 

Expenditures 

Aydın Ünsal, Seher Nur Sülkü 
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Providing efficient financial protection against high health expenses and the provision of 

the health services adequately are among the major goals of the Health Transition Program 

(HTP). To realize these objectives, through 2003 to 2014 a series of reforms have been 

taken place regarding the provision and the finance of the health services. In this study, 

we examine the performance of the health system reforms in providing adequate 

protection against high out of pocket expenditures especially for social-economically 
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disadvantaged groups. Health care burdens are defined as the share of out of pocket health 

care expenditures within family income. We define high burdens as expenses above 10% 

(or 20 %) of family income. In this study, employing the “TURKSTAT Household Budget 

Survey-2013” we examine the risk of high financial burden because of out of pocket health 

spending considering: the income level of households, the insurance statutes of 

individuals, and the demographic characteristics of the population which are such as 

education level, region located, urban-rural separation. In the analysis the necessary 

econometric and statistical methods will be employed. Furthermore, we examine the 

distribution of out of pocket expenditures by service type (outpatient, inpatient, etc.), 

access to care and self-reported health status. 

 

Keywords: Health System Reforms, Out of Pocket Health Expenses, Financial Burden 

 

Özel Sağlık Harcamalarının İleri Analizi: Sağlık Harcamalarının Finansal Maliyeti  

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) en önemli amaçlarında biri; sağlık hizmetlerinin 

hakkaniyetli bir şekilde halka sunularak, yüksek sağlık giderlerine karşı etkin mali 

korumanın sağlanmasıdır. Bu amaçla 2003-2014 döneminde, sağlık hizmetlerinin 

kapsamı ve finansmanı hususunda önemli reformlar yapılmıştır. Bu çalışmada, yüksek 

sağlık giderlerine karşı sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı hanehalklarına finansal 

korumanın sağlanması konusunda sağlık reformlarının performansı incelenecektir. 

Kişinin sağlık harcamalarından dolayı maruz kaldığı finansal yük, hane halkının sağlık 

ürünleri ve hizmetleri sağlamak için cepten yaptıkları harcamaların yine hane halkının 

gelirine oranı olarak tanımlanmaktadır. Kişinin yaşadığı hanenin, hanehalkı cepten sağlık 

harcamaları eğer hanehalkı gelirinin %10’nundan (veya %20’sinden) fazla ise bu kişi için 

cepten sağlık harcamaları ağır bir finansal yük olmaktadır. Bu çalışmada “TÜİK 

Hanehalkı Bütçe Anketi- 2013” kullanılarak cepten sağlık harcamalarının ağır bir mali 

yüke sebebiyet vermesi ihtimali; hanenin gelir düzeyi, kişinin sigortalılık durumu ve 

nüfusun demografik karakterleri göz önünde bulundurularak analiz edilecektir. Bu 

analizler için gerekli ekonometrik ve istatistiksel yöntemler kullanılacaktır. Nüfusun 

demografik özellikleri içinde kişinin eğitim durumu, yaşanılan bölge, kır-kent ayrımı gibi 
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sosyo-ekonomik özellikler göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca cepten sağlık 

harcamalarının dağılımı, temin edilen sağlık hizmetleri çeşidine göre(yatan hasta, ayaktan 

hasta v.b.) incelenecektir ve sağlık hizmetlerine erişim ve algılanan sağlık durumunun 

cepten sağlık harcamalarına etkisi incelenecektir. 
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Comparing the Performance of GME and Some Biased Estimators for the Translog 

Model under Multicollinearity Using Monte Carlo Method 
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Fulya Gezer 

Çağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 

Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 

fikriakdeniz@gmail.com 

 

The purpose of this paper is to discuss the properties and findings of the Translog 

production and cost functions (Christensen, Jorgenson, Lau (1972)) using commonly in 

economic literature. Restricted GME, Restricted Ridge and Restricted Ordinary Least 

Squares will be used in the estimation of the Translog model to overcome the 

multicollinearity problem. Performance of the estimators will be compared using Mean 

Squared Error (MSE) criteria. 

 

Keywords: Translog, Monte Carlo, GME, Ridge, Multicollinearity 

 

İç İlişki Problemi Altında Translog Model İçin GME ve Bazı Yanlı Tahmin 

Edicilerin Monte Carlo Yöntemi ile Karşılaştırılması 

 

Bu çalışmada Christensen, Jorgenson, Lau (1972) tarafından ortaya atılan ve iktisat 

literatüründe yaygın olarak kullanılan Transcendental Logaritmik (TRANSLOG) Üretim 

ve Maliyet Fonksiyonları özellikleri ile tartışılacaktır. Çoklu iç ilişki problemi en önemli 
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sorunlarından birisi olan bu modelde yer alan değişkenlerin gözlemleri simülasyonla 

üretilecek ve model parametreleri kısıtlı genelleştirilmiş maksimum entropi (Kısıtlı 

GME), kısıtlı Ridge ve kısıtlı EKK ile tahmin edilecektir. Tahmin edicilerin 

performansları hata kareleri ortalaması (HKO) ile karşılaştırılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Translog, Monte Carlo, GME, Ridge, İç İlişki 

 

The Determination of Factors Affecting Female Labor Force Participation with 

Logistic Regression Analysis   
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve 
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ozgurkara@tuik.gov.tr 

 

Purpose: Although women's labor force participation is the most important condition of 

sustainable development, women in the labor force participation rate in Turkey ranks last 

among EU member and candidate countries. Therefore, in the work, it is aimed to 

investigate factors determining the labor force participation decisions of women living in 

urban areas in Turkey. Method: For this purpose, it has been used the micro data set of 

Household Labour Force Survey, 2013 conducted by Turkish Statistical Institute. The set 

contains 141,644 rows of data concerning to the women older than 15 years and living in 

urban areas. Binary logistic regression analysis was used in the analysis of the data. 

Findings: In the study, important factors in determining the labour force participation of 

women were found the level of education, marriage and number of children. Another 

important finding, the status of women's labour force participation who live in the 

Northeast, the Middle East and Southeast Anatolia region group has been found 

significantly low compared to the regions. Result: According to findings from the study, 

the most important applications to increase the labour force participation of women are 

enhancing women's education level, improving of nursery facilities and providing the 
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convenience of working women with legal regulations on childcare. In addition these, 

because of significant regional differences in the level of women's labour force 

participation, studies including social attitudes towards women should be discussed. 

 

Keywords: Labor Force Participation Ratio, Logistic Regression Analysis 

 

 

Lojistik Regresyon Analizi ile Kadınların İşgücüne Katılımını Etkileyen 

Faktörlerin Belirlenmesi 

 

Amaç: Kadınların işgücüne katılımları sürdürülebilir kalkınmanın en önemli koşulu 

olmakla beraber Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları AB üye ve aday ülkeler 

arasında son sırada yer almaktadır. Bu nedenle çalışmada Türkiye’de kentsel yerlerde 

yaşayan kadınların işgücüne katılım kararlarını belirleyen faktörler araştırılması 

amaçlanmıştır. Metot:Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından uygulanan 

Hanehalkı İşgücü Anketi 2013 yılı mikro veri seti kullanılmıştır. İlgili set kentsel yerlerde 

yaşayan ve 15 yaşından büyük kadınlara ait 141 644satır veri içermektedir. Çalışmada 

verilerin analizinde İkili Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, 

kadınların işgücüne katılımını belirleyen önemli faktörler olarak eğitim düzeyi, evlilik ve 

çocuk sayısı bulunmuştur. Diğer önemli bir bulgu ise Kuzeydoğu, Ortadoğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölge grubundaki kadınların işgücüne katılma durumunun diğer 

bölgelere göre ciddi oranda düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmadan ele edilen 

bulgular doğrultusunda, kadınların işgücüne katılımlarının artırılması için yapılacak en 

önemli uygulamalar arasında kadınların eğitim düzeylerinin arttırılması, kreş 

olanaklarının arttırılması ve yapılacak yasal düzenlemelerle çocuk bakımı konusunda 

çalışan kadınlara kolaylıkların sağlanması olmalıdır. Bunların yanı sıra, kadınların 

işgücüne katılımında bölgesel düzeyde önemli farklılıklar bulunduğu için kadına yönelik 

sosyal tutumun ele alınacağı çalışmalara yer verilmelidir. 
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According to General Directorate of Highways Regional Categorization Turkey in 

the Perception of Satisfaction with Highways in Turkey 

 

Murat Atan, Sibel Atan, Hasan Türe 
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atan@gazi.edu.tr 

 

The purpose of the research, awareness and satisfaction, Turkey highways General 

Directorate of highways (KGM) services assessments depending on the results of the 

activities to identify and present state and future goals is to make the previously identified. 

Research in these provinces across Turkey 63 province and will be applied to a Public 

Question Form (18 age filled in the every households) covers. As public opinion polls of 

public opinion represented the household questionnaire, a municipal organization within 

the borders of Turkey for all private households in residential areas covered. Institutional 

population defined as schools, dormitories, hotels, nursing homes, hospitals and 

kindergarten, with those found in a prison barracks and the army is not covered residents 

in their homes. The survey sample size of Turkey Statistical Institute (TUİK), by not 

respond to encompass the 2,952 households as a calculated, two-stage stratified cluster 

sampling method has been adopted. On the basis of the national Address Database 

addresses Turkey Statistics Institution (TSI) has been provided. The survey started in July 

1, 2014, and September 14 was completed in 2014. The roads are Turkish National 

Committee (YTMK) control and supervi sion of a face-to-face survey of public opinion 

with the person in the household of was carried out, 5036. In this context, the public's 

Turkey highways highway safety, highway condition and quality, maintenance work 

(maintenance of road surface, road surface cleaning, roadside maintenance work, cleaning 

of drainage structures, etc.), struggling with snow and ice, the environment (wildlife 

conservation, forestry, agricultural fields etc. areas, protection of the cultural heritage and 

history of tap, noise, air pollution, etc.), guys are traffic signs (signs are competence, 
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visibility, cleaning, road construction and maintenance work used during markings etc.) 

the service offered by awareness, KGM offered by our service satisfaction and 

demographic questions (age, gender, education, employment status, and so on. the 

frequency, type, traveling with experience etc.) dimensions were studied. Surveyed 

persons (household), although not very frequent intercity travel is particularly economical, 

easy and secure in transport due to road transport is preferred. Less than 3,000, mostly 

years in travels. Long distance travel in the priority of reason relatives/friends visit and 

holiday. Many people to vary their preferred tour itineraries. However, in terms of both 

arrival and departure routes, mostly route in terms of Metropolitan İstanbul, Ankara, İzmir, 

etc. are preferred. The most important factors affecting choice of way "road surface 

evenness and ride comfort of safer Road", "be" and "road marking is visible enough and" 

form of have been identified. The lack of these three States in the same way that roads are 

shown as the reason for the failure to prefer by drivers because of all these characteristics 

of intercity KGM roads provide in terms of importance. Highway and bridge tolls, road 

surface maintenance (potholes and repairing of cracks etc.), landscaping/envi ronmental 

measures taken to alleviate the negative effects (reforestation, landscape, noise curtains, 

wild animal crossing points etc.) work your way with the measures taken in the passenger, 

driver or pedestrian as InterCity roads are indicated as problems you are having. Turkey-

wide long distance routes in the city with local roads, boulevards and streets, compared to 

63% in ratio has been found to be better. Priority areas of investment that appear to 

increase the traffic safety measures, to make the new highways, road afforestation and 

land scraping to enhance their work, to increase the driving comfort and smoothing the 

surface of the road and roads are designated as correct the inclination and curve. The most 

important causes of traffic accidents as drivers of excessive speed, he has to do is (failure 

to comply with the speed limit) of the drivers, drunk driving, the drivers are careless and 

distracted driving, motorists benefit’s, doesn't know the rules of the drivers, drivers are 

furious and angry driving and drivers of traffic signs, for example; red light, stop sign, etc. 

If it did not pay attention have been identified. Although the overall awareness of task 

KGM fields known as the lack of observed change correctly. The Directorate General of 

highways (KGM) is one of the most important activities in sufficient distance of the new 

roads, roads open to traffic in keeping time, in General, the existing intercity roads, 
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repairing highways, in general the bridges, roads and in the implementation of new 

technological developments related to the snowy and icy weather kept open to traffic, long 

distance paths as shown on the activities. 

 

Keywords: General Directorate of Highways (KGM), Highways, Satisfaction, Survey 

Research 

 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Sınıflamasına Göre Türkiye Karayollarından 

Memnuniyet Algısı 

 

Araştırmanın amacı, Türkiye karayolları farkındalığ ını ve memnuniyetini, Karayolları 

Genel Müdürlüğü (KGM) hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerini tespit etmek ve 

sonuçlara bağlı olarak faaliyetlerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik hedeflerin 

önceden tespitini yapmaktır. Araştırma Türkiye genelinde 63 ili ve bu illerde uygulanacak 

bir Kamuoyu Soru Formunu (Hanelerde 18 Yaşını doldurmuş her birey) kapsamaktadır. 

Hanehalkı olarak temsil edilen kamuoyunun kamuoyu soru formu için Türkiye sınırları 

dahilinde belediye teşkilatı bulunan tüm yerleşim yerlerindeki hanehalkları kapsam 

dahilindedir. Kurumsal nüfus olarak tanımlanan okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, 

hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler 

kapsanmamıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

tarafından, cevapsızlığı kapsayacak şekilde 2.952 hane olarak hesaplanmış, iki aşamalı 

tabakalı küme örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Adresler, Ulusal Adres Veri Tabanı 

esas alınarak Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) temin edilmiştir. Araştırmanın Alan 

Çalışması 1 Temmuz 2014 tarihinde başlamış ve 14 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmıştır. 

Yollar Türk M illi Komitesi’nin (YTMK) denetim ve gözetiminde yüz yüze görüşme 

yöntemiyle hanehalkında 5036 kişi ile Kamuoyu Anketi, gerçekleştirilmiştir. Bu 

çerçevede kamuoyunun Türkiye karayollarının karayolu güvenliği, karayolu durumu ve 

kalitesi, bakım çalışmaları (yol yüzey bakımı, yol yüzeyi temizliği, yol kenarı bakım 

çalışmaları, drenaj yapıları temizliği vb.), kar ve buzla mücadele, çevre (yaban hayatın 

korunması, orman, tarım alanları vb. alanların korunması, kültürel mirasların ve tarihi 

dokunun korunması, gürültü, hava kirliliği vb.), Trafik işaretlerneleri (İşaretlerin 
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yeterliliği, görünürlüğü, temizliği, yol yapım ve bakım çalışmaları esnasında kullanılan 

işaretlemeler vb.), KGM'nin sunduğu hizmetlere ilişkin farkındalık, KGM'nin sunduğu 

hizmetlere ilişkin memnuniyet ve Demografik sorular (yaş, cinsiyet, eğitim, çalışma 

durumu vb. ile seyahat sıklığı, türü, tecrübe vb.) boyutları incelenmiştir. Ankete katılan 

kişiler (hanehalkı), çok sık şehirler arası seyahat etmemelerine rağmen ulaşımda özellikle 

ekonomik olması, kolay ve güvenli olması sebebiyle karayolu ulaşımını tercih etmektedir. 

Çoğunlukla yıl içinde 5000 km’den az yolculuk yapmaktadır. Şehirlerarası seyahat 

sebeplerininde öncelik akraba/arkadaş ziyareti ve tatildir. Kişilerin seyahatı tercih ettikleri 

güzergahlar çok farklılıklar göstermektedir. Ancak çoğunlukla güzergah açısından hem 

geliş hem de gidiş güzergahı açısından İstanbul, Ankara , İzmir vb. büyükşehirler tercih 

edilmektedir. Yol tercihini etkileyen en önemli etmenler “Yol yüzeyinin düzgünlüğü ve 

sürüş konforunun olması”, “Yolun güvenli olması” ve “Yol çizgilerinin yeterli ve görünür 

olması” şeklinde tespit edilmiştir. Bu üç durumun eklikliği aynı şekilde o yolların 

sürücüler tarafından tercih etmeme sebebi olarak gösterilmesi nedeniyle KGM’in bu öze 

llikleri tüm şehirlerarası yollarda sağlaması açısından önem arz etmektedir. Otoyol ve 

köprü geçiş ücretleri, yol yüzeyi bakımları (çukurların ve çatlakların onarılması vb.), çevre 

düzenlemesi / çevreye olan olumsuz etkileri hafifletmek için alınan önlemler 

(ağaçlandırma, peyzaj, gürültü perdeleri, vahşi hayvan geçiş noktaları vb.) ile yol 

çalışması yapılan kesimlerde alınan önlemler yolcu, sürücü veya yaya olarak şehirlerarası 

yollarda yaşadığınız sorunlar olarak belirtilmiştir. Türkiye genelindeki şehirlerarası yollar 

ile yaşadığınız şehirdeki şehiriçi yolları, bulvar ve caddeleri karşılaştırdığında %63 

oranında daha iyi olduğu bulunmuştur. Öncelikli görülen yatırım alanları, trafik güvenliği 

önlemlerini arttırmak, yeni otoyollar yapmak, yol boyu ağaçlandırma ve peyzaj 

çalışmalarını arttırmak, yol yüzeyini düzeltmek ve sürüş konforunu artırmak ve yolların 

eğim ve virajlarını düzeltmek olarak belirlenmiştir. Trafik kazalarının en önemli sebepleri 

olarak sürücülerin aşırı hız yapması (hız sınırlarına uyulmaması), sürücülerin alkollü araç 

kullanmaları, sürücülerin dikkatsiz ve dalgın araç kullanması, sürücülerin kurallara 

uymaması, sürücülerin kuralları bilmemesi, sürücülerin öfkeli ve kızgın araç kullanmaları 

ve sürücülerin trafik işaretlerine, örneğin; kırmızı ışık, dur işareti vb. dikkat etmemesi 

tespit edilmiştir. KGM’in genel olarak bi linirliği olmakla birlikte görev alanlarının doğru 

olarak bilinirliği konusunda eksikliği olduğu gözlemlenmiştir. Karayolları Genel 
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Müdürlüğü’nün (KGM) yeterli bulunan en önemli faaliyetleri şehirlerarası yeni yolların 

yapılmasında, yolların sürekli trafiğe açık tutulmasında, genel olarak otoyollarda, mevcut 

şehirlerarası yolların onarılmasında, genel olarak köprülerde, yollarla ilgili yeni teknolojik 

gelişmelerin uygulanmasında ve karlı ve buzlu havalarda şehirlerarası yolların trafiğe açık 

tutulmasında gösterilen faaliyetler olarak belirtilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 

(KGM) yetersiz bulunan faaliyetleri halkın yol ile ilgili projelere katılımı ve görüşlerini 

alma, mevcut şehirlerarası yolların işaretlenmesi ve çevreye duyarlılık (yol boyu 

ağaçlandırma, peyzaj, gürültü perdeleri vb.) ve çevre yatırımı hizmetleri konularıdır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Alo 159 ücretsiz yol danışma hizmeti” büyük oranda 

kullanmadıklarını belirtmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) çok iyi yaptığı 

görevler olarak, Otoyol yapımı, Bölünmüş yol yapımı, İki şeritli yol yapımı (tek yol), Karlı 

ve buzlu günlerde yolun trafiğe açık tutulması (Kar ve buz mücadelesi), Yatay trafik 

işaretlemesi (yol çizgileri), Yol bakım-onarım hizmetleri söylenmiştir. Buna karşın iyi 

yapamadığı (yapmadığı) görevler olarak ise Halkın karayolu projelerine katılımını 

sağlama ve görüşlerini alma, Çevreye duyarlılık (yol boyu ağaçlandırması, gürültü 

perdeleri, yeşil alanların ve su havzalarının korunması), Karlı ve buzlu günlerde yolun 

trafiğe açık tutulması (Kar ve buz mücadelesi) ve KGM’nin faaliyetlerini halka 

duyurması, bilgilendirme faaliyetleri belirtilmiştir. Çalışmada yapılan istatistiksel 

analizler ile demografik değişkenlerin Karayolları hakkında genel değerlendirme, 

Karayollarından sorumlu kurumun değerlendirilmesi ve Karayolları ve güvenlik başlığı 

altında incelenen konularda farklılıklar yarattığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu nedenle 

KGM’in stratejik kararlarında bu çalışma sonuçlarının dikkate alınması önemlidir. Benzer 

şekilde bu farklılıklar bölgesel analizlerde de ortaya çıkmaktadır. KGM’in planlarında 

farklı bölgesel politikalar yürütmesinin fayda sağlayacağı ortadadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Karayolları, Memnuniyet, 

Anket Araştırması. 
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The economics of happiness is an approach to assessing welfare which combines the 

techniques typically used by economists with those more commonly used by psychologists 

(Graham,2005). Happiness functions seek to establish an econometric relationship 

between the happiness measure and the determinants of happiness (Frey- Stutzer, 2002). 

There is a fast growing empirical literature on the economics of happiness. See far further 

discussion Layard (2005), Blanchflower – Oswald (2004), Clark -Oswald (1994), 

Easterlin (2001), Helliwell (2006), Helliwell-Huang (2008); In Turkey: Şeker (2009), 

Bülbül- Giray (2011), Şimşir (2013), Beşel (2014). This literature has addressed the 

determinants of life satisfaction and typically has considered socio-demographic 

characteristics (age, gender, education), the role of income and other material and non 

material sources of subjective perception of well being. Easterlin revealed a paradox that 

sparked interest in the topic but is as ye t unresolved. The “Easterlin paradox” suggests 

that there is no link between a society’s economic development and its average level of 

happiness (Easterlin, 1974,2001) The first official statistics calculated in Turkey about the 

happiness is conducted by TSI under the topic name "Life Satisfaction Survey" in 2003. 

This research was englarged on the basis of the first provinces in 2013. PLS regression is 

a recent technique that generalizes and combines features from principal component 

analysis and multiple regression. (Stevenson- Wolfers, 2008) Therefore, the aim of this 

study is to exemine factors which affect happiness by PLS method. As a result of studies, 

it is foreseen that findings will support the Easterlin paradox. 

 

Keywords:The Economics of Happiness, Easterlin Paradox, PLS 
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Mutluluk Ekonomisi, genellikle psikologlar tarafından kullanılan teknikler ile 

ekonomistler tarafından kullanılan teknikleri birleştirerek refahı değerlendiren 

yaklaşımdır (Graham, 2005). Mutluluk fonksiyo nları, mutluluk ölçüleri ve mutluluk 

belirleyicileri arasında yapısal bir ilişki kurmak ister. (Frey- Stutzer, 2002). Mutluluk 

ekonomisi üzerine bir hızla büyüyen ampirik literatür vardır. Yurtdışında Layard'ın 

(2005), Blanchflower - Oswald (2004), Clark -Oswald (1994), Easterlin (2001), Helliwell 

(2006), Helliwell-Huang (2008); Türkiye’de Şeker (2009), Bülbül- Giray (2011), Şimşir 

(2013), Beşel (2014). Bu literatür yaşam memnuniyeti belirleyicilerini ele almıştır ve 

genellikle sosyo-demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim), gelir ve diğer maddi ve 

manevi kaynaklarının etki ve rollerini ele almaktadır. Easterlin, konuyla ilgili henüz 

çözülmemiş bir paradoks ortaya koyarak ilgi yaratmıştır. “Easterlin Paradoksu” bir 

toplumun ekonomik kalkınma ve ortalama mutluluk düzeyi arasında hiçbir bağlantı 

olmadığını göstermiştir. Resmi istatistik olarak Türkiye’de yapılan, mutluluk konusunu 

ele alan ilk araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından “Yaşam Memnuniyeti 

Araştırması” (YMA) adıyla 2003 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, 2013 yılında 

ilk defa il bazında yapılmıştır. PLS Regresyon yöntemi, Temel Bileşenler Analizi ve 

Çoklu Regresyon yönteminin tekniklerini genelleştiren ve birleştiren bir yöntemdir. 

(Stevenson- Wolfers, 2008) Dolayısıyla çalışmanın amacı mutluluğu etkileyen faktörleri 

PLS yöntemi ile bulmaktır. Çalışmanın sonucunda, Easterlin Paradoksu’nun 

destekleneceği ön görülmektedir. 
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In this study, the NUTS 3 level, using data from the regional activities of the provinces in 

Turkey measured and examined whether spatial neighboring. In this context, the basic 

components analysis (TBA), Data Envelopment Analysis (DEA) and spatial econometric 

analysis of the spatial Econometrics studies ever made have been asked to open a new 

page. In addition, the results of the analysis of the basic components of the provinces on 

the basis of and in itself is interpreted. Data Envelopment Analysis of output-oriented 

CCR and BCC models used, the results are listed with the method of Super events. 

Provinces activity scores determined an d interpreted in this frame. Spatial econometric 

analysis of the basic components of the analysis phase, the 12 items obtained with both 

the dependent and independent variable was created and used as a base model 12. TBA, 

CCR and the BCC findings with a total of 72 pieces, using the model to achieve, although 

econometric problems, and Moran's I test as a result of Spatial autocorrelation model that 

does not have been excluded. Then the remaining 13 model for spatial Autoregressive 

(SAR) and spatial error models (SEM) has been estimated on the basis of the components 

of the provinces has been found in the neighbourhood of spatial. The neighborhoods have 

also been aided by the spatial mapping visually. In addition, SAR and SEM's choice made, 

statistical information has been mostly in line with the SAR model preferences. As a result, 

each province neighbours created externalities and essential ingredients analysis findings 

the predicted spatial model of neighborly relations has been demonstrated to reflect a more 

obvious way. Spatial econometric analysis for R, essential ingredients for analysis using 
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SPSS (Statistical Package of Social Sciences) and Data nnvelopment analysis for EMS 

(Efficiency Measurement System) programs were used. 

 

Keywords: Spatial Econometrics, Spatial Autoregressive (SAR) and Spatial Error (SEM) 

Models, Data Envelopment Analysis (DEA), Efficiency and Productivite, Priciple 

Component Anaysis (PCA) 

 

İllerin İBBS 3. Düzeye Göre Bölgesel Etkinlik Ölçümü ve Mekânsal Komşuluğun 

İncelenmesi 

 

Bu çalışmada, İBBS 3.düzey verileri kullanılarak, Türkiye’deki illerin bölgesel 

etkinlikleri öl çülmüş ve mekânsal komşuluğun olup olmadığı incelenmiştir. Bu 

bağlamda, temel bileşenler analizi (TBA), veri zarflama analizi (VZA) ve mekânsal 

ekonometrik analiz yapılarak, bugüne dek yapılmış mekânsal ekonometri çalışmalarına 

yeni bir sayfa açmak istenmiştir. Temel bileşenler analizi, veri hazırlama süreci için 

kullanılmış ve veriler 12 bileşen olarak ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, temel bileşenler 

analizi sonuçları iller bazında başlı başına da yorumlanmıştır. Veri zarflama analizinin 

çıktı yönelimli CCR ve BCC modelleri kullanılmış, sonuçlar süper etkinlik yöntemi ile 

sıralanmıştır. İllerin etkinlik skorları belirlenmiş ve bu çerçevede yorumlanmıştır. 

Mekânsal ekonometrik analiz aşamasında, temel bileşenler analizi ile elde edilen 12 

bileşen hem bağımlı hem de bağımsız değişken olarak kullanılmış ve 12 temel model 

oluşturulmuştur. TBA, CCR ve BCC ile elde edilen bulgular kullanıl arak, toplam 72 adet 

model elde edilmesine karşın, ekonometrik sorunlar ve Moran’s I testi sonucunda 

mekânsal otokorelasyon bulunmayan modeller dışlanmıştır. Daha sonra elde kalan 13 

model için mekânsal otoregresif (SAR) ve mekânsal hata modelleri (SEM) tahmin edilmiş 

ve bileşenler bazında illerin mekânsal komşulukları tespit edilmiştir. Tespit edilen 

komşuluklar mekânsal haritalama yapılarak görsel olarak da desteklenmiştir. Ayrıca, SAR 

ve SEM tercihi yapılmış, istatistikî bilgiler doğrultusunda çoğunlukla SAR modeli tercih 

edilmiştir. Sonuç olarak, her bir ilin komşularına dışsallık yarattığı ve temel bileşenler 

analizi bulguları ile tahmin edilen mekânsal modellerin komşuluk ilişkilerini daha belirgin 

bir şekilde yansıttığı ortaya konmuştur. Mekânsal ekonometrik analiz için R, temel 
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bileşenler analizi için SPSS (Statistical Package of Social Sciences) ve veri zarflama 

analizi için EMS (Efficiency Measurement Syste m) programları kullanılmıştır. 
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(SEM) Modelleri, Veri Zarflama Analizi (VZA), Etkinlik ve Verimlilik, Temel Bileşenler 
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Academic pricing research has increased the scientific and analytical quality of pricing 

strategy significantly in the last times. Pricing is a critical issue for management. İt 

requires analyzing data on costs, customers, and the competition. Price segmentation is 

the division of buyers into distinct subsets or segments. This study has illustrated some 

types of segmentation tactics that can be used for determining museum entrance fee: 

Segmentation by buyer identification, purchase location, time of purchase, purchase 

quantity, pr oduct design.  
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Müzelerde Gelir Yönetimi için Fiyat Farklılaştırması 

 

Akademik araştırmalar son zamanlarda fiyat stratejisinin bilimsel ve analitik kalitesini 

arttırmıştır. Fiyatlama; maliyet, müşteri ve rekabet verilerinin analizini gerektiren yönetim 

için önemli bir karar sürecidir. Fiyat farklılaştırma; tüket icilerin alt küme yada bölümlere 

mailto:kemal@uludag.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 296 

 

296 

 

ayrılmasıdır. Bu çalışma müze giriş bilet fiyatı belirlenmesi için kullanılabilecek tüketici 

tanımı, satın alma yeri, miktarı … bazı fiyat farklılaştırma taktiklerini ele almaktadır. 
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This paper aims to explore the link between wages and labour productivity in 

manufacturing industry of Turkey. The evidence on the relation between wage level and 

productivity is quite clear that higher wages leads to higher productivity. However the 

marginal impact of wage increase on productivity may differ with respect to firm size. 

This study, therefore, aims to fill in the gap in the literature by providing evidence on the 

impact of wages on the productivity of firms with different sizes. The analyses in this 

study are based on the firm level data obtained from Turkish Statistical Institute 

(TURKSTAT) and cover the period from 2003 to 2010. The database includes all firms 

employing 19+ workers, and 60% of the firm employing works less than 19 in Turkish 

manufacturing. Our descriptive findings show that average wages increase with the firm 

size: larger firms tend to pay higher wages. Moreover, the preliminary results based both 

on static (fixed-effects) and dynamic panel data analysis, i.e. Generalized Methods of 

Moments (GMM) show that marginal impact of wage increase is quite higher in micro 

and small firms than medium and large firms. This finding signals very important policy 

implication that increasing wages especially in micro and small firms may bring more 

productivity increases than that of medium and large firms. However, micro and small 

firms has no incentive for wage increase in a developing country with high unemployment. 

They can easily find workers volunteer to work with the minimum wage. This 

phenomenon may be overcome with a tax policy. Removing taxes from the minimum 
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wage is the easiest way to trigger productivity in manufacturing on the one side, and to 

increase welfare by increasing disposable income on the other. 

 

Keywords: Firm Size, Wages and Productivity, Manufacturing Industry, Turkey 

 

 

 

Firma Büyüklüğü, Ücretler ve Üretkenlik: Türkiye İmalat Sanayii Firmaları 

Üzerine Bir İnceleme 

 

Bu makale Türkiye imalat sanayiinde ücretler ile emek üretkenliği arasındaki ilişkiyi 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ücret ve üretkenlik arasındaki ilişki ile ilgili kan tlar 

oldukça açıktır ki yüksek ücretler yüksek üretkenliğe neden olmaktadır. Fakat ücret 

artışının üretkenlik üzerine marjinal etkisi firma büyüklüğüne göre farklılıklar 

gösterebilir. Bu çalışma, bu yüzden, ücretin farklı büyüklükteki firmaların üretkenliğine 

etkisi ile ilgili kanıtlar sunarak literatürdeki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu 

çalışmadaki analizler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde edilen ve 2003-2010 

dönemini kapsayan firma düzeyindeki verilere dayanmaktadır. Veriler Türkiye imalat 

sanayiinde 19+ işçi çalıştıran tüm firmaları ve 19’un altında işçi çalıştıran firmaların 

%60’ını kapsamaktadır. Betimsel bulgularımız ortalama ücretin firma büyüklüğü ile 

birlikte arttığını göstermektedir: Daha büyük firmalar daha fazla ücret ödemektedir. 

Dahası, hem statik (sabit-etkiler) hem de dinamik panel data analizine (Genelleştirilmiş 

Momentler Metodu (GMM)) day anan ilk bulgularımız ücret artışının marjinal etkisinin 

mikro ve küçük firmalarda orta ve büyük firmalardan oldukça fazla olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgu özellikle mikro ve küçük firmalardaki ücret artışının orta ve 

büyük firmalara kıyasla daha fazla üretkenlik artışı getireceği ile ilgili çok önemli bir 

politika implikasyonuna işaret etmektedir. Fakat, yüksek işsizliğe sahip gelişmekte olan 

bir ülkede mikro ve küçük firmaların önünde ücret artırmaları için herhangi bir teşvik 

bulunmamaktadır. Minimum ücret düzeyinden kolaylıkla çalışacak eleman 

bulabilmektedirler. Bu sorun vergi politikası ile aşılabilir. Minimum ücretten vergilerin 
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çıkarılması bir taraftan üretkenlik artışını tetiklerken, diğer taraftan harcanabilir geliri 

artırarak refah artışı sağlamanın en kolay yoludur. 

 

Anahtar Kelimeler: Firma Büyüklüğü, Ücretler Ve Üretkenlik, Imalat Sanayi, Türkiye 

 

Discriminating Between Log-Normal and Gamma Distributions Based on 

Kullback-Leibler Divergence 

 

Hayrinisa Demirci Biçer, Cenker Biçer 

Kırıkkale Üniversitesi 

hdbicer@hotmail.com 

 

Log-Normal and Gamma distributions are skewed distributions whi ch are used to make 

statistical inferences in many areas. In order to make statistical inference, it is very 

important to correctly know the underlying distribution of set of observed data. The ratio 

of maximum likelihood (RML) has been extensively used in choosing between the two 

distributions. The Kullback-Leibler information is a measure of uncertainty between the 

two densities. In this study, we examine the use of Kullback-Leibler Divergence (KLD) 

in discriminating between Log-Normal and Gamma distribution. We explain the 

consistency of the KLD with the RML by made simulation study. 

 

Keywords: Log-Normal Distribution, Gamma Distribution, Ratio of Maximum 

Likelihood, Kullback-Leibler Distance 

 

Kullback-Leibler Uzaklığına Göre Log-Normal ve Gamma Dağılımlarının Ayırt 

Edilmesi 

 

Log-Normal ve Gamma dağılımları bir çok alanda istatistiksel sonuç çıkarımı yapmak için 

kullanılan arpık dağılımlardır. İstatistiksel sonuç çıkarımı yapmak için gözlenmiş verinin 

dağılımının doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. En çok olabilirlik oranı (RML), iki 

dağılım arasından tercih yapmak için kullanılan en yaygın yöntemdir. Kullback-Leibler 
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bilgisi ise iki yoğunluk arasındaki belirsizliğin bir ölçüsüdür. Bu çalışmada, verilen bir 

veri setinin dağılımının Log-Normal mi yoksa Gamma mı olduğuna karar verebilmek için 

Kullback-Leibler uzaklığı(KLD) kullanılacaktır. Ayrıca, yapılan bir simülasyon 

çalışmasıyla, KLD ile RML’den elde edilen sonuçların birbirleri ile tutarlı olduğu 

gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Log-Normal Dağılım, Gamma Dağılımı, En Çok Olabilirlik Oranı, 

Kullback-Leibler Uzaklığı. 
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Weibull distribution is extensively used for statistical analysis and inference of skewed 

data. In practice, there are censored data in many cases modeled by the Weibull 

distribution. In this study, classification regions, discriminant function and allocation rule 

in univariate Weibull distributed populations are obtained according to principle of 

minimizing the total probability of misclassification, which data set is contain randomly 

censored data in case of the parameters of the Weibull distribution are both known and 

unknown. In addition, a simulation study is conducted to examine the error rate how the 

affected from obtained discriminant function. Some comments are given in the simulation 

study for the calculated error rate estimation according to the obtained allocation rule. In 

case of the data set contains randomly censored data, if the Weibull distributed two 

populations move closer together, the estimated value of the error rate is decrease. Unlike, 

populations move away from each other; the estimated value of the error rate is increase. 

 

Keywords: Randomly Censored Data, Weibull Distribution, Discriminant Analysis,Error 

Rate. 
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Sansürlü Veri Durumunda Diskriminant Analizi 

 

Weibull dağılımı çarpık verilerin analizi ve istatistiksel sonuç çıkarımı için kullanılan bir 

dağılımdır. Uygulamada Weibull dağılımı ile modellenen bir çok olguda sansürlü veriler 

ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, rasgele sansürlü veri olması durumunda, tek 

değişkenli Weibull dağılımının parametrelerinin bilinip bilinmemesi durumları için 

toplam hatalı sınıflandırma olasılığını minimize eden sınıflandırma kriterine göre; 

sınıflandırma bölgeleri, diskriminant fonksiyonu ve atama kuralı elde edilmiştir. Ayrıca, 

elde edilen diskriminant fonksiyonuna göre hata oranının nasıl etkilendiğini incelemek 

amacıyla simülasyon çalışması yapılmıştır. Simülasyon çalışmasında, belirlenen atama 

kurallarına göre elde edilen hata oranı tahmin değerlerine ilişkin yorumlar yapılmıştır. 

Rasgele sansürlü veri olması durumunda, Weibull dağılımına sahip iki kitle birbirinden 

uzaklaştıkça, hata oranı tahmin değerinin küçüldüğü, tersine birbirine yaklaştıkça, hata 

oranı tahmin değerinin büyüdüğü gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: rasgele sansürlü veri, Weibull dağılımı, diskriminant analizi, hata 

oranı 

 

Statistical Education with R Animation Package 
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Teaching statistics might be divided into basically two periods such as before and after 

the internet and computer. Before the internet and computer, teaching statistics was 

conducted on the basis of a blackboard and chalk. Then electronic calculators were also 

added to this tool. In this first period, teaching of statistics wasn’t effective on topics that 

require complex operation and visuality such as Central Limit Theorem and graphs to not 

owned enough vehicles. The period of benefiting software packages such as SAS, Minitab, 

SPSS began with the introduction of the computer. There has been an important way in 
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areas such as fast calculation, graphic illustration and visuals in this period. Today, the 

opportunities which have been brought by computer and web technologies, provides the 

ability to use moving images in teaching statistics. Especially small applications (applets)1 

that can be monitored by connecting to a specific website, might be an extremely useful 

function in the teaching of complex statistical techniques. Mentioned small applications 

spread over a wide area up to descriptive statistics from graphics, to sampling from 

distribution and to statistical inference from probability. We think that small applications 

would be benefit sufficiently on the education of statistics which is located in higher 

education in our country. On the other hand, the open source R software which is 

developed by Ross Ihaka and Robert Gentleman in 1996, has brought new possibilities for 

the development of teaching statistics with more than 6000 packages work together and 

opened the way for new developments2. It’s an important opportunity for the education 

and dissemination of statistics because the functions of R have been developed for 

statistics. In this study, we will try to illustrate how to use R program on some animation 

at education of statistics. Also we will try to explain how animation can be used in 

statistics education by our samples which are implemented by using animation package3 

that mostly written by Yihui Xie. Our study includes examples of animation applications 

rather than theoretical informations. These examples will be on the issues such as random 

variables and distributions, confidence intervals, probability, random walk and the Central 

Limit Theorem. 

 

Keywords: R, Animation, Statistics 

 

R Animasyon Paketi ile İstatistik Öğretimi 

 

İstatistik öğretimi, bilgisayar ve internetten önce ve sonra gibi temelde iki döneme 

ayrılabilir. Bilgisayar ve internetten önce istatistik öğretimi temelde kara tahta ve tebeşir 

ile yürütülmüş, bu araçlara daha sonra elektronik hesap makineleri de katılmıştır. Bu ilk 

dönemde, Merkezi Limit Teoremi ve grafikler gibi karmaşık işlemler ve görsellik 

gerektiren konularda istatistik öğretimi, yeterli araçlara sahip olunmadığı için etkili 

olmamaktaydı. Bilgisayarın devreye girmesiyle birlikte istatistik öğretiminde SPSS, 
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Minitab, SAS gibi paket programlardan yararlanma dönemi başlamış, bu dönemde hızlı 

hesaplama, grafik çizimi ve görsellik gibi konularda önemli bir yol alınmıştır. Günümüzde 

ise bilgisayar ve web teknolojisinin getirdiği olanaklar, artık istatistik öğretiminde 

hareketli görüntüleri kullanma olanağı sağlamaktadır. Özellikle belirli bir web sitesine 

bağlanılarak izlenilebilen küçük uygulamalar (applet) , karmaşık istatistiksel tekniklerin 

öğretiminde son derece yararlı bir işlev görebilir. Sözünü ettiğimiz küçük uygulamalar, 

betimsel istatistiklerden grafiklere, örneklemeden dağılımlara, olasılıklardan istatistiksel 

çıkarımlara kadar geniş bir alana yayılmaktadır. Ülkemizde yer alan yükseköğretimlerdeki 

istatistik eğitiminde, küçük uygulamalardan gelecekte yeterince yararlanılacağını 

düşünüyoruz. Diğer yandan, 1996 yılında Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından 

geliştirilen açık kaynak kodlu bir yazılım olan R, birlikte çalıştığı 6000’den fazla paket ile 

günümüzde istatistik öğretiminin önüne yeni olanaklar getirmiş, yeni gelişmelerin yolunu 

açmış bulunmaktadır . R’nin fonksiyonlarının istatistik için geliştirilmiş olması, istatistik 

öğretimi ve bu öğretimin yaygınlaşması için önemli bir fırsattır. Biz bu kısa çalışmamızda, 

R programının istatistik öğretiminde bazı animasyonlarda nasıl kullanılabileceğini 

örneklemeye çalışacağız. Çoğunlukla Yihui Xie tarafından yazılan “animation” paketini 

kullanarak uyguladığımız örnekler ile istatistik eğitiminde animasyonun nasıl 

kullanılabileceğini açıklamaya çalışacağız. Çalışmamız teorik bir çalışma olmaktan çok 

animasyon uygulamalarına ilişkin örnekler içermektedir. Bu örnekler sırasıyla, rassal 

değişkenler ve dağılımlar, güven aralıkları, olasılık, rassal yürüyüş ve Merkezi Limit 

Teoremi gibi konularda olacaktır. 
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Provinces in Turkey 
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Celal Bayar Üniversitesi 
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Globalization in the world economy has increased the competition among national, local 

and regional economies and has characterized the concept of development as the basis of 

today’s management systems. The new development concept has been shaped in the axis 

of determination and improvement of the development le vel of the provinces forming the 

management system of a country. Provinces differ greatly in their geographical location, 

historical background, demographic structure, socio-economic potential and the levels of 

technological development. In particular, distribution of the dynamic factors across 

countries such as relative distance to markets and input sources, spatially unbalanced 

distribution of the manufacturing industry, human capital intensity, fertility rate, literacy 

rate and labor force participation rate leads to regional development differences. This fact 

prevents deepening internal markets by restricting interregional integration and 

consequently disrupts economic development. Socio-economic differences are trying to 

be overcome with the policies pursued in national, regional and local level in the 

international interaction framework. In this study, development levels of 81 provinces of 

Turkey was determined by using social and economic indicators for the period of 2008-

2011with data envelopment analysis, and the factors affecting the development level were 

analyzed. 

 

Keywords: Regional Development, Socio-Economic Factors, Data Envelopment Analysis, 

Turkey 
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Türkiye’deki İllerin Gelişmişlik Düzeyini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin 

Analizi 

 

Dünya ekonomisinde yaşanan küresel dönüşüm, yalnızca ulusal ekonomi leri değil aynı 

zamanda bölgesel ve yerel ekonomileri de etkisi altına alarak söz konusu aktörler 

arasındaki rekabeti artırmış ve kalkınma anlayışını yönetim sistemlerinin temeline 

indirgemiştir. Bu yeni kalkınma anlayışı, bir ülke yönetim sisteminin temelini oluşturan 

illerin gelişmişlik düzeyinin tespiti ve artırılması ekseninde şekillenmiştir. İller, coğrafi 

konumu, tarihi dokusu, demografik, sosyo-ekonomik potansiyeli ve teknolojik gelişmişlik 

düzeyleri açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Özellikle pazarlara ve girdi 

kaynaklarına göreceli uzaklık, imalat sanayinin mekansal olarak dengesiz dağılımı, beşeri 

sermaye yoğunluğu, doğurganlık oranı, okuma yazma oranı, işgücüne katılım oranı gibi 

dinamik faktörlerin ülkeler arasında farklı dağılımı bölgeler arası gelişmişlik 

farklılıklarına neden olmaktadır. Bu durum, bölgelerarası entegrasyonu kısıtlayarak iç 

pazarın derinleşmesini engellemekte ve sonuç olarak ekonomik kalkınmayı sekteye 

uğratmaktadır. Sosyo-ekonomik farklılıklar, uluslararası etkileşimler çerçevesinde ulusal, 

bölgesel ve yerel düzeyde sürdürülen politikalar ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bu 

çalışmada, sosyal ve ekonomik göstergeler kullanılarak, Veri Zarflama Analizi ile 2008-

2011 döneminde Türkiye’deki 81 ilin gelişmişlik düzeyine etki eden faktörler analiz 

edilmiştir. 
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In this study, Data Envelopment Analysis(DEA) that is the measurement method of 

performance has been described and the formation process, the mathematical structure, 

the graphical representation, moreover the models of DEA according to the directions and 

approaches have been examined. The general structure of Education system in our country 

and the comparison of Turkish Education System with European Union countries have 

been explained. The conceptions related with performance have been introduced. 

Furthermore, models of performance has been given briefly. In the application part, the 

efficiency and performance of the secondary schools in Bağcılar have been evaluated 

using the DEA-Solver program by the DEA between 2006 to 2009. 

 

Keywords: Data Enviroment Analysis(DEA), Performance, Efficiency, DEA-Solver 

Program, Turkish Education System 

 

 

 

 

Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Etkinlik Ölçümü ve Bir Uygulama 

 

Bu çalışmada performans ölçüm yöntemi olan Veri Zarflama Analizi (VZA) tanımlanmış, 

oluşum süreci, matematiksel yapısı, grafiksel gösteriminin yanı sıra yönlendirmelere ve 

yaklaşımlara göre VZA modelleri incelenmiştir. Bu bağlamda ülkemizdeki eğitim 

sisteminin genel yapısı ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılması yapılmıştır. 

Performans ile ilgili kavramlar tanıtılmış ve performans ölçüm modelleri kısaca 

verilmiştir. Uygulama kısmında ise İstanbul Bağcılar ilçesindeki orta öğretim 
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kurumlarının 2006-2009 yılları arasındaki etkinliği ve performans ölçümü VZA 

yöntemiyle DEA Solver programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
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Programı, Türk Eğitim Sistemi 
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Although Turkey had met with the credit card usage for the first time in 1968, credit cards 

were not accepted as a frequent payment instrument until the1999’s. After this point in 

time, a rapid growth of credit card usage and diversification of services in connection with 

credit card has been observed due to developments in the field of automation and service 

portfolios of the financial institutes. In our country, there are many studies analyzing the 

attitudes towards credit card usage. In these studies, the differences between students are 

determined according to their demographic characteristics and individual attitudes and 

behaviors of consumers with credit cards in general meaning. The aim of this study is to 

examine the attitudes and behaviors related to the ownership and the use of credit cards of 

the academic staff at Giresun University according to their demographic characteristics 

and socio-economic conditions. The main reason for studying on academic staff members 

in contras to a more general group is to examine the credit card usage attitude differences 

of individuals having a certain income and education level. As a reseach method, a survey 

application has been prepared for academic staff members at Giresun University. The 

demographic distribution of academic staff members (sex, age, academic titles, income 

level) credit card ownership, number of their credit cards payment ability and other credit 

card informations were determined from the collected data. The data processed with the 

help of the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programme. The results of the 

mailto:ipek.cebeci@giresun.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 307 

 

307 

 

Exploratory Factor Analysis (EFA) were evaluated and reasons for choosing a credit card 

were determined. 

 

Keywords: A Research on the Attitude towards Credit Card Usage of the Academic Staff 

Members at Giresun University 

 

Giresun Üniversitesi Akademik Personelinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik 

Bir Araştırma 

 

Türkiye kredi kartı kullanımı i le ilk kez 1968 yılında tanışmasına rağmen, özellikle 1999 

yılına kadar sık kullanılan bir ödeme aracı olarak yerini alamamıştır. Bu dönemden sonra 

kredi kartı kullanımının hızla gelişmesinin ve kredi kartıyla ilgili olarak verilen 

hizmetlerin çeşitlendirilmesinin nedeni; otomasyon alanında yaşanan gelişmeler ve 

bankaların hizmet portföyleri olmuştur. Ülkemizde kredi kartı kullanımına yönelik 

tutumların değerlendirilmesi amacıyla yapılmış çok fazla çalışma bulunmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre farklılıkları 

belirlenmiş, genel anlamda tüketicilerin kredi kartlarına olan bireysel tutum ve 

davranışları incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı; Giresun üniversitesi 

akademisyenlerinin demografik özelliklerine ve sosyo-ekonomik durumlarına göre kredi 

kartı sahipliği ve kullanımına ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesidir. Anakütle 

olarak akademisyenler üzerinde çalışılmasının temel nedeni, belli eğitim ve gelir düzeyine 

sahip kişilerin kredi kartı kullanımının farkını inceleyebilmektir. Araştırma yöntemi 

olarak Giresun üniversitesi bünyesinde çalışmakta olan akademisyenlere yönelik anket 

uygulaması hazırlanmıştır. Derlenen verilerden akademisyenlerin demografik dağılımları 

(cinsiyet, yaş grubu, akademik unvan durumu, ortalama gelir düzeyleri vb.) ile sahip 

olunan kredi kartı sayısı, sahip olunan kredi kartına ilişkin bilgiler, kredi kartı tercih etme 

nedenleri, kredi kartı borcunu ödeme durumları vb. belirlenmiştir. Veriler kodlanarak 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programına giriş yapılmış ve açıklayıcı 

faktör analizi sonuçları değerlendirilmiştir. 
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Purpose The study of life satisfaction and people’s hope/optimism about the future was 

conducted first time at the provincial level in 2013 by the Turkish Statistical Institute. In 

the study, a total of 196203 individuals, aged 18 years old and above, were interviewed 

face to face. People were asked to evaluate the state of happiness in their lives in three 

categories (happy, neither happy nor unhappy, unhappy). The study reveals that a majority 

(59 percent) of respondents says they are happy, while 10.8 percent say they are not. 

Participants were also asked for being hopeful for the future (hopeful, not hopeful). A 

majority (77 percent) of respondents are hopeful for the future while 23 percent say they 

are not, according to the study. Furthermore, the relationship between people’s state of 

happiness and being hopeful for the future was examined separately for men, for women 

and for overall. Methods: In this study; descriptive statistics, independent samples t-test, 

correlation and regression analysis were used to examine the happiness level of people 

and whether people have hope for the future or not. Specified analyses were conducted in 

terms of provinces separately for men, for women and for overall. Results and 

conclusions: The proportion difference of happy women and men in all provinces was 

tested by independent samples t test and found statistically significant. The proportion 

difference of being hopeful about the future for women and men in all provinces was tested 

by independent samples t test and also found statistically significant. The average 

proportion of happy women was 64.04%, while the average proportion of happy women 

was 58.18%, in all provinces. The proportion difference of 5.86% was found statistically 

significant (p = 0.000). The average proportion of being hopeful about the future for 

women was 78,38 %, while the average proportion of being hopeful about the future for 

men was 76.72%, in all provinces. The proportion difference of 1.66% was also found 
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statistically significant (p = 0.000). Positive correlation (relationship) was detected 

between happiness of people and being hopeful for the future. Correlation coefficients: for 

overall r = 0.59 p = 0.000; for men r = 0.67 p= 0.000; for women r = 0.48 p = 0.000 were 

found. The linear regression analysis was performed, using the happiness level of society 

as the dependent variable and the hope level of society about the future as the independent 

variable, separately for overall, for men and for women. All three models were found 

statistically significant. At the provincial level, positive correlation was also detected 

between the happiness level of society and the hope level of society about the future for 

overall, for men and for women. 

 

Keywords: Happiness, Hope, Hope and Happiness Relationship 

 

Türkiye’de İllere Göre Toplumun Umut ve Mutluluk Düzeyinin ve Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 
 

Amaç: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, ilk defa 2013 yılında, Türkiyede bütün 

illerde, Yaşam Memnuniyeti ve kişilerin kendi geleceklerinden umutlu olma durumu 

araştırması yapılmıştır. Bu Araştırma kapsamında, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 203 

birey ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Kişilerin hayatlarındaki mutluluk durumunu; üç 

seçenekten ( mutluyum, ne mutluyum ne mutsuzum, mutsuzum) biriyle cevaplandırmaları 

istenmiştir. Türkiye genelinde bireylerin mutluluk ile ilgili dağılımı: Mutlu olanların oranı 

(%59,0), ne mutlu ne mutsuz olanların oranı (%30,2), mutsuz olanların oranı (%10,8) 

olarak bulunmuştur. Kişilerin kendi geleceklerinden umutlu olma durumunu iki 

seçenekten birini (umutluyum, umutlu değilim) cevaplamaları istenmiştir. Türkiye 

genelinde, kendi geleceklerinden umutlu olanların oranı (%77,0), Umutsuz olanların oranı 

(%23,0) olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, Türkiyede, İller bazında, 18 yaş ve üz eri 

insanların; genel, erkekler ve kadınlar için umutlu olma durumu ile mutlu olmaları 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntem: Bu çalışmada, illere göre toplumun mutluluk ve 

umut düzeyinin incelenmesinde tanımlayıcı istatistik, bağımsız örneklem t testi, 

korelasyon ve regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Belirtilen analizler, illere göre 

toplumun geneli, erkler ve kadınlar için ayrı ayrı yapılmıştır. Bulgular ve sonuç: İllere 
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göre, kadınların ve erkeklerin mutlu olanların ve umutlu olanların oranları arasında fark, 

bağımsız örneklem t testi ile test edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

İllerde mutlu olan kadınların oranının ortalaması %64,04 iken erkeklerin oranının 

ortalaması %58,18 olarak elde edilmiştir. Kadınların erkeklerden %5,86 oran farkı 

istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000) bulunmuştur . İllerde, umutlu olan kadınların 

oranının ortalaması %78,38 iken erkeklerin oranının ortalaması %76,72 olarak elde 

edilmiştir. Kadınların erkeklerden %1,66 oran farkı istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000) 

bulunmuştur. Kişilerin kendi geleceklerinden umutlu olma durumu ile mutlu olmaları 

arasında pozitif korelasyon (ilişki) olduğu belirlenmiştir. Bu korelasyon değerleri: genel 

için r =0,59 p=0,000; erkekler için r =0,67 p=0,000; kadınlar için r =0,48 p=0,000 olarak 

bulunmuştur. İllere göre toplumun mutluluk d üzeyinin bağımlı değişken, illere göre 

toplumun umut düzeyinin bağımsız değişken olarak belirlendiği regresyon modeli; genel, 

erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Her üç model istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. İller düzeyinde, genel, erkekler ve kadınlar için, toplumdaki 

bireylerin umut düzeyi ile mutluluk düzeyi arasında pozitif ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Post-Stratification and Raking: Usages of Auxiliary Information In Survey 

Sampling 
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In sample surveys to improve the quality of the estimates weighting is applied to the data. 

Weighting is applied to the survey data to adjust sampling and non sampling errors, to 

increase the efficiency of estimators. Poststratification and raking are well known and 

frequently used weighting methods. Poststratification and raking are often used to reduce 

the variance of the estimates and to reduce bias due to coverage errors or nonresponse. 
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Poststratification and raking are used to improve the precision of survey estimators when 

categorical auxiliary information is available from sources outside the survey. The aim of 

the poststratification (stratification after selection of the sample) is to classify the 

population into homogenous strata depending on the information gathered from the 

sample. When the stratums are homogenous depending on the interest variable 

poststratification improves the precision of the estimators. In sample surveys raking is a 

widespread used wei ghting method in the constitution of cross classifications depending 

on two or more auxiliary variables. When cell population totals are not known and only 

marginal population totals are known an alternative method instead of poststratification is 

called raking (also called raking ratio estimation). In this study with the Turkish 

Demographic and Health Survey 2008 the precision of parameter estimations depending 

on the poststratification and raking methods are to be investigated. It is shown that the use 

of auxiliary information on weights can improve the efficiency of the estimates. 

 

Keywords:Weighting, Poststratification, Raking, Auxiliary Variable 

 

Sonradan Tabakalama ve Tarama Yöntemi: Araştırma Örneklemesinde Yardımcı 

Değişken Kullanımı 

 

Örnekleme araştırmalarında tahminlerin kalitesini arttırmak için veriye ağırlıklandırma 

uygulanır. A ırlıklandırma, örnekleme ve örnekleme dışı hataları düzeltmek, tahminlerin 

etkinliğini arttırmak için araştırma verisine uygulanır. Sonradan tabakalama ve tarama iyi 

bilinen ve çokça kullanılan ağırlıklandırma yöntemleridir. Bu yöntemlerin amacı 

kapsanmamayı ve yanıtlamamadan kaynaklanan yanı gidermek ve araştırma tahminlerinin 

doğruluğunu güçlendirmektir. Sonradan tabakalama ve tarama araştırmada dışsal 

kaynaklardan elde edilen kategorik yardımcı bilgiler olması durumunda araştırma tahmin 

edicilerinin doğruluğunu arttırmak için kullanılır. Sonradan tabakalama ve tarama 

yöntemlerinde ağırlıklar, yardımcı değişkenlere dayalı oluşturulan çapraz sınıflamalardaki 

yığın ve örnek çaplarına dayalı belirlenir. Sonradan tabakalama (örnek seçiminden sonra 

yapılan tabakalama) amacı örnekten derlenen bilgilere göre yığını homojen tabakalara 

ayırmaktır. Tabakalar ilgili değişkene göre homojen olduğunda tahminlerin doğruluğunda 
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artış sağlar. Tarama, örnekleme araştırmalarında iki veya daha fazla sayıda yardımcı 

değişkene dayalı oluşturulan çapraz sınıflamalar yapılması durumunda yaygın kullanılan 

bir ağırlıklandırma yöntemdir. Çapraz sınıflamalardaki göze yığın çapları bilinmiyor ve 

yalnızca marjinal yığın çapları biliniyorken sonradan tabakalama yerine kullanılabilecek 

alternatif bir yöntem tarama olarak adlandırılır. Bu çalışmada 2008 Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırması verisinde sonradan tabakalama ve tarama yöntemiyle elde edilen 

parametre tahminlerinin duyarlılıkları araştırılacaktır. Ağırlıklarda yardımcı bilgi 

kullanımın tahminlerin duyarlılığını arttırmış olduğu gösterilecektir. 
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Multicollinearity among independent variables is one of the most common problems in 

regression analysis. Least Square (LS) method may lead to the improper use of the model 

when multicollinearity exists. Some methods have been developed to analyze regression 

models when multicollinearity among independent variables exists. One of such methods 

is the biased estimation methods. The most widely used biased estimation methods are 

principal components regression, ridge regression and their variations. Although 

estimatiors related to these methods have a small bias, they have smaller mean square 

error than LS estimators. Therefore, these biased estimation methods have more accurate 

results than LS estimation method. In some areas such as environment, ecology, 

agriculture, and medicine, it is a widely encountered situation that the measurement of the 

sampling units according to variable of interest is quite difficult or expensive in terms of 

cost, time, and other factors. In such conditions, by using the ranked set sampling (RSS), 

the sample selection process can be carried out by less cost and in less time, than the 

simple random sampling (SRS) technique. Median Ranked Set Sampling(MRSS) is a 
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modification of RSS and it perform better than classical RSS especially under symmetrical 

unimodal distributions. In general, since the errors have normal distribution in regression 

models, the efficiency of estimators can be increased by using median ranked set 

sampling. In this study, ridge regression estimators are investigated by using median 

ranked set sample to obtain the efficient estimators of regression model parameters. The 

simulation study is performed for different number of independent variables, sample sizes, 

correlation coefficients and error variances to investigate the effectiveness of the ridge 

regression estimator using median ranked set sample compared to the ridge estimator 

using simple random sample. It was shown that, ridge regression estimator using median 

ranked set sample give more efficient results than ridge regression estimator using simple 

random sample. 

 

Keywords: Biased Estimators, Ridge Regression, Multicollinearity, Median Ranked Set 

Sampling, Relative Efficiency 

 

 

Ridge Regresyon Tahmin Edicisi için Medyan Sıralı Küme Örneklemesi 

 

Bağımsız değişkenler arasında ortaya çıkan çoklubağlantı, regresyon analizinde en yaygın 

karşılaşılan sorunlardan biridir. Çokluba lantının varlığında, En Küçük Kareler(EKK) 

tahmin metodunu kullanmak modelin yanlış kullanımına sebep olabilir. Bağımsız 

değişkenler arasında çoklu bağlantı olması durumunda, regresyon modelinde tahmin 

edicileri elde etmek için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de yanlı 

tahmin yöntemleridir. Temel Bileşenler regresyonu, ridge regresyonu ve bunların türevleri 

sıkça kullanılan yanlı tahmin yöntemlerindendir. Bu yöntemlere ilişkin tahmin ediciler, 

küçük bir yana sahip olsa da EKK tahmin edicilerine göre daha küçük ortalama hata 

kareye sahiptirler. Dolayısıyla, bu yanlı tahmin yöntemleri EKK yöntemine göre daha 

doğru sonuçlar vermektedir. Çevre, ekoloji, tarım ve tıp gibi bazı alanlarda ilgilenilen 

değişkenin ölçümünün zaman, bütçe v.b. faktörler bakımından zor veya pahalı olduğu 

durumlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda, Sıralı Küme Örneklemesi (SKÖ) 

kullanılarak örnek seçim işlemi, basit tesadüfî örneklemeye (BTÖ) göre daha düşük 
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maliyetle ve daha kısa zamanda gerçekleştirilebilir. Medyan Sıralı Küme 

Örneklemesi(MSKÖ), SKÖ nün bir türüdür ve özellikle tek modlu simetrik dağılım 

varsayımı altında bilinen SKÖ’den daha iyi sonuçlar vermektedir. Regresyon 

modellerinde hata genellikle normal dağıldığından tahmin edicilerin etkinliği MSKÖ 

kullanılarak arttırılabilir. Bu çalışmada, regresyon model parametrelerinin etkin tahmin 

edicilerini elde etmek için, medyan sıralı küme örneği kullanılarak ridge regresyon tahmin 

edicisi incelenmiştir. Medyan sıralı küme örneği kullanılarak elde edilen ridge regresyon 

tahmin edicisinin, basit tesadüfi örneklemeye göre elde edilen tahmin ediciye göre 

etkinliğini araştırmak için, farklı bağımsız değişken sayısı, örnek çapı, bağımlılık katsayısı 

ve hata varyansı dikkate alınarak simülasyon çalışması yapılmıştır. Medyan sıralı küme 

örneklemesine göre elde edilen ridge regresyon tahmin edicisinin, basit tesadüfi 

örneklemeye göre elde edilen ridge regresyon tahmin edicisinden daha etkin sonuçlar 

verdiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Sapmalı Tahmin Ediciler, Ridge Regresyon, Çoklu Bağlantı, Medyan 
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The Comparison of Individuals Personality Tests Results to Their Behaviors in 

Social Network in Terms of the Centrality Measures 
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Personality defined as the relation of an individual with internal and external environment, 

and the personality analyzes are one of the most debated issues in Psychology. These 

analyzes classify the types of the relations of an individual within the groups such as 

friends and family under the designations such as popular or shy etc. based on the personal 

characteristics of the individual. On the other hand, it is frequently debated in recent years 

that individuals may have different or even opposite characteristics in social network 

called “the cyber world”. The science of psychology focuses on the personal 
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characteristics of individuals while Sociology deals with the studies including analyzes on 

the position of an individual in society, using the method of “sociometry”. This article 

deals with the personality tests and sociometry studies in terms of the Social Network 

Analysis centrality measures. It is intended to compare the personal characteristic of 

individuals obtained through conventional personality tests with their personal 

characteristic while they are in the social networks. To that end, a personality test is 

applied to the individuals and then the conversations with their friends on a popular 

messaging application are analyzed in terms of the Social Network Analysis (SNA) 

centrality measures. A group of 75 undergraduates (young-adult) between the ages of 19 

and 25 participated in the research. The research aims to define whether there is a 

difference between the results from the personality tests and the results from the Social 

Network Analysis. 

 

Keywords: Social Network Analysis, Personality, Sociometry 

 

Bireylerin Kişilik Testi Sonuçları ile Sosyal Ağdaki Davranışlarının Merkezilik 

Ölçüleri ile Karşılaştırılması 

 

Bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu ilişki biçimi olarak tanımlanan kişilik ve kişilik an 

alizleri, Psikolojide en çok tartışılan konulardan biridir. Bu analizlerle bireylerin kişilik 

özelliklerinden yola çıkılarak arkadaşlık, aile gibi gruplarda kurdukları ilişki türleri 

popüler, çekingen gibi isimlerle sınıflandırılır. Diğer taraftan son yıllarda kişilerin ''sanal 

alem'' diye isimlendirilen sosyal ağ ortamında farklı hatta zıt kişilik özellikleri 

sergiledikleri de sıklıkla tartışılmaktadır. Bireylerin kişilik özelliklerine odaklanan 

Psikoloji bilimine karşın Sosyolojide ''sosyometri'' başlığı altında bireyin toplumdaki 

konumuna yönelik analizleri kapsayan çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada 

kişilik testleri ve sosyometri çalışmaları, Sosyal Ağ Analizi (SAA) merkezilik ölçüleri ile 

birlikte ele alınmıştır. Çalışmada bireylerin klasik kişilik testleri ile elde edilen kişilik 

özellikleri ile sosyal ağda sergiledikleri kişilik özelliklerinin karşılaştırılması 

hedeflenmiştir. Bu amaçla bireylere önce kişilik testi uygulanmış daha sonra popüler bir 

mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşları ile yaptıkları görüşmeler Sosyal Ağ 
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merkezilik ölçüleri ile analiz edilmiştir. Araştırmaya 19-25 yaş arasında (genç-yetişkin) 

75 kişilik üniversite öğrenci grubu katılmıştır. Araştırmada bireylerin kişilik testi 

sonuçlarının SAA ile elde edilen sonuçlardan farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir. 
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To use technology in the 21st century called information age is not a privilege but is a 

necessity. In this age only communities who have knowledge produce technology and use 

knowledge. Today, information technology is utilized in almost every sector and people 

use communication tools in their daily life intensely. Therefore, the demand for 

information and communication tools has been rising day by day all over the world. Most 

of the global brands in the information technologies sector operate in the USA and they 

have to increase their productivity and efficiency in order to meet the growing demands 

and to compete with their rivals. Data envelopment analysis is nonparametric method that 

uses multiple inputs produces multiple outputs and it is applied to evaluate the relative 

efficiency of the enterprises operating in similar fields. Due to the fact that the method is 

static, it can only measure relative efficiency for a given period. However, it is also 

important for enterprises to know how the relative value of business efficiency evolves 

over time. So Malmquist total factor productivity change index method has been 

developed which operates by adding time dimension to the measurement of efficiency and 

makes possible to measure the changes of efficiency of enterprises in a given time period. 

This study tries to analysis how the information technology enterprises listed in Fortune 

500 in the USA have been affected by 2007 financial crises. In the study, Mamquist Total 
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Factor Productivity Index method is used to measure the change over time in efficiency 

values. The date of enterprises between 2005 and 2010 were used during the study. 

 

Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Malmquist Index, Crises 

 

Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi: Bilgi Teknolojileri Sektörü 

Uygulaması 

Bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda teknolojiyi kullanmak bir ayrıcalık değil 

zorunluluk haline gelmiştir. Bilgi çağında bilgiye sahip olan toplumlar, teknol ojiyi 

üretmekte ve kullanmaktadır. Günümüzde hemen her sektörde bilgi teknolojilerinden 

yararlanılmakta, insanlar günlük hayatlarında bilgi-iletişim araçlarını yoğun biçimde 

kullanmaktadır. Bilgi teknolojileri sektöründeki küresel markaların çoğu ABD'de faaliyet 

göstermekte, bu işletmelerin artan talebi karşılayabilmeleri ve rakipleri ile rekabet 

edebilmeleri için etkinlik ve verimliliklerini artırmaları gerekmektedir. Veri zarflama 

analizi; birden çok girdi kullanarak yine birden çok çıktı üreten, benzer alanda faaliyet 

gösteren işletmelerin göreli etkinliklerini ölçmede kullanılan parametrik olmayan bir 

yöntemdir. Yöntem statik olduğu için sadece belirli bir dönemdeki göreli etkinliği 

ölçebilmektedir. Ancak işletmelerin göreli etkinlik değerlerinin zaman içinde nasıl bir 

gelişim gösterdiği de işletmeler açısından çok önemlidir. Bu yüzden etkinlik ölçümüne 

zaman boyutu katılarak, zaman içinde işletmelerin etkinlik değişimlerinin ölçümüne 

olanak veren Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi yöntemi geliştirilmiştir. Bu 

çalışmada, ABD'de yayınlanan Fortune 500 listesinde yer alan bilgi teknolojisi 

sektöründeki işletmelerin 2007 finansal krizinden nasıl etkilendikleri incelenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada; etkinlik değerlerinin zaman içinde değişimlerinin ölçülmesinde 

Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi yöntemi kullanılarak, değerlendirmeler 

yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, işletmelerin 2005-2009 yılları arasındaki beş yıllık 

verileri kullanılmıştır. 
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Living in an age of Big Data, we use large sparse matrices ever than before. In forming 

regression equations and in principal component analysis variable selection is very 

important. As a result of this sparsity, regression and PCA transform into LASSO and 

Sparse PCA. LASSO is an abbreviation for “Least Absolute Shrinkage and Selection 

Operator” and is a regression method that penalizes the absolute size of the regression 

coefficients. LASSO method has the ability to recover a true underlying (sparse) model 

with minimal prediction error and can be used for variable selection in high-dimensional 

datasets in the presence of low to moderate multicollinearity. When the number of 

explanatory variables greatly exceeds the number of observations, we use PCA as a 

dimension-reducing technique. Sparse principal component analysis (Sparse PCA) is an 

analysis technique for multivariate data sets and by adding sparsity constraint on the input 

variables it extends PCA for the dimension reduction (variable selection). In the first 

section of our paper, the importance of “sparsity” will be examined. In the second and 

third parts of our paper, theoretical and practical explanations related to LASSO and 

Sparse PCA will be given. Also in these parts, usage of packages named as “PMA”, 

“elasticnet”, “lars” and “glmnet” are being studied by examples. The paper is ending with 

a discussion section. 
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 Analysing Turkey’s Coal Mining Disaster Data (1983-2014) with Poisson Change- 

Point Models 
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Poisson with two change points had been studied by Carlin, Gelfand and Smith (Carlin, 

Gelfand a nd Smith, 1992) and multiple change-point models had been studied by Chib ( 

Chib, 1998). Using time series data and Bayesian analysis with an R package MCMCpack, 

we may determine the change points of a time series. After a brief literature survey on 

change point models, Bayesian analysis, theoretical foundations of change point models 

and MCMC will be explained. Also the essentials of R package MCMCpack will be given 

in this section. We have yearly coal mining disaster data of Turkey between 1983 and 

2014. Studying this time series data and using Bayesian MCMC approach, change points 

were determined. Our paper ends up with a discussion section that takes into account of 

the regulative and inspectional regime changes and tries to explain the meaning of these 

change-points according to these changes. 
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In the recent times usage of high speed rail lines has gained importance with aim of 

peoples’ efficient time spent and transportation of more people at a time. However due to 

two essential goals, minimizing environmental damages of highway transportation 
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vehicles and the regarding railway as more confidental transportation, considerable 

technological investments on the speed rail lines construction made progress in developed 

countries. With the operation of high speed rail this technology has started to use in 

Turkey. Customers’, preferred high speed rail transportation, satisfaction levels was 

investigated in this paper. Data collection tool was designed in order to investigate high 

speed rail customers’ satisfaction levels and questionnaire was conducted by face to face. 

In this paper proposed Structural Equation Model (SEM) was used for analyzing high 

speed rail customers’ satisfaction levels. 

 

Keywords: High Speed Rail, Customers’ Satisfaction, Structural Equation Model 

 

Yüksek Hızlı Tren Müşterilerinin Memnuniyetinin Araştırılması 

 

Günümüzde insanların zamanı daha iyi kullanma isteği ve daha fazla kişinin tek bir 

seferde taşınması amacıyla hızlı tren hatlar nın kullanımı önem kazanmıştır. Bunun 

yanında karayolu ulaşım araçlarının çevreye verdiği zararların en aza indirilmesi ve 

demiryolunun daha güvenilir bir ulaşım aracı olması, gelişmiş ülkeleri hızlı tren hatlarının 

yapımı konusunda önemli teknolojik yatırımlar yapmaya yöneltmiştir. Yüksek hızlı trenin 

(YHT) sefere başlamasıyla birlikte Türkiye de bu teknolojiyi kullanan ülkeler arasına 

girmiştir. Bu çalışmada yüksek hızlı treni tercih edenlerin memnuniyetleri incelenmiştir. 

Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya arasında başlatılan yüksek hızlı tren yolcularının 

memnuniyetini incelemek için literatürden yararlanılarak veri toplama aracı tasarlanmış 

ve YHT müşterilerine yüz yüze görüşerek uygulanmıştır. Ankette yanıtlayıcının 

demografik özelliklerinin yanında, algılanan hizmete ilişkin tutum ifadeleri de yer 

almıştır. Çalışmada, YHT müşteri memnuniyeti önerilen Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

yardımıyla ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Hızlı Tren, Yolcu Memnuniyeti, Yapısal Eşitlik Modeli 
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A Research on Vocational School Student's Knowledge Security Awareness 

 

Ömer Faruk Rençber, Sinan Mete 

Çukurova Üniversitesi Kozan MYO, Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 

 omerren27@gmail.com 

 

Nowadays, the increasing technological possibilities is provide easy accessibility to 

knowledges. Virtual environment called the internet environment, to be used by everyone 

and inability to control user of this environment has brought about doubt of the reliability. 

People, businesses and governments to facilitate access to information as the protection 

of the information is also of great importance. The main aim of this study is to determine 

the factors of university students’ information security awareness and the levels of 

influence. In this study, Cukurova University Kozan Vocational School was taken as the 

universe. In the data obtained by the survey method was made factor analysis and 

structural equation modeling application. In the analysis is involved in the 2013-2014 

academic year period students. Quota sampling method 420 randomly selected person is 

constituted in this study's sampling. The results of study had been achieved that the 

information security awareness can be measured under six factors and all of this factors 

have positive effect with information security awareness. 

  

Keywords: Knowledge Security Awareness, Structural Equality Modelling, Factor 

Analysis 

 

 

Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üzerine Bir 

Araştırma 

 

Günümüzde artan teknolojik imkânlar bilgiye ulaşılabilirliği kolaylaştırmaktadır. Sanal 

ortam adı ve rilen internet ortamının herkes tarafından kullanılması ve kontrol 

edilememesi bu alanların kullanımının güvenilirliği şüphesini de beraberinde getirmiştir. 

Kişiler, işletmeler ve devletler için bilgiye ulaşımın kolaylaşması kadar bilginin 

mailto:omerren27@gmail.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 322 

 

322 

 

korunması da büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı yüksekokul 

öğrencilerinin bilgi güvenlik farkındalığını etkileyen faktörleri ve etkileme düzeylerini 

belirlemektir. Çalışmada Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu evren olarak 

alınmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen verilere faktör analizi, yapısal eşitlik modeli 

uygulaması yapılmıştır. Analiz 2013-2014 yılı öğretim dönemindeki öğrencileri 

kapsamaktadır. Kotalı örnekleme yöntemiyle rasgele seçilen 420 kişi çalışmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda bilgi güvenlik farkındalığının altı faktör 

altında ölçülebildiği ve bunların tamamının bilgi güvenlik farkındalığı ile pozitif etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenlik Farkındalığı, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Faktör 

Analizi 

 

 

Determining the Variables that Affect of Loneliness of Universty Students with 

Structural Equation Modelling 

 

Mine Aydemir, Nuran Bayram 

 Uludağ Üniversitesi  
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Structural equation modelling which takes measurement errors of observed variables into 

account is a common method. In addition to overcoming measurement errors, structural 

equation models develop multivariate complex models which consider direct and indirect 

effects of variables by predicting and testing these models. The combination of direct and 

indirect effects is the total effect of the explanatory variables on the dependent variable. 

Structural equation models in other words structural regression models are similar to 

confirmatory factor analysis models. These models can be used to test theories on 

explanatory relationships between latent variables. Structural equation models aim to test 

proposed theoretical model and its hypothesis. As a result of this, best model which 

describes data accurately can be determined by comparing alternative models. In the light 
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of these informations, in this study, the variables which effect loneliness of university 

students are tried to be determined. 258 students were voluntarily participated from public 

university. 58,5 % of participants were female students. UCLA loneliness scale and self-

esteem scale which contains two dimension named self-love and self-efficacy are used to 

determine the level of loneliness of students. 

 

Keywords: Structural Equation Modelling, UCLA Loneliness Scale, Self-Esteem Scale, 

Self-Love, Self-Efficacy 

 

 

Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlığını Etkileyen 

Değişkenlerin Belirlenmesi 

 

Yapısal eşitlik modellerinin bilimsel çalışmalarda çokça kullanılıyor olmasının temel 

nedeni, verilen bir modeldeki gözlenen değişkenlere ilişkin ölçüm hatalarını açıkça hesaba 

katan bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. Ölçüm hatalarının üstesinden 

gelmesinin yanı sıra yapısal eşitlik modelleri ayrıca araştırmacıların çok değişkenli 

kompleks modeller geliştirmesi, tahmin etmesi ve test etmesine de olanak sağlamakta ve 

verilen modeldeki değişkenlerin direkt ve dolaylı etkilerini de dikkate almaktadır. Direkt 

ve dolaylı etkilerin kombinasyonu açıklayıcı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 

toplam etkisini ortaya koymaktadır. Yapısal regresyon modelleri olarak da ele alınan 

yapısal eşitlik modelleri doğrulayıcı faktör analizi modellerine benzerler. Bu modeller 

araştırma konusu olan çeşitli gizil değişkenler arasındaki açıklayıcı ilişkiler konusundaki 

teorileri test etmek için kullanılabilirler. Yapısal eşitlik modellemesi ile genellikle önerilen 

teorik bir modelin sınanması veya hipotezlerinin test edilmesi amaçlanmakta ve sonuçta 

birden fazla alternatif modelin karşılaştırılması yoluyla veriyi en iyi tanımlayan modelin 

saptanması hedeflenmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada, üniversite öğrencilerinin 

yalnızlığını etkileyen değişkenlerin yapısal eşitlik modellemesi ile belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak kamu üniversitesinden 258 öğrenci katılmıştır. 

Çalışmaya katılanların %58,5’i kız öğrencidir. Çalışmada öğrencilerin yalnızlık 
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düzeylerini belirlemek için UCLA yalnızlık ölçeği ile kendini sevme ve öz-yeterlik olmak 

üzere iki boyutlu benlik saygısı ölçeği kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Eşitllik Modellemesi, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Benlik-Saygısı, 

Kendini-Sevme, Öz-Yeterlilik 

 

 

The investigation of Student’s Profile Structures of Ardahan University Faculty of 

Economics and Administrative Sciences and Adnan Menderes University Nazilli 

Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

Yusuf Murat Kızılkaya, Sadullah Çelik 

Ardahan Üniversitesi , Adnan Menderes Üniversitesi 

muratkizilkaya@ardahan.edu.tr 

 

It’s well known that the number of universities increased rapidly from 70 to 170 in our 

country. The universities have been opened regardless of disparities and socio-economic 

structure between cities. These increase call into question about the quality of education. 

The aim of the study is to investigate the student’s profile structure and success and to 

confirm the di fferences and similarities between the students which educate in different 

universities at different parts of Turkey. For this purpose the student’s profile structure 

and success will be compared with descriptive statics and variance analyze of the students 

from Ardahan University and Adnan Menderes University Faculty of Economics and 

Administrative Sciences. Based on obtained results, we will have information about 

students’ profile structure and success and will be able to compared two different 

universities, one in the east and the other one in the west end of Turkey. The students’ 

priorities in the preference process and the success after this process will be investigated. 

 

Keywords: Ardahan Universty, Adnan Menderes Universty, Variance Analyze, Students’ 

Profile 
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Ardahan Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencileri ile Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli 

İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Profil Yapılarının İncelenmesi 

 

Bilindiği gibi son yıllarda ülkemizde üniversite sayısı hızla artarak 70 den 170 e çıkmıştır. 

İller arasındaki gelişmişlik farkları, sosyo-ekonomik yapılar gözetilmeksizin tüm illerde 

üniversite açılmıştır. Üniversite sayısının bu denli artması eğitim kalitesi hakkında soru 

işaretleri doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin iki farklı ucundaki 

üniversitelerde okuyan öğrencilerin profil yapıları ve başarı durumlarını incelemek, 

aradaki fark ve benzerlikleri ortaya koyabilmektir. Bu amaçla Ardahan Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ele alınacak, betimsel istatistik ve varyans 

analizi ile öğrenci profilleri ve başarı durumları kıyaslanacaktır. Elde edilen sonuçlar 

itibariyle Türkiye’nin; doğu ucunda yer alan bir üniversite ile batı ucunda yer alan bir 

üniversitede okuyan öğrencilerin profil yapıları ve başarı durumları hakkında bilgi sahibi 

olunacak, kıyaslama yapılacaktır. Öğrencilerin tercih sürecinde ki öncelikleri ve tercih 

sonrasında başarıları hakkında kestirimlerde bulunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ardahan Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Varyans 

Analizi, öğrenci Profilleri 

 

Distribution of the Quotient of a Pair of Independent Two-Sided Power Variates 

 

Selim Gündüz, Ali İhsan Genç 

Çukurova Üniversitesi 

sgunduz@cu.edu.tr 

 

Particularly in the applied sciences, some of the encountered problems are belong to 

determining the distributions of various algebraic combinations of random variables and 

many of these problems are associated with the product and quotient forms of these 

variables. This pap er gives the exact distributions of the ratios V=X/Y and 
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W=Y/(X+Y)when X and Y are independent two-sided power random variables. The 

percentiles of quotient are then computed, and a simulation application is given. 

 

Keywords: Two-Sided Power Distribution, Generalized Triangular Distribution, 

Distribution Of Quotient 

 

İki Yönlü Kuvvet Dağılımına Sahip İki Rastgele Değişkenin Bölümünün Dağılımı 

 

Özellikle uygulamalı bilimlerde karşılaşılan problemlerin bir kısmı rastgele değişkenlerin 

çeşitli cebirsel kombinasyonlarının dağılımlarının belirlenmesi ile ilgilidir. Bu 

kombinasyonlarda da en fazla öne çıkan bu rastgele değişkenlerin çarpım ve bölümünün 

dağılımının bulunması ile ilgili problemlerdir. Bu makalede de X ve Y birbirinden 

bağımsız iki rastgele değişken olmak üzere, V=X/Y ve W=Y/(X+Y) bölümlerinin tam 

dağılımları kapalı formda verilecek, momentleri hesaplanacak, yüzdelik tablosu sunulacak 

ve son olarak simülasyon uygulaması yapılacaktır. 
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Differential Evolution Algorithm Based Feature Selection in Beta Regression Using 

ICOMP Criteria 

 

Emre Dünder, Mehmet Ali Cengiz 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

emre.dunder@omu.edu.tr 

 

In regression analysis, it is very i mportant problem to determine the independent variables 

which have a significant effect on dependent variable. To solve this problem, scientists 

proposed feature selection algorithms. Feature selection algorithms are applied to other 

regression models as in linear regression analysis. In this study feature selection was 

applied in the context of beta regression analysis. Differential evolution algorithm was 
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considered as selection method and ICOMP information criteria were considered as fitness 

function. Consequently, more accurate results are obtained when ICOMP criteria is used 

within differential evolution algorithm. 

 

Keywords: Differential Evolution Algorithm, ICOMP Criteria, Beta Regression Analysis 

 

Beta Regresyon Analizinde ICOMP Kriteri Kullanılarak Diferansiyel Gelişim 

Algoritması Tabanlı Özellik Seçimi 

 

Regresyon analizinde bağımlı değişken üzerinde anlamlı etkiye sahip olan bağımsı z 

değişkenlerin belirlenmesi çok önemli problemdir. Bu problemi çözmek için bilim 

insanları özellik seçim yöntemlerini önermiştir. Özellik seçimi içerisinde seçim yöntemi 

ve uyum fonksiyonu olmak üzere iki temel bileşen bulunmaktadır. Özellik seçimi doğrusal 

regresyon analizinde olduğu gibi, diğer farklı regresyon modelleri üzerinde de 

uygulanmaktadır. Bu çalışmada beta regresyon analizi kapsamında özellik seçimi 

uygulanmıştır. Seçim yöntemi olarak diferansiyel gelişim algoritması, uyum fonksiyonu 

olarak ICOMP bilgi ölçütü ele alınmıştır. Sonuç olarak, diferansiyel gelişim algoritması 

ile birlikte ICOMP ölçütü kullanıldığında daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Diferansiyel Gelişim Algoritması, ICOMP Ölçütü, Beta Regresyon 
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Analyzing Self-Care Skills of University Students: An Application on Faculty of 

Economics and Administrative Sciences Students of Dumlupınar University 

 

Erkan Arı, Semih Karacan, Fadime Çelik, Sinan Saraçlı 

Dumlupınar Üniversitesi İİBF Fakültesi Ekonometri Bölümü 

 

In this study Self-Care abilities of stundents are examined using statistical techniques. 

Self-Care power is an individual’s ability to apply Self-Care activities which are necessary 

to maintain a healthy and good life and sustain his or her habits which are leading to a 
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better life. Also Self-Care power improves an individual’s healthy habits and in case of 

chronical diseases, it helps him or her to better fight with these diseases. In the application 

part of the study dataset which is collected from 400 students which are studying in 

different departments of Economics and Administirative Sciences Faculty of Dumlupinar 

University is examined with Explanatory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis 

and Multiple Correspondence Analysis. As a result of explanatory factor analysis, Self 

Care Agency Scale which is consisting of 15 items grouped into three factors which are 

HPS (Having Power for Self-Care), DPS (Developing Power for Self-Care) and LPS 

(Lacking Power for Self-Care). According to Confirmatory Factor Analysis, the item “I 

regularly evaluate the effectiveness of things that I do to stay healthy” is the most effective 

variable on having power for Self-Care factor with a reported 0.68 coefficient; “I am able 

to get information I need, when health is threatened” is the most effective variable on 

developing power for Self-Care factor with a reported 0.63 coefficient and “I seldom have 

time for myself” item is the most effective variable on lacking power for Self-Care factor 

with a 0.79 coefficient. Finally, based on the results of Multiple Correspondence Analysis, 

students who have higher Self-Care power are female students who live in a private 

dormitory, have their own rooms, don’t s moke or use alcohol, have 0-2000 TL monthly 

income and do exercies once or twice in a week for less than 30 minutes. 

 

Keywords: Self-Care Agency, Explanatory Factor Analysis, Confirmatory Factor 

Analysis, Multiple Correspondence Analysis. 

 

Üniversite Öğrencilerinin Özbakım Becerilerinin İstatistiksel Tekniklerle 

İncelenmesi: Dumlupınar Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama 

 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin özbakım becerileri istatistiksel tekniklerle 

incelenmiştir. Özbakım gücü, bir bireyin hayatını sağlıklı ve iyi bir şekilde sürdürebilmek 

adına özbakım aktivitelerini uygulaması ve sağlığını daha iyiye götüren alışkanlıklarını 

ömrü boyunca sürdürebilmesidir. Ayrıca özbakım gücü bir bireyin sağlıklı alışkanlıklarını 

geliştirir ve varsa kronik hastalıklarıyla daha iyi mücadele etmesini sağlar. Çalışmanın 

uygulama kısmında Dumlupınar Üniversitesi İİBF farklı bölümlerindeki 400 öğrenciden 
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Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasından anket aracılığı ile derlenen veriler açıklayıcı faktör 

analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve çoklu uyum analizi ile incelenmiştir. Açıklayıcı 

faktör analizi sonucunda 15 maddeden oluşan Öz Bakım Gücü ölçeği OS (Öz bakım gücü 

Sahipliği), OG (Özbakım gücünü geliştirebilme Yetisi) ve OA (Özbakım gücü 

Alışkanlığı) olmak üzere üç faktörde toplanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına 

göre ise, Öz bakım gücü Sahipliği üzerinde en etkili değişkenin, 0.68’lik katsayı ile 

Düzenli olarak, beni sağlıklı kılan şeyleri hayatımda daha etkin kılmak için çaba 

gösteririm değişkeni olduğu, Özbakım gücünü geliştirebilme Yetisi üzerinde en etkili 

değişkenin 0.63’lük katsayı ile Sağlığım tehdit altına girdiğinde bu durumla ilgili ihtiyaç 

duyduğum bilgiye erişebilirim değişkeni olduğu ve Özbakım gücü Alışkanlığı üzerinde 

en etkili değişkenin, 0.79’luk katsayı ile Genellikle kendim için zamanım olmaz değişkeni 

olduğu belirlenmiştir. Çoklu uyum Analizi sonuçlarına göre ise, özbakım becerisi yüksek 

olan öğrencilerin genellikle özel yurtta kalan, sigara içmeyen, alkol kullanmayan, özel 

yurtta kalıp kendine ait özel bir odası olan, ailesinin aylık geliri ortalama 0-2000 TL olan, 

haftada 1 yada iki kez 30 dakikadan az egzersiz yapan bayan öğrenciler olduğu 

görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Özbakım Becerisi, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör 

Analizi, Uyum Analizi 

 

Clustering Study on Universty Performance: A Case of Turkey 

Coşkun Hamzaçebi, Özge Mazlum, Gül İmamoğlu 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ozge_mazlum@hotmail.com 

 

For centuries, the university where the knowledge born and spread area is still protect the 

same valu e. University is taken its name from Plato and Aristotle’s philosophical 

discussion with their students without any political and religious pressures and it has 

created until today with legal personality on a global scale and as an independent 

institution. In this study, the MOORA Algorithm from Multi Criteria Decision Making 
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techniques and, K-means and Hierarchical Clustering algorithms from clustering methods 

are used to cluster the public universities of Turkey according to their performance. The 

aim of this study is to present a proposal to the universities which appear low performance 

in order to develop themselves. 

 

Keywords: University, Performance, MOORA, K-Means, Clustering 

 

Üniversitelerin Performansı Üzerine Kümeleme Çalışması: Türkiye Örneği 

 

Yüzyıllardır bilginin doğduğu ve yayıldığı yerlerden biri olan üniversite; günümüz de de 

aynı değerini korumaktadır. Üniversite adını Platon ve Aristo’nun hiçbir politik ve dini 

baskı unsuru olmadan öğrencileri ile yaptığı felsefi tartışmalardan almıştır ve günümüze 

kadar evrensel ölçekte bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak gelmiştir. Bu 

çalışmada, Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinden MOORA ve Kümeleme 

Algoritmalarından K-means ve Hiyerarşik Kümeleme yöntemleri kullanılarak 

Türkiye’deki devlet üniversitelerinin performansı üzerine bir kümeleme çalışması 

yapılmıştır. Çalışmanın amacı performansı düşük görünen üniversitelerin kendilerini 

geliştirmeleri için bir öneri sunmaktır. 
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Experiments 
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A company operating in the field of sheet metal processing has been facing with the 

problem of deviation from the target diameter while opening holes with CNC plasma 
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cutting machine. In this study, the 2k factorial experimental design was used to eliminate 

this problem. Performance metrics is selected as the amount of deviation from the target 

(18.4 mm). The experimental factors affecting the performance criteria are cutting speed 

(3000-4025 mm / min), cutting current (80-130 amps), material thickness (6-8 mm) and 

material typ e (DC01-Black Metal) respectively. According to the results, the main effects 

of thickness and speed and the interaction effect of current*thickness are statistically 

significant on performance criteria at the 5% level. Since metal type was not found as one 

of the important effects on performance criteria, the selection of metal type based on cost 

would be appropriate for the firm. According to the interaction effect of current*thickness, 

the effect of material thickness on the amount of deviation will be higher if cutting current 

is kept at low level (80 amps). The resulting regression model gives the minimum amount 

of deviation from the target (0.194 mm) when all the factors are set at low level. In this 

case, the company's the tolerance range for the hole drilling operation would be 18.4 ± 

194 mm. 

 

Keywords: Full Factorial Design of Experiments, Anova, Cnc Cutting Machine, Sheet 

Metal, Interaction 

 

Sac Levha Kesiminde Tam Faktöryel Deney Tasarımı ile Kalite İyileştirme 

 

Sac metal işleme alanında faaliyet gösteren bir firma, CNC plazma kesim tezgahı ile açılan 

deliklerin çap ölçülerinin hedeften s apmalarının fazla olması problemiyle karşı karşıya 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, sözkonusu problemin giderilmesi amacıyla 2k faktöriyel 

deney tasarımından yararlanılmıştır. Performans ölçütü hedeften (18,4 mm) sapma 

miktarı, performans ölçütünü etkileyen faktörler ise sırasıyla kesim hızı (3000-4025 

mm/dk), kesim akımı (80-130 amper), malzeme kalınlığı (6-8 mm) ve malzeme tipi 

(DC01-Siyah Sac) olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre kalınlık ve hız ana 

etkileri ile akım*kalınlık etkileşiminin performans ölçütü üzerindeki etkileri %5 

düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Sac tipinin etkisinin istatistiksel açıdan önemli bulunmaması 

nedeni ile sac tipinin maliyet esas alınarak seçilmesi firma açısından uygun olacaktır. 

Akım*Kalınlık etkileşimine göre akım 80 amper iken sac kalınlığının 6 mm olması 
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hedeften sapmanın daha az olmasına neden olmaktadır. Elde edilen regresyon eşitliğine 

göre b ütün faktörler (-1) düzeyinde olduğunda hedeften sapma en küçük düzeyde (0,194 

mm) gerçekleşmektedir. Bu durumda firmanın sözkonusu delik açma işlemi için tolerans 

aralığı 18,4±0,194 mm mertebesinde olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tam Faktöriyel Deney Tasarımı, Anova, Cnc Kesim Tezgahı, Sac 

Levha, Etkileşim 

 

A Comparison of World Countries in Terms of Confidence in Some Public and 

Civil Institutions by Using Discriminant Analysis and K-nearest Neighbor 

Algorithm 
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This paper compares countries citizens’ confidence in some major public and civil 

institutions within countries. An erosion or loss of confidence in the major institutions of 

the society is very serious threat to democracy. The continuity of institutions and political 

systems depends on the citizens’ confidence which may be a better indicator of public 

disaffection because they are the central pillars of society within the modern world and 

strongly related to societal trust. The confidence in institutions is the most important 

element to establish an interconnection between the citizenship and their own states, a part 

of a cohesive society in where citizens have confidence in national-level institutions and 

having a critically important emphasis in terms of i nstitutionalization and consolidation 

of democracy. Some other countries’ determinants, such as inflation, capital and 

technological advancements cast a shadow over the role of institutions although the role 

of institutions is another determinant of growth (Nawaz,2015). Confidence in the major 

institutions of society is the central indicator of the underlying feeling of the general public 

about its polity. An erosion of confidence in the major institutions of society, especially 

those of representative democracy, is a far more serious threat to democracy than a loss of 
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trust in other citizens /politicians. Without a doubt, social and cultural norms, especially 

higher education, participation to the community with a cooperative culture-create the 

manifestation of cooperation and civic mindedness, and then it helps to create strong, 

effective and successful social organizations and institutions, including political groups 

and governmental institutions in which people can invest their confidence. In this context, 

the aim of this study is the comparison of the countries taking into account the perception 

of confidence in court, government, political parties, parliament, university, labor unions, 

press, armed forces and police. In the study, a multivariate-discriminant analysis and non 

parametric k-nearest neighbor algorithm were used. Data set was obtained from VI.Wave 

of world-values survey within 2010-2013 periods. The study’s empirical results show that 

countries are highly different with respect to confidence in institutions considered and 

these differences come from the democratic perceptions of geographical-region which the 

countries belong. 

 

Keywords: Confidence In Institutions, Discriminant Analysis, K-Nearest Neighbor 

Algorithm 

 

Dünya Ülkelerinin Bazı Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Olan Güven 

Düzeylerinin Diskriminant Analizi ve K-En Yakın Komşu Algoritması 

Kullanılarak Karşılaştırılması 

 

Bu çalışmada, ülkelerinin bazı kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına olan güven 

düzeylerinin bir karşılaştırması yapılmaktadır. Ülke vatandaşlarının kamu kurumlarına, 

politikacılara ve sivil toplum örgütlerine karşı duydukları güven kaybı veya güven 

erozyonu ülke demokrasilerine çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kurumların ve siyasal 

sistemin devamlılığı, vatandaşların kurumlara güven duyması ve değişim taleplerine 

cevap bulabilmesine bağlıdır. Kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine güven 

vatandaşlık ve devlet arasındaki en önemli bağ unsurudur. Ayrıca bu kurumlara güven, 

demokrasinin kurumsallaşması ve pekiştirilmesi açısından önem kazanmaktadır. Diğer 

yandan büyüme üzerinde etkin rolü olan kurumlar; enflasyon, kapital ve teknolojik 

gelişme gibi diğer ülke göstergelerinin gölgesinde kalmıştır. Oysaki kurumların etkin ve 
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sağlıklı işlemesi ülkenin büyüme ve gelişmesi üzerinde önemli belirleyicidir 

(Nawaz,2015). Toplumun önemli kurumlarına duyduğu güven, bir anlamda toplumun 

siyasi yönetime karşı hissettiği duygunun bir yansımasıdır. Özellikle demokrasinin temel 

yapı taşlarından olan kurumlara karşı oluşan güven erozyonu demokrasiye politikacı veya 

diğer vatandaşlara duyulan güven erozyonundan çok daha ciddi bir tehdittir. Şüphesiz 

sosyal ve kültürel normların etkili, güçlü ve başarılı sosyal organizasyon ve kurumların 

oluşturulmasında etkisi tartışılamamaktadır. Güçlü ve başarılı kurumların oluşumu ve 

devamı için toplumda eğitim seviyesinin yüksek olması, kamu ve siyasi kurumlara katılım 

isteği ve işbirliği ruhunun gelişmiş olması önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmada ülke 

vatandaşlarının yargıya, siyasi partilere, parlamentoya, basına, devlet yönetimine, 

sendikalara, üniversitelere silahlı kuvvetlere ve polis teşkilatına güven algısı dikkate 

alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırmada çok değişkenli istatistiksel bir yöntem 

olan diskriminant analizi ve k-en yakın komşu algoritması kullanılmıştır. Çalışmanın veri 

seti, dünya değerleri araştırmalarından ve 2010-2013 dönemini kapsayan VI. dalga veri 

tabanından elde edilmiştir. Çalışmanın betimsel bulguları, dünya ülkelerinin söz konusu 

kurumlara karşı güven düzeyi açısından oldukça farklılıklar gösterdiğini ve bu 

farklılıkların ülkelerin içinde yer aldığı coğrafi bölgedeki demokrasi algısından 

kaynaklandığını göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumlara Güven, Diskriminant Analizi, K-En Yakın Komşu 

Algoritması 
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The Notion of “Regional Competition Power” or “Regional Competitiveness” can define 

as producing goods and services and creating labor opportunities for international markets 

in foreign competition conditions of countries. In comparison with other countries, 

measuring level of competitiveness and get overing is important to upgrade competition 

power of countries. Today competitiveness power among countries on the basis of 

countries annually measured and announced by different corporations, Competitiveness 

Index Among Countries (2010). In terms of countries’ competitiveness or the 

determiniveness of their competitiveness is important for the control of future of people 

in that country. Global Competition Index, in terms of one country’s efficiency and 

competition is included weighted average of three sub-index. As for weights differentiate 

depending on the current development level of the country. First sub-index is Fundemental 

Necessities sub-index and it review countries in terms of “ Corporate Structure”, “ 

Infrastructure”, “Macroeconomic Stability”, “Health and Primary Education”. In spite of 

that second sub-index is defined as “Efficiency Motivator” and the second sub-index note 

that critic layer in term of “ Countries Focus On Efficiency”. These are included variables 

like “Higher Education On The Job Training” , “Efficiency of Output Markets” , 

“Efficiency of Labor Markets”, “Development of Financial Markets” , “Technological 

Infrastructure” and “ Market Magnitude”. Finally, sub-index of Innovation Factors note 

that the components of “ Level of Business World” and “Innovation” like “Countrie s 

Focus on Innovation”, Global Competition Level of Turkey (2011). Independent variables 

are given sub-indexes of Global Competition Index. In this study, using Global 

Competition Index 2013-2014 data sets, levels of entrepreneurship and competitiveness 

mailto:derya.ispir@nisantasi.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 336 

 

336 

 

modelled. Fort this aim, we used Regression Analysis and Discriminant Analysis. 

Discriminant and Logistic Analyses enable to appoint groups the variables which 

foreknown group count and supply to classification, Hair and et al. (1995), Gujarati 

(1999), Lemeshow and Hosmer (2000). The values of entrepreneurship and 

competitiveness index are edited as given above, this new variable is defined as depended 

variable. If we categorizaion the depended variable as low, middle and high competition, 

discriminant and logistic regression analyses can apply. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Competitiveness, Logistic, Discriminant 

 

Dünya Ülkelerinin Girişimcilik ve Rekabetçilik Düzeylerinin Lojistik Regresyon ve 

Diskriminant Analizleri ile Sınıflandırılması 

 

“Bölgesel Rekabet Gücü” ya da “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” kavramı, ülkelerin dış 

rekabet koşulları içerisinde uluslararası pazarlara yönelik mal ve hizmet üretebilmeleri ve 

istihdam olanakları yaratabilmeleri olarak tanımlanabilir. Ülkelerin rekabet güçlerinin 

daha üst seviyeye çıkarılması için diğer ülkelere göre rekabet edebilirlik seviyelerinin 

ölçülmesi ve anlaşılması önemlidir. Ülkeler arasındaki rekabetçilik gücünün ölçümü 

günümüzde ülkeler bazında yıllık olarak değişik kurumlar tarafından düzenli olarak 

yapılıp ilan edilmektedir, İller Arası Rekabetçilik Endeksi (2010). Ülkelerin ekonomik 

anlamda rekabet edebilirliği veya ne kadar rekabetçi olduklarının tespit edilebilir olması, 

o ülkede yaşayan insanların geleceklerini kontrol edebilmeler i açısından büyük önem 

taşımaktadır. Küresel Rekabet Endeksi, her biri bir ülkenin verimlilik ve rekabeti 

açısından kritik veriler içeren üç alt endeksin tartılı ortalamasından oluşmaktadır. Tartılar 

ise, ülkenin içinde bulunduğu gelişme aşamasına göre farklılık arz etmektedir. Birinci alt 

endeks, Temel Gereklilikler alt endeksidir ve ülkeleri “Kurumsal Yapı”, “Altyapı”, 

“Makroekonomik İstikrar”, “Sağlık ve ilköğretim” katmanları açısından 

değerlendirmektedir. Buna karşın “Verimlilik Artırıcılar” olarak adlandırılan ikinci alt 

endeks, “Verimlilik Odaklı Ülkeler” açısından kritik olan katmanları dikkate almaktadır. 

Bunlar “Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim”, “Ürün Piyasalarının Etkinliği”, “Emek 

Piyasalarının Etkinliği”, “Finansal Piyasaların Gelişmişliği”, “Teknolojik Altyapı”, ve 
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“Pazar Büyüklüğü” gibi değişkenleri içermektedir. Son olarak, İnovasyon Faktörleri alt 

endeksi, özellikle “İnovasyon Odaklı Ülkeler” için önem taşıyan “İş Dünyasının 

Gelişmişlik Düzeyi” ve “İnovasyon” bileşenlerini dikkate almaktadır, Türkiye’nin 

Küresel Rekabet Düzeyi (2011). Bağımsız değişkenler de Küresel Rekabet Endeksinin alt 

endeksleri olarak alınmıştır. Bu çalışmada, Küresel Rekabet Endeksi 2013-2014 yılı 

verilerini kullanarak dünya ülkelerinin girişimcilik ve rekabetçilik düzeyleri 

modellenmiştir. Bu amaçla Lojistik Regresyon Analizi ve Diskriminant Analizleri 

kullanılmıştır. Diskriminant ve Lojistik Regresyon Analizi, grup sayısı önceden bilinen 

gözlemleri, gruplara atar ve sınıflandırma yapılmasını sağlar, Hair v.d. (1995), Gujarati 

(1999), Lemeshow ve Hosmer (2000). Girişimcilik ve rekabetçilik indeksi değerlerini 

yukarıda belirtildiği gibi düzenlenerek, bu yeni değişken bağımlı değişken olarak 

alınmıştır. Bağımlı değişkeni de düşük, orta ve yüksek rekabetçilik şeklinde kategori 

halinde getirirsek, diskriminant veya lojistik regresyon analizleri uygulanabilir. 
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Decision making is selecting the one way among all alternative ways. First step to solve 

decision-making problem is defining problem clearly. After defining the problem clearly; 

next steps are; determining all controllable and uncontrollable variables re lated to the 

defined problem, determining alternative ways to solve the problem, calculating 

probabilities for the uncontrollable variables, selecting best way to solve problem. Some 

algortihms have been developed by using statistical methods to create more efficient 

decision-making process.These created algortihms have been gathered under Statistical 

Decision Theory.  Because the housing sector is based on supply and demand, residential 

investment yields vary depended on supply and demand. Although housing sector 
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sometimes are affected negatively by economical conditions, residential investment in 

emerging countries is shown as important investment instrument. Decision making 

procces is also one of the critical procces of residential investment process. If decision 

making procces is managed analytically, investors should have detailed information about 

probable results of investment process and also risk factors could be minimized. Result of 

mismanagement of decision-making process, many investors are unable to obtain 

expected yield or experience financial loss by investing at the wrong time, in the wrong 

place, or in the wrong residential type. Statistical Decision Theory should be used to create 

this process effectively. Using this theory, probablities and expected yields or financial 

loss of different investment scenarios should be calculated. The main purpose of this study 

is to build decision-making principles in residential investment on statistical decision 

theory. In this study, monthly residential median sales prices, residential median rental 

values, price to rent ratios, residential gross yield rates data, for specific areas in Turkey, 

between time period January 2003 and December 2014 have been used. Using this data, 

statistical decision theory has been applied to residential investment process. 

 

Keywords: Real Estate, Housing, Yield, Decision Theory, Statistical Decision Theory, 

Investment. 

 

Konut Yatırımında İstatistiksel Karar Verme Süreci 

 

Karar verme, genel anlamda; birden fazla seçenek içinden seçim yapma işlemidir. Günlük 

yaşantıda birçok konuda karar verme durumu ile karşılaşılmakt adır. Bir karar verme 

probleminin çözülebilmesi için, öncelikle problem belirlenmelidir. Sonraki aşamalar ise; 

problemle ilişkili kontrol edilebilen ve edilemeyen değişkenlerin belirlenmesi, problemin 

çözümü için alternatiflerin öne sürülmesi, kontrol edilemeyen değişkenlerle ilgili 

olasılıkların hesaplanması, en uygun karar ölçütleri kullanılarak en iyi sonucun elde 

edilebileceği alternatifin seçilmesi şeklinde oluşmaktadır. Karar verme sürecinin daha 

etkin yönetilebilmesi için istatistiksel yöntemler kullanılarak bazı algoritmalar 

geliştirilmiş ve İstatistiksel Karar Verme süreçleri başlığı altında toplanmıştır. Konut 

sektörü doğası gereği arz ve talebe dayanmaktadır. Konut yatırımındaki getiriler ve 
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yatırım geri dönüş süreleri, ortaya çıkan arz ve talebe bağlı olarak değişkenlik 

göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde konut; dönemsel ve bölgesel olarak 

değişkenlik göstermekle birlikte, genele bakıldığında finansal yatırım araçlarına göre daha 

yüksek getirili bir yatırım aracı olarak gösterilmektedir. Bu sebeple konut yatırımı 

konusunda da karar verme süreci oldukça önem taşımaktadır. Karar verme sürecinin kötü 

yönetilmesi sonucu bir çok yatırımcı yanlış yerde, zamanda ya da yanlış konut tipine 

yatırım yaparak maddi kayıplar yaşamakta ya da beklediği getiriyi elde edememektedir. 

Karar verme süreci iyi yönetilirse, yatırımcı oluşabilecek maddi kayıp risklerini önceden 

görme şansını yakalayacak ve buna göre oluşturulacak bir yatırım planı ile daha etkin, 

daha düşük riskli bir konut yatırım g irişimi içerisinde olacaktır. Bu noktada İstatistiksel 

Karar Verme Süreçleri kullanılarak, yatırımcının konut yatırımı yapmayı düşündüğü 

bölgelerde, yatırım yapmayı düşündüğü konut tipine göre ortaya çıkabilecek getiriler, 

maddi kayıplar hesaplanarak, yatırımcıya daha şeffaf ve güvenilir bir yatırım ortamı 

sunulabilmektedir. Bu çıkarsamalardan yola çıkılarak, 2003 Ocak-2014 Aralık tarihleri 

arasındaki aylık düzende medyan konut satış fiyatları, medyan konut kira değerleri, konut 

yatırımı geri dönüş süreleri, konut brüt getiri oranları kullanılarak Türkiye’de belirlenen 

bölgelerde konut yatırımı için istatistiksel karar verme süreçleri uygulanmıştır. Bu çalışma 

ile konut yatırımında karar verme süreçlerinin daha şefaf ve daha doğru oluşturulması 

amaçlanmıştır. 
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With the slow city movement, started in Italy as a reaction to fast and similar life styles, 

the number of slow cities all around the world has increased rapidly in recent years. The 

most important reason of this is to protect the city’s own identity against globalization and 

to make this as a management model. Slow cities aim to reveal the historical and cultural 

richness as well as to increase the life styles of local inhabitants. The ones who have or 

wish to have the slow city community are able to analyze the strong and weak sides of the 

city in the application process and also they are capable of strengthening their strategies 

in the scope of the circumstances that those cities have. Thus, the slow cities support the 

development by protecting the local and natural values. Slow cities raise awareness and 

make differences by not losing their originality. Vize city has participated in slow city 

community by utilizing the circumstances it has in order to contribute to deve lop the 

region. The aim of the research is to find out the elements that make a slow city attractive. 

In literature, the works related to slow city are qualitative. It is targeted to reach the results 

with a quantitative scale. In the works of Teodoro Luque-Martı´nez et al. (2007) 

“Modeling a city’s image: The case of Granada”, the city image scale has been used as 

measurement. The reason to prefer this scale is that any slow city image scale has not been 

come across in the literature. In order to measure the slow city image by using city image 

scale, it has been determined to compare with a city, which is not slow city. In this context, 

the slow city Vize is compared to Luleburgaz city. The population of the research is the 

students of Vize Vocational School and Luleburgaz Vocational School, Kirklareli 

University. In the research, especially students are chosen. The reason to choose students 

is that the perception of inhabitants who live permanently in Vize and Luleburgaz is not 

as objective as the perception of the ones who live in those cities temporarily. In total, 592 

questionnaires are collected. As result of the analysis, it is determined that the 
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questionnaire is reliable. The variables have been factorized with the exploratory factor 

analyzation and Mann Whitney-U test has been performed. In the scope of the sample, the 

difference of slow city has been displayed. 

 

Keywords: City, City Image, Factor Analysis, Mann-Whitney U Test, Vize, Luleburgaz 

 

Sakin Şehir: Vize ve Lüleburgaz Kent İmajları Karşılaştırılması 

 

Hızlı yaşam temposuna ve giderek birbirine benzeyen y aşam tarzlarına tepki olarak 

İtalya’da başlayan sakin şehir hareketi ile son yıllarda dünya genelinde birçok ülkede sakin 

şehirlerin sayısında hızlı bir artış olmaktadır. Bunun en önemli sebebi küreselleşmenin 

etkisine karşı kendi kimliğini korumak ve bunu bir yönetim modeli haline getirmektir. 

Sakin şehirler, yerel halkının yaşam kalitesini yükseltmenin yanı sıra tarihi ve kültürel 

zenginliğin de ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Sakin şehir birliğine dâhil olanlar ve 

olmak isteyenler, kabul sürecinde ve daha sonra güçlü ve zayıf oldukları alanları analiz 

edebilmekte ve sahip oldukları şartlar çerçevesinde stratejilerini geliştirebilmektedirler. 

Böylece yerel ve doğal değerleri koruyarak kalkınmayı sağlamış olmaktadırlar. Sakin 

şehirler özgünlüklerini kaybetmeden farklılık ve farkındalık yaratmaktadırlar. Vize ilçesi 

yörenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sahip olduğu koşulları de erlendirerek 

sakin şehir ağına katılmıştır. Sakin şehrin çekiciliğini sağlayan unsurların neler 

olabileceğini tespit etmek araştırmanın amacıdır. Literatürde sakin şehir ile ilgili ulaşılan 

çalışmalar kalitatif içeriktedir. Araştırmanın amacına kantitatif bir ölçüm ile ulaşılmak 

hedeflenilmiştir. Teodoro Luque-Martı´nez vd. (2007) “Modeling a city’s image: The case 

of Granada” isimli çalışmalarındaki kent imajı ölçeği araştırmada ölçüm için 

kullanılmıştır. Bu ölçeğin tercih sebebi herhangi bir sakin şehir imajı ölçeğine literatürde 

rastlanılamamış olmasıdır. Kent imajı ölçeğinden sakin şehir imajı ölçebilmek için sakin 

olmayan başka bir ilçe ile kıyaslama yapılması tercih edilmiştir. Bu çerçevede Vize sakin 

kenti Lüleburgaz ilçesi ile kıyaslanmıştır. Araştırmanın evreni Kırklareli Üniversitesi Vize 

MYO ve Lüleburgaz MYO öğrencileridir. Araştırmada öğrencilerden oluşan bir evren 

özellikle tercih edilmiştir. Bunun sebebi sakin şehir Vize’de ve Lüleburgaz’da uzun 

süredir yaşamakta olanların algılarının, dışarıdan geçici süre ile gelenler kadar objektif 
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olamayacağı düşüncesidir. Toplam 592 anket toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 

anketin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Faktör analiziyle de değişkenler 

faktörleştirilmiş ve Mann Whitney-u analizi ile farklılık analizi yapılmıştır. Örneklem 

çerçevesinde sakin şehrin farkı ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Kent İmajı, Faktör Analizi, Mann Whitney - U Testi, Vize, 
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Global Crisis and its Effect on Turkish Banking Sector: A Study with Data 

Envelopment Analysis 
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The purpose of study is to examine the effects of Global Crisis on public, private and 

foreign–capitalized total 19 commercial banks in the Turkish Banking Sector’s 

performance criteria during the course of 2004–2012. With this purpose, to investigate 

the productivity and activity measurements Data Envelopment Analysis (DEA)–Variable 

Returns to Scale Model and DEA–Malmquist Total Factor Productiviry Index appropriate 

to time series panel estimation structure were applied to by using ratio belongs to sector. 

Within the period examined, comparison banks’ performances showing continuous 

activity in sector were performed by using equity / total assets (capital adequacy), total 

deposit / total assets (deposit ratio), liquid assets / short–term liabilities (liquidity ratio) 

and total assets (size of assets) input variables with total loans and receivables / total assets 

(asset quality), total loans and receivables / total deposit (loan ratio), non performing loan 

/ total loans and receivables (chanciness), period net income–loss / total assets (asset 

profitability ratio), period net income–loss / equity (equity efficiency) output variables. 

According to findings obtained to DEA–Variable Returns to Scale Model, the 

effectiveness of banking sector showes an increasing trend within the period 2006–2009 
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after a one year decrease (2005), and moves a decreased structure in period 2010–2012. 

When sector is classified according to capital structure, it is seen public–capitalized bank 

groups were affected crisis. It is among the findings obtained that foreign-capitalized 

banks have worked significantly more efficient way, effectiveness degree of private-

capitalized banks have been the course of decrease especially during the years 2010–2012. 

Findings obtained to DEA–Malmquist Total Factor Productivity generally followed the 

same trend throughout the years. The average TFP components is found the highest in 

influence the capture of innovation in sector. Relatively small proportion of 

unproductiveness decrease is discovered decision-making unit converges to the best 

production limit and showed activities at appropriate scales; while productivity increase 

performes positive change and managerial effectiveness. When Data Envelopment 

Analysis Model and the DEA–Malmquist Total Factor Productivity findings are 

considered together, Crisis doesn’t indicate an important inefficiency source on Turkish 

Banking Sector. 

 

Keywords: Global Crisis; Turkish Banking Sector; Effectiveness and Efficiency; Data 

Envelopment Analysis; DEA–Malmquist Total Factor Productivity 

 

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkisi: Veri Zarflama Analizi ile Bir 

İrdeleme 

 

Yapılan çalışmanın amacı, Küresel Kriz’in Türk Bankacılık Sektörü’nde yer alan kamu, 

özel ve yabancı serm ayeli toplam 19 mevduat bankası üzerindeki etkilerinin 2004–2012 

araştırma dönemindeki seyrini yönetsel ve performans ölçütleri çerçevesinde 

incelemektir. Bu amaçla etkinlik ve verimlilik ölçümlerini araştırmak için, sektöre ait 

rasyolar kullanılarak zaman serisi panel tahmin yapısına uygun Veri Zarflama Analizi 

(VZA) – Değişken Getirili Model ve VZA–Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi 

kullanılmıştır. İncelenen dönem içerisinde sektörde sürekli faaliyet gösteren bankaların 

performanslarının karşılaştırılması özkaynaklar / toplam aktifler (sermaye yeterliliği), 

toplam mevduat / toplam aktifler (mevduat oranı), likit aktifler / kısa vadeli yükümlülükler 
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(likidite oranı) ve toplam aktifler (aktif büyüklüğü) girdi değişkenleri ile toplam krediler 

ve alacaklar / toplam aktifler (aktif kalitesi), toplam krediler ve alacaklar / toplam mevduat 

(kredi oranı), takipteki krediler / toplam krediler ve alacaklar (risklilik), net dönem karı–

zararı / toplam aktifler (aktif karlılık oranı), net dönem karı–zararı / özkaynaklar 

(özkaynak karlılık oranı) ve faiz gelirleri / toplam aktifler (yönetim etkinliği) çıktı 

değişkenleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. VZA–Değişken Getirili Model’den elde 

edilen bulgulara göre, bankacılık sektörünün etkinliği bir yıllık (2005 yılı) bir düşmenin 

ardından 2006–2009 döneminde yükselme trendi göstermiş, 2010–2012 döneminde 

azalan bir yapıda hareket etmiştir. Sektör sermaye yapısına göre sınıflandırıldığında 

krizden etkilenen banka grubunun kamu sermayeli bankalar olduğu görülmüştür. Yabancı 

sermayeye sahip bankaların belirgin biçimde daha verimli çalıştığı, özel sermayeli 

bankalardaki etkinlik düzeylerinin özellikle 2010–2012 yılları arasında azalış seyrinde 

olduğu elde edilen bulgular arasındadır. VZA–Malmquist Toplam Faktör Verimliliği 

Endeksi’nden elde edilen bulgular, genellikle yıllar itibariyle aynı trendi izlemiştir. TFV 

bileşenlerinin ortalaması, sektörde yer alan bankaların yeniliği yakalama etkisinde en 

yüksek çıkmıştır. Nispi olarak küçük oranda verimsizlik azalışı, karar verme birimlerinin 

en iyi üretim sınırına yakınsamada ve uygun ölçekte faaliyet göstermede; verimlilik artışı 

ise pozitif yönlü değişimin gerçekleştirilmesinde ve yönetsel etkinlikte bulgulanmıştır. 

VZA–Değişken Getirili Model ve VZA–Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi 

sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, Küresel Kriz’in Türk Bankacılık Sektörü’nde 

önemli bir etkinsizlik kaynağına işaret etmediği görülmüştür. 
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Forecasting Oil Consumption in Turkey through Fuzzy Regression Method 
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Regression analysis is the statistical technique which is widely used to model and examine 

the relationship between variables. Regardless of their types, regression methods has two 

basic aims. First, they show the way of examining and thereby describing the relationship 

between independent and dependent variables. Second, they make predictions of the 

observations not occurred yet. Standard regression methods belong to the family of 

parametric-models and i nclude strong parametric assumptions about setting the model 

process. Fuzzy regression analysis has emerged when the fuzzy logic was applied to 

standard regression models. Fuzzy regression is based on the possibility theory and the 

fuzzy set theory which includes the uncertainty type. The biggest advantage of fuzzy 

regression is that there exits no necessity related to the testing of ‘least-squares method’ 

hypotheses. Oil consumption , which is an indicator of development level, plays a vital 

role in socio-economic development of countries. Oil now occupies a more strategic 

position compared with other energy sources. A significant amount of Turkey’s oil 

demand is met through imports. Therefore, changes in the cost of crude oil have a 

profound impact in terms of economy. The aim of this study is also to foresee and predict 

the oil consumption of Tur key based on standard economic indicators through fuzzy 

regression method. The dependent variable used in this study is the oil consumption from 

1990 to 2013. There are several factors that affect the oil consumption. Important 

indicators that could affect the oil consumption are annual population, cost of crude oil 

import, gross domestic production ( GDP ) and annual oil production. By establishing both 

classical regression and fuzzy regression models , we will try to determine which one is 

effective at forecasting future oil consumption. In order to identify the most effective 

model, commonly-used mean absolute percentage error ( MAPE ) will be taken into 

consideration. In addition, also the impact of independent variables on oil consumption 
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will be determined. In this way, the strategy of the policy makers can be formed according 

to the variables that are e ffective in oil consumption. 

 

Keywords: Fuzzy Regression, Oil Consumption 

 

Türkiye'nin Petrol Tüketiminin Bulanık Regresyon Yöntemiyle Tahmini 

 

Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemek ve araştırmak için yaygın 

olarak kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Hangi tür olursa olsun, regresyon yöntemlerinin 

iki temel amacı vardır. Birincisi, regresyon yöntemleri bağımsız ve bağımlı değişkenler 

arasındaki ilişkiyi incelemenin ve bunu ortaya koymanın bir yolunu gösterir. İkinci olarak, 

henüz gerçekleşmeyen gözlemlerin tahminini verir. Standart regresyon yöntemleri 

parametrik modeller sınıfında olup, modellerin oluşturulması aşamasında güçlü 

parametrik varsayımları içermektedir. Bulanık regresyon analizi, bulanık mantığın 

standart regresyon modellerine uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Bulanık regresyon 

olasılık teorisine ve belirsizlik türünü barındıran bulanık kümeler kuramına 

dayanmaktadır. Bulanık regresyonun en önemli avantajı ise varsayımların geçerliliğine 

veya sağlanmasına ilişkin herhangi bir şeyin yapılmamasıdır. Gelişmişliğin bir göstergesi 

olan petrol tüketimi, ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasında önemli bir ro l 

oynamaktadır. Günümüzde petrol, diğer enerji kaynaklarına göre daha stratejik bir 

konumdadır. Türkiye’nin petrol ihtiyacının büyük bir kısmı ithal yoluyla 

karşılanmaktadır. Dolayısıyla ham petrol fiyatlarındaki değişiklikler ekonomik açıdan 

önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı da, bulanık regresyon yöntemiyle standart 

ekonomik göstergelere dayanarak Türkiye’nin petrol tüketimini öngörmek ve tahmin 

etmektir. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken 1990-2013 yılları arası petrol 

tüketimidir. Petrol tüketimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Petrol tüketimini 

etkileyebilecek önemli göstergeler ise yıllık nüfus, ham petrol ithalatı maliyeti, gayri safi 

yurtiçi hâsıla ( GSYİH ) ve yıllık petrol üretimidir. Hem klasik regresyon hem de bulanık 

regresyon modelleri kurularak hangisinin gelecekteki petrol tüketimini tahmin etmede 

daha etkili olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. En etkili modeli belirlemek için de çok 

yaygın kullanılan ortalama mutlak hata (MAPE) kriteri dikkate alınacaktır. Ayrıca, 
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bağımsız değişkenlerin petrol tüketiminde etkisi de tespit edilecektir. Bu şekilde 

politikacıların stratejisi, petrol tüketiminde etkili olan değişkenlere göre 

oluşturulabilecektir. 
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Poisson processes are prominent stochastic processes with their application in finance, 

environment, medical, biology, genetic and etc. Poisson processes are generally defined 

as homogeneous, non-homogeneous and compound Poisson process. The most important 

distinctive feature of the non-homogenous Poisson process from homogeneous Poisson 

process is rate function is not a constant throughout time axis vice versa, is dependent on 

time. In the literature, several parametric forms of the rate function are available called 

power-law, Musa-Okumoto, Goel-Okumato and generalized Goel-Okumato rate function. 

In this study, we consider an abrupt change point problem in non-homogeneous Poisson 

process, and the parameters in the rate functions considered above and as well change 

point location are estimated via maximum likelihood method. Newton-Raphson and 

genetic algorithm methods used in the estimation of the parameter process are compared 

via a simulation study. 

 

Keywords: Non-Homogeneous Poisson Process, Change Point, Maximum Likelihood 
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Homojen Olmayan Poisson Süreci ve Değişme Noktası Problemi 

 

Poisson süreçleri, finans, çevre, tıp, biyoloji, genetik vb. alanlarda çok sayıda 

uygulamaları ile öne çıkan stokastik süreçlerdir. Poisson süreçleri genel olarak, homojen, 

homojen o lmayan ve birleşik Poisson süreçleri adı altında tanımlanır ve homojen olmayan 

Poisson sürecini, homojen Poisson sürecinden ayıran en temel özellik, zaman boyunca 

ortaya çıkması beklenen olay sayısının (oran fonksiyonunun) değişmez değil, zamanın bir 

fonksiyonu olmasıdır. Literatürde homojen olmayan Poisson süreci için, güç (power-law), 

Musa-Okumoto, Goel-Okumato ve genelleştirilmiş Goel-Okumato gibi çeşitli oran 

fonksiyonları yer almaktadır. Bu çalışmada homojen olmayan Poisson sürecinde 

beklenmedik (abrupt) değişme noktası problemi ele alınmış; ele alınan oran 

fonksiyonlarının parametreleri ve değişme noktasının tahmini en çok olabilirlik yöntemi 

ile tahmin edilmiştir. Bir benzetim çalışması ile tahmin sürecinde kullanılan Newton-

Raphson ile genetik algoritma yönteminin sonuçları karşılaştırılmıştır. 
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Neo classical growth model make use of two criteria which is β-convergence and σ-

convergence to testing the convergence hypothesis in the literature. β-convergence 

depends on the assumption of diminishing returns that in countries where capital is poor 

owing to the high marginal productivity. Similar savings rates lead to rapid growth of poor 

countries, this is a result of between the initial income level and growth rates will be a 

negative relationship. To say that there is σ-convergence, the economy should be observed 

in the distribution of GDP values tend to decrease over time. The time-dependent decrease 
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in the standard deviation of the distribution measures taken into consideration. In this 

study explores the countries known as the Balkan countries (Albania, Bosnia and 

Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Romania, 

Serbia, Slovenia and Turkey) interjacent being strong trade relations and convergence of 

these countries due to take place on the same geography of this country results will be 

analyzed. The main purpose of the study, in the process is to determine what level of this 

12 countries's economic convergence whether or not convergence of each other. Thus, the 

relationship between the contribution to world trade and economic growth of the Balkan 

countries is intended to be interpreted more clearly. The findings will be obtained for the 

Balkan countries within the framework of β-convergence and σ-convergence results of the 

study will be discussed in the relevant section. 

 

Keywords: Β-Convergence, Σ-Convergence 

 

Yakınsama Hipotezinin Balkan Ülkeleri İçin Testi 

 

Neo klasik büyüme modeli literatüründe yakınsama hipotezini test etmek amacıyla β-

yakınsaması ve σ-yakınsaması olmak üzere iki ölçüt kullanılır. β-yakınsaması sermayenin 

yoksul olduğu ülkelerde yüksek marjinal verimlili in olması sonucunda azalan verimler 

varsayımına bağlıdır. Benzer tasarruf oranları yoksul ülkelerin hızlı büyümelerine sebep 

olurken, bunun sonucunda başlangıç gelir düzeyi ve büyüme oranları arasında negatif bir 

ilişki olacaktır. σ-yakınsamasının var olduğunu söyleyebilmek için ise, ekonomilerin 

GSYİH değerlerinin dağılımında zaman içinde azalma eğilimi gözlenmelidir. Dağılım 

ölçüsü olarak standart sapmanın zamana bağlı azalması dikkate alınır. Çalışmada, Balkan 

ülkeleri olarak bilinen ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, 

Yunanistan, Kosova, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye) 

arasındaki ticari ilişkilerin kuvvetli olması ve bu ülkelerin aynı coğrafya üzerinde yer 

alması sebebiyle bu ülkelerin yakınsama sonuçları incelenecektir. Çalışmadaki temel 

amaç konu edilen 12 ülkenin ekonomik düzeylerinin süreç içinde birbirlerine yakınsayıp 

yakınsamadıklarının tespit edilmesidir. Böylelikle Balkan ülkelerinin dünya ticaretine 

katkıları ve ekonomik büyümeleri arasındaki ilişkinin daha net bir şekilde yorumlanması 
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amaçlanmaktadır. Elde edilecek bulgular çerçevesinde Balkan ülkeleri için β-

yakınsamasının ve σ-yakınsamasının sonuçları çalışmanın ilgili bölümünde 

paylaşılacaktır. 
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Heavy metals are discharged from mining and various other industries such as 

electroplating, metal finishing, textile, storage batteries, etc. Unlike organic pollutants, 

heavy metals do not degrade into less harmfull substances and can accumulate in soil and 

water reservoirs, which leads to harmfull effects on living species if the enter into the food 

chain. The aim of this study is to investigate the adsorption of lead ions from aqueous 

solution on waste foundry sand using 23 full factorial design of experiments. The 

individual and combined effects of pH (3-9), initial metal concentration(25 and 200 

mg/L)and temperatur e (20 and 70oC)on the lead adsorption was studied. Experimental 

results were statistically analyzed by using the student’s t-test, analysis of variance 

(ANOVA) and an F-test to define important experimental factors and their levels. A 

regression model that considers the significant main and interaction effects was suggested. 

The results showed that initial lead concentration is the most significant factor that affects 

the removal of lead ions andapproximately 99.24% of variability in removal efficiency 

explained by the factors included in experimental design. 
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Sulu Çözeltilerden Bentonitli Atık Döküm Kumu Kullanarak Ağır Metal Giderimi: 

Tam Faktöriyel Deney Tasarımı 

 

Ağır metaller madencil ik, elektroliz, metal kaplama, tekstil, depolama piller, vb. gibi 

çeşitli sanayilerden deşarj edilirler. Organik kirleticilerin aksine, ağır metaller daha az 

zararlı maddelere dönüşmezler , toprak ve suda birikerek canlılar üzerinde zararlı etkilere 

neden olurlar. Bu çalışmanın amacı, sulu çözeltiden kurşun iyonlarının bentonitli atık 

döküm kumu üzerine adsorpsiyonunu 23 tam faktöriyel tasarım kullanılarak araştırmaktır. 

Bu aşamada PH (3-9), metal konsantrasyonu (25 ve 200 mg/L) ve sıcaklık (20 ve 70 ° c)’ 

ın kurşun adsorpsiyonu üzerindeki tek tek ve birlikte etkisi araştırılmıştır. Deney sonuçları 

istatistiksel olarak önemli deney faktörleri ve seviyelerinibelirlemek amacıylavaryans 

analizi, F-testi ve student t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Önemli olan ana etkileri ve 

etkileşimleri dikkate alan regresyon modeli önerilmiştir. Sonuç olarak, kurşun iyonlarının 

gideriminde en önemli faktörün başlangıç konsantrasyonu olduğu ve giderim verimindeki 

değişimin %99.24’ünü deney tasarımında dahil edilen parametrelerin açıkladığı 

bulunmuştur.  
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Clustering analysis is one of the multivariate techniques widely used in many fields such 

as data mining, pattern recognition, image processing, information retrieval, marketing 

researches, finance etc. The main objective of clustering analyses is to cluster an unla 

beled data set by using some similarity measures such that objects in the same cluster are 

as similar as possible and objects in the different cluster are as dissimilar as possible. 

However, it can be used by various purposes such as dimension reduction, date reduction, 
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hypothesis formation, forecasting and data analysis. It is possible that the clustering 

techniques mainly can be divided into two groups: hierarchical clustering and non-

hierarchical clustering. Hierarchical clustering is based on separating data set into 

subgroups incrementally or merging data points that deal separately incrementally. In 

these clustering techniques, there is no need that the number of clusters is known 

beforehand. Besides, it is not appropriate that they are applied to large data sets. Non-

hierarchical clustering techniques are divided data set into in specified number of clusters. 

It is possible that these techniques are divided into two categories as classical and fuzzy 

clustering. Class ical clustering takes notice of Aristotle’s logic. In these techniques, either 

a data point is element of any cluster or it is not. There is not another choice. In fuzzy 

clustering, a data points can be element of two and more than cluster with different 

membership degrees. However, the sum of membership degrees of any data points to all 

clusters must be equal to 1. The most known fuzzy clustering algorithm is fuzzy c-means. 

In this study, data set involved 76 number of countries and 8 number of living condition 

variables has been separated three clusters by using fuzzy c-means algorithm. Data set 

belong to year 2014 and is obtained the web site of Numbeo. The objective in here is to 

cluster the countries as developed, middle developed and small developed according to 

living conditions. When examining the clustering results for Turkey, it is seen that Turkey 

belong to middle developed cluster in terms of living condition. 

 

Keywords: Clustering, Fuzzy C-Means, Living Conditions 

 

Seçilen 76 Ülkenin Bulanık C-Ortalamalar ile Yaşam Koşullarına Göre 

Kümelenmesi 

 

Kümeleme analizi veri madenciliği, desen tanıma, görüntü işleme, bilgi geri getirimi, 

pazarlama araştırmaları, finans, tıp vs. gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılan çok 

değişkenli istatistiksel yöntemlerden biridir. Kümeleme analizinin asıl amacı 

etiketlenmemiş bir veri setini bir takım benzerlik ölçülerini kullanarak, aynı kümedeki veri 

noktaları mümkün olduğunca benzer, farklı kümelerdeki veri noktaları da mümkün 

olduğunca benzemez olacak şekilde kümelere ayırmaktır. Ancak literatürde boyut 
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indirgeme, veri azaltma, hipotez oluşturma, öngörü, veri analizi gibi çeşitli amaçlarla da 

kullanılabilmektedir. Kümeleme analizi tekniklerini temel olarak iki gruba ayırmak 

mümkündür: hiyerarşik kümeleme ve hiyerarşik olmayan kümeleme. Hiyerarşik 

kümeleme veri setinin aşamalı olarak alt kümelere ayrılması veya ayrı ayrı ele alınan 

kümelerin aşamalı olarak birleştirilmesine dayanır. Bu kümeleme tekniklerinde küme 

sayısının önceden bilinmesine gerek yoktur. Bunun dışında büyük veri setlerine 

uygulanması uygun değildir. Hiyerarşik olmayan kümeleme teknikleri ise veri setini 

önceden belirlenen c sayıda kümeye böler. Bu teknikleri de klasik ve bulanık kümeleme 

olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkündür. Klasik kümeleme Aristo’nun 0, 1 

mantığını dikkate alır. Bu tekniklerde bir veri noktası herhangi bir kümenin elemanıdır ya 

da değildir ikisinin arasında bir durum söz konusu değildir. Bulanık kümeleme de ise 

herhangi bir veri noktası farklı üyelik dereceleri ile birden fazla kümenin elemanı olabilir. 

Ancak herhangi bir veri noktasının tüm kümelere üyelik dereceleri toplamı 1 olmalıdır. 

En iyi bilinen bulanık kümeleme algoritması bulanık c-ortalamalar algoritmasıdır. Bu 

çalışmada bulanık c-ortalamalar algoritması kullanılarak 76 ülke ve 8 yaşam koşulu 

değişkeni içeren veri seti 3 kümeye ayrılmıştır. Veri seti 2014 yılına aittir Numbeo web 

sitesinden elde edilmiştir. Burada amaç ülkeleri yaşam koşullarına göre, gelişmiş, orta 

gelişmiş ve az gelişmiş olmak üzere kümelere ayırmaktır. Kümeleme analizi sonucu 

Türkiye için incelendiğinde, Türkiye’nin yaşam koşulları bakımından orta gelişmiş 

kümesine girdiği görülmüştür. 
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Regression analysis can be considered as one of the mostly used studies of statistics. It 

simply examines the functional relationship between the dependent and independent 
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variable(s)and intends to estimate the parameters of mathematical model expressing this 

relationship. In most of the applied studies, least square estimation (LSE) regression is 

used to determine the parameters that express the average value of the dependent variable. 

However, quantile regression makes inferences about the whole distribution; not only just 

the mean value of the dependent variable. In some cases, even the regression on average 

of the dependent variable is statistically not significant, regre ssion on different quantile 

values can be found as significant. This property prevents repetition of the study becasuse 

of being insignificant around the average. In addition, quantile regression can be 

considered as more favorable than LSE regression depending on the cost and time 

consumpitons. In this study, we present a quantile regression application in comparison 

with LSE regression. 

 

Keywords: Regression, Least Squares Estimator, Quantile Regression, Robust Statistics 

 

 

 

Kantil Regresyon ve Bir Uygulama 

 

İstatistik biliminin en önemli uygulama alanlarından biri regresyon analizidir. Regresyon 

analizi, bağımlı ve bağımsız değişken(ler) arasındaki fonksiyonel ilişkiyi inceler ve bu 

ilişkiyi ifade eden mate matiksel modelin parametrelerini tahmin etmeyi amaçlar. 

Uygulamalı çalışmaların bir çoğunda bağımlı değişkenin ortalama değerini açıklayan 

değişkenlerin belirlenmesi için En Küçük Kareler (EKK) regresyonu kullanılmaktadır. 

Kantil regresyon bağımlı değişkenin sadece ortalama değeri ile değil, tüm dağılımı ile 

ilgili çıkarsama yapmamıza olanak tanımaktadır. Bağımlı değişkenin ortalama değeri 

hakkındaki regresyon istatistiksel olarak anlamlı olmasa bile farklı kantil değerleri için 

yapılan regresyon anlamlı çıkabilmektedir. Bu özellik birçok çalışmanın ortalama 

etrafındaki regresyonunun anlamsız çıkması nedeniyle tekrarlanmasını yada çalışmanın 

tamamen çöpe atılmasına engel olmaktadır. Ayrıca çalışmalarda katlanılan maliyet ve 

zaman göz önüne alındığında Kantil regresyonun EKK regresyonuna göre daha avantajlı 
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bir regresyon tekniği olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Kantil regresyo n tanıtılmış ve 

bir uygulama üzerinde EKK regresyonu ile karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Regresyon, En Küçük Kareler, Kantil Regresyon, Sağlam istatistik 

 

 

The Study Using Logistic Regression Analysis on Smoking Behavior of Universty 

Students 
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That the cigarettes with the addictive properties of nicotine content of cause recurrent 

smoking is defined as “smoking addiction” Atay (2010). According to World Health 

Organization’ definition, a person who smokes at least one cigarette is accepted as a 

“cigarette addict”. Smoking, with the greatest frequency, is ranked the first among 

addictive substances. Smoking habits cause for millions of people in each year to get poor 

health quality, to suffer from permanent diseases and to die. As a result of the increase in 

cigarette consumption in Turkey, smoking related diseases are increasing. Smoking 

behavior, as a later acquired habit, due to its negative effects on human health has become 

one of the most important social issue. Adolescence, a period between childhood and 

adulthood is a transition period for development and spiritual maturing adults. University 

Students, who are in a transition period from adolescence to adulthood, are confronted 

with problems caused by their age and the influence of socio-economic environment, 

Acikalin, (2010). For this purpose, the students’ behavior of smoking of non smoking at 

Faculty of Arts and Sciences at Eskisehir Osmangazi University, their causes to continue 

this behavior, attitudes and opinions and various demographic variables about smoking 

have been studied. In this study, the variable for university students’ smoking and 

nonsmoking was accepted as the dependent, the variables which though to influence the 

dependent variable and adapted from the survey used in the Master’s thesis by Ozge Bilge 
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Atay titled as “Non-smoking Education Faculty Students attitudes towards smoking” were 

used as independent ones. Logistic regression analysis for the analysis of data obtained in 

the study was decided to be used. In case of measuring levels of the independent variables 

and the dependent variable are continuous and least squares (OLS) assumptions are 

provided, the classical linear regression analysis is used. Where the least squares (OLS) 

assumptions are not provided and dependent variable is categorical, the logistic regression 

analysis is used, Hair et al (1995), Gujarati (1999), Lemeshow and Hosmer (2000), Akkus 

et al (2005). 

 

Keywords: Cigarette, Behaviour, Addiction, Logistic 

 

Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının Lojistik Regresyon Analizi 

ile İncelenmesi 

 

Sigaranın içeriğindeki nikotinin bağımlılık yapıcı özelliği ile tekrarlayan sigara kullanma 

davranışı “sigara bağımlılığı” olarak tanımlanmaktadır, Atay, (2010). Dünya Sağlık 

Örgütü’nün tanımına göre her gün düzenli olarak en az bir tane sigara içen kişi “sigara 

bağımlısı” olarak kabul edilmektedir. Sigara, toplumda kullanım sıklığı en fazla olan, 

bağımlılık yapıcı maddeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Sigara içme alışkanlığı her 

yıl milyonlarca insanın sağlık kalitesinin düşmesine, kalıcı hastalıklara yakalanmalarına 

ve ölümlerine neden olmaktadır. Türkiye’de sigara tüketiminin artması sonucu sigaraya 

bağlı hastalıklar artmaktadır. Sigara içme davranışı, sonradan kazanılan bir alışkanlık 

olarak insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle en önemli toplumsal 

sorunlardan biri tanesi haline gelmiştir. Gençlik, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan; 

gelişme, ruhsal olgunlaşma ve erişkin yaşama geçme dönemidir. Ergenlikten çıkıp 

erişkinliğe geçiş aşamasında olan üniversite gençleri, yaş dönemlerinin, sosyo-kültürel ve 

sosyo-ekonomik çevrelerinin de etkisiyle oluşan sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar, 

Açıkalın, (2010). Bu amaçla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

öğrencilerinin sigara içme veya içmeme davranışları, bu davranışlarını sürdürme 

nedenleri, sigara hakkındaki tutum ve görüşleri, çeşitli demografik değişkenlerin 

araştırılmasına çalışılmıştır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sigara içme-içmeme 
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değişkeni bağımlı değişken olarak alınarak, bağımlı değişkeni etkileyeceği düşünülen ve 

üniversite öğrencilerinin sigara içme davranışları için geliştirilmiş Özge Bilge Atay’ın 

sigara içmeyen Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları adlı yüksek lisans 

tezinde kullanmış olduğu formdan uyarlanan anket formunda belirlenen değişkenler de 

bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Üniversite öğrencilerinin sigara içip-içmeme 

değişkenini hangi değişkenlerin etkilediği sorusuna yanıt aranmaya çalışılacaktır. 

Çalışmada elde edilen verilerin analizi için lojistik regresyon analizinin kullanılması 

uygun bulunmuştur. Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin ölçüm düzeylerinin 

sürekli olması ve en küçük kareler (E.K.K.) varsayımlarının sağlanması durumunda klasik 

doğrusal regresyon analizi kullanılır. En küçük kareler varsayımlarının sağlanmaması ve 

bağımlı değişkenin kategorik olduğu durumlarda ise lojistik regresyon analizi 

kullanılmaktadır, Hair v.d. (1995), Gujarati (1999), Lemeshow ve Hosmer (2000), Akkuş 

v.d. (2005). 
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Technological changes, particularly the internet’s starting to be used in every aspect of the 

life, and recent days, and fast development of mobile communications helped consumers 

to meet their needs easily and firms to supply their products effectively. In order for the 

firms to respond consumers’ needs and desires appropriately, they have to be in a constant 

communication. That people started benefitting from mobile technologies while 

communicating and that the mobile phones are used in a fast way helped the firms which 

are very keen on communicating with their customers to find a new communication and 

marketing channel. Being mobile helped firms to get out of fixed practices and provided 

them with reaching their customers everywhere and every time. Mobile marketing can be 
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defined as doing marketing activities by reaching via mobile phones pocket computers 

and similar technological devices to costumers, institutions, products, services, and ideas 

activities and individuals. That thee newly developing mobile marketing concept and 

marketing activities have influences on customer behaviors made it mandatory to make a 

research on this.. In this context, for the consumers using mobile phones living in 

Eskisehir; • What their points of view toward mobile ads are • Whether their demographic 

characteristics affect their perspectives toward mobile ads • Whether their perspectives 

toward mobile ads have any influence on their purchasing behaviors will be studied. For 

this purpose, 420 questionnaires were given and 391 questionnaires returned. In 

preparation of the questionnaire statements, the questionnaire prepared by Oya Eru (2013) 

was inspired. The survey consists of a set of statements toward measuring demographic 

factors, cell phone and SMS usage, mobile ads. Factor analysis is one of multivariate 

statistical techniques. Indeed, the factor analysis in the field of application provides an 

efficient mathematical modeling, in particular to explain the phenomena such as human 

abilities and behaviors Durucasu (1991). Because factor analysis is an analysis which 

deals with the relationship between variables forming as a set, it provides the data to be 

more meaningful and condensed, Durucasu (1995), Khalaf, (2007). 
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Eskişehir İlindeki Tüketicilerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Bakış Açısı 

 

S on günlerde teknolojik değişimler ve özellikle internetin hayatın her alanında 

kullanılmaya başlaması ve mobil iletişimin oldukça gelişmesi ile tüketicilerin ihtiyaçlarına 

daha kolay ulaşılmasına aynı zamanda firmaların ürünlerini daha etkili bir biçimde 

sunabilmelerine yardımcı olmuştur. Firmalar, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına en 

uygun cevabı verebilmek için müşterileri ile sürekli bir iletişim halinde olmak 

zorundadırlar. İnsanların iletişim kurarken mobil teknolojilerden yararlanmaya başlaması 

ve cep telefonu kullanım hızı, müşterileri ile sürekli iletişim halinde olma arzusunda olan 

firmaların kendine yeni bir iletişim ve pazarlama kanalı bulmasına yardımcı olmuştur. 

Mobil olma, firmaların pazarlama çabalarını sabit uygulamalardan kurtarıp, her zaman, 
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her yerde müşterilere ulaşmasını sağlamaktadır. Mobil pazarlama, cep telefonları, cep 

bilgisayarları ve benzeri teknolojik aletler yoluyla müşterilere ulaşılarak kurum, ürün, 

hizmet, fikir, eylem ve kişilere ilişkin pazarlama faaliyetlerinin yapılması olarak 

tanımlanabilir. Bu yeni gelişmekte olan mobil pazarlama kavramı ve mobil pazarlama 

faaliyetlerinin, tüketicilerin satın alma davranışlarına olan etkisinin araştırılmasını zorunlu 

hale getirmiştir. Bu doğrultuda, Eskişehir ilinde yaşayan cep telefonu kullanan 

tüketicilerin; • Mobil reklamlara yönelik bakış açısının nasıl olduğu, • Demografik 

özelliklerinin mobil reklamlara yönelik bakış açılarını etkileyip etkilemediği, • Mobil 

reklamlara bakış açılarının satın alma davranışlarını etkileyip etkilemediği araştırılacaktır. 

Bu amaçla, araştırma kapsamında 420 anket kağıdı dağıtılmış ve bu anket kağıtlarında 391 

tanesi geri dönmüştür. Anket sorularının hazırlanmasında, Oya Eru (2013)’nun hazırladığı 

anket formundan esinlenilmiştir. Anket, demografik faktörler, cep telefonu ve SMS 

kullanımı, mobil reklamlara yönelik düşünceleri ölçen bir dizi soru setinden oluşmaktadır. 

Faktör analizi çok değişkenli istatistiksel tekniklerden biridir. Gerçekten de, uygulama 

alanında faktör analizi, özellikle insan yeteneği ve davranışı gibi olguların açıklanması 

için etkin bir matematik modelleme olanağı sağlamaktadır, Durucasu, (1991). Faktör 

analizi, bir değişken kümesini oluşturan değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkileriyle 

ilgilenen bir analiz olması nedeniyle verilerin daha anlamlı ve özet bir biçimde 

sunulmasını da sağlamaktadır, Durucasu, (1995), Khalaf, (2007). 
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The tourism sector has a fast development path in many countries. It is an important 

foreign income source for the countries in order them to reach their microeconomic and 

macroeconomic targets. Development of tourism half countries to improve their internal 
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and external trade volumes, lessen regiona l inequalities, expand transportation capacity, 

and enlarge furniture and souvenir materials producing sectors. On the other hand, as it is 

the case in other aspects, countries have different opportunities in terms of tourism. 

Specifically, countries with developed economies have important advantages compared to 

the other countries. With subsectors such as thermal water and health tourism, congress 

tourism, yacht tourism and so on, the tourism sector is crucial for many countries in raising 

their external trade revenues and diversifying their income earning economic activities. 

Tourism income is important for those countries facing current account deficit and 

external financing problems. As a result, investments in tourism sector provides these 

countries with foreign exchange incomes. Because the automation and mechanization 

processes are relatively slow in the tourism sector, it is a direct and indirect basis of 

employment creation. In this framework, the purpose of this st udy is to measure the 

countries tourism efficiency by utilizing data-mining analysis on the basis of World Bank 

data. 
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Ülkelerin Turizm Etkinlikleri Üzerine Bir Uygulama 

 

Gün geçtikçe büyüyüp gelişen turizm sektörü, günümüzde sağladığı döviz katkısı 

nedeniyle tüm ülkelerin hem mikro ekonomik hem de makroekonomik hedeflerini 

gerçekleştirmeleri açısından oldukça hayati öneme sahip bir gelir kaynağı olarak 

görülmektedir. Turizm gelişmesi sayesinde ülkelerin iç ve dış ticaretlerinin canlanmasına, 

bölgeler arasında yaşanan gelişmişlik farklarının azaltılmasına, ulaşım imkânlarının 

gelişmesine ve özelliklede inşaat, mobilya ve hediyelik eşya gibi sektörlerinin gelişimine 

önemli bir katkıda bulunmaktadır. Ancak her alanda olduğu gibi turizm sektöründe ülkeler 

birbirlerine göre farklı olanaklara sahiptirler. Özellikle de ekonomisi gelişmiş ülkeler 

diğer ülkeler göre önemli avantajlara sahip olmaktadırlar. Termal ve sağlık turizmi, 

kongre turizmi, yat turizmi gibi pek çok alt sektörden oluşan turizm sektörü ülkelerin dış 

ticaret gelirlerini arttırma ve çeşitlendirmede ülkeler için yadsınamaz bir gelir kaynağıdır. 
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Turizm gelirleri, ülkelerin cari açıkların kapatılmasına ve dış finansman ihtiyaç duyan 

ülkeler için büyü k öneme sahiptir. Bunun nedeni turizm sektöre yapılan yatırımlar 

ülkelere oldukça yüksek oranda döviz girdisi sağlamaktadır. Otomasyona ve 

mekanizasyona geçme olanakları oldukça sınırlı olan turizm endüstrisi doğrudan ve 

dolaylı etkisi olarak istihdam ve gelir düzeyini arttırmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada 

kullanılacak istatistikî veriler dünya bankasından temin edilerek veri zarflama analizi ile 

ülkelerin etkinlik düzeylerinin ölçülmesi planlanmaktadır. 
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Regression analysis is commonly used in biology, medicine, economy and social sciences. 

In linear regression, it is assumed that error term has constant variance and normal 

distribution. When response variable is discrete or categorical form, applying linear 

regression analysis can create negative parameter estimates theoretically impossible. Also 

the usual assumption of homoscedasticity can not provided. In this case different 

regression models must be used. Poisson regression model is appropriate when response 

variable takes discrete values 0,1,2,3,.., however it is not a categorical variable. For 

example, the number of insects in a leaf or the number of fires occurring in a year and so 

forth. Poisson regression model is a special case of generalized linear models and firstly 

described by Nelder and Wedderburn (1972). In literature, there are many studies using 

this model. Dean and Lawless (1989) suggested tests for detecting overdispersio n in 

Poisson regression model. Also, this model is examined theoretically by Deniz (2005). 

Moreover, this model is used in several studies modelling accidents (Joshua and 

Garber,1990; Miaou et al., 1992; Ivan and Bernardo, 2000; Lord and Bonneson, 2007). 
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Poisson and Logistic regression models are investigated by using smooth tests by Rippon 

and Rayner (2011). Ye et al. (2013) used this model to analyze relationship between 

accidents and reasons and they researched the suitability of the model. In this study it is 

examined goodness of fit tests such as Pearson chi-squared, Deviance, Freeman-Tukey 

tests, smooth tests and components, Dean and Lawless's score test for Poisson regression 

model. These tests are compared in terms of type I error rates and power values by 

simulation study. 
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Poisson Regresyon Modeli İçin Uyum İyiliği Testlerinin Karşılaştırılması 

 

Regresyon analizi biyoloji, tıp, ekonomi ve sosyal bilimlerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Lineer regresyonda hata teriminin sabit varyanslı ve normal dağılıma 

sahip olduğu varsayılır. Fakat, yanıt değişken kesikli veya kategorik formda ise lineer 

regresyon analizini uygulamak teorik olarak mümkün olmayan negatif parametre 

tahminleri ortaya çıkarabilir. Ayrıca homojen varyans varsayımı sağlanamaz. Bu durumda 

farklı regresyon modelleri kullanılmalıdır. Yanıt değişkenin 0,1,2,3... gibi kesikli fakat 

kategorik olmayan değerler aldığı durumlarda Poisson regresyon modelini kullanmak 

uygun olur. Örneğin, bir yapraktaki böceklerin sayısı, bir yılda meydana gelen yangınların 

sayısı gibi. Poisson regresyon modeli genelleştirilmiş lineer modellerin özel bir halidir ve 

ilk olarak Nelder ve Wedderburn (1972) tarafından tanımlanmıştır. Literatürde Poisson 

regresyon modelini kullanan bir çok çalışma vardır. Dean ve Lawless (1989), Poisson 

regresyonda aşırı yayılımı tespit etmek için test önermiştir. Deniz (2005) tarafından 

Poisson regreyon modeli teorik olarak incelenmiştir. Ayrıca kazaları modellemek için bir 

çok çalışmada bu model kullanılmıştır (Joshua ve Garber,1990; Miaou ve ark., 1992; Ivan 

ve Bernardo, 2000; Lord ve Bonneson, 2007). Rippon ve Rayner (2011), smooth uyum 

iyiliği testlerini kullanarak Poisson ve lojistik regresyon modellerini incelemiştir. Ye ve 

ark. (2013) ise kazalar ile sebepleri arasındaki ilişki modellemek için Poisson regresyon 

modelini kullanmış ve modelin uygunluğunu incelemiştir. Bu çalışmada ise Poisson 
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regresyon modelinin uygunluğunu test etmek için Pearson Ki-Kare, Sapma, Freeman-

Tukey testleri, Smooth test ve bileşenleri, Dean-Lawless'in skor testi ele alınmıştır. Bu 

testler simülasyon çalışması ile I. tip hata oranları ve güç değerleri bakımından 

karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Poisson Regresyon, Uyum Iyiliği, I. Tip Hata, Testin Gücü 
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In research involving alive subjects, experimenters are faced with some problems such as 

high variation between subjects, high cost of experiment or study on limited number of 

subjects. One of the most important method to overcome these problems is Crossover 

designs. Crossover designs are very popularly used in clinical and medical research to 

compare different treatments. In crossover designs, each experimental subject receives a 

sequence of treatment. One trea tment is given for each time period to each subject and 

response of each subject is taken at the end of each period. The main aim of these designs 

is to estimate main effects with greater efficiency by eliminating subject variation. 

Generally, in this type studies variability between subjects is greater than within subject. 

Since each subject in crossover designs acts as his/her own control, in other words all 

treatments are compared within the subject, error arising from variation between subjects 

is eliminated. Therefore, fewer subjects are required to detect the treatment differences. 

Within subject comparison comes with a possible disadvantage, called carryover effect. 

Carryover effect is the possibility of the effect of treatment applied during the treatment 

period to continue in the following periods. Another disadvantage of crossover designs is 

high risk of subject dropout. Low, et. Al. (1999) observed that dropout rate of 5-10 % is 

very common and in some areas it ca n be as high as 25%. Even though the initial planned 

design of the study is optimal, when subjects withdraw from the study before they 
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complete their treatment sequence, the accuracy of the obtained estimators for direct and 

carryover treatment effect comparisons decreases. Moreover, the design even has the 

tendency to become a disconnected design in which the basic treatment comparisons, that 

are the primary objectives of the study, can not be performed. Hence, robustness of the 

planned design to subject dropout should be assessed before the design is applied. In this 

study, the robustness of some popular designs was evaluated considering their 

performance measurements and tendency to become disconnected designs in the case of 

subject dropout. 

 

Keywords: Crossover Designs, Subject Dropout, Robustness, Disconnected Designs 

 

Nesne Düşüşleri Altında Çapraz Tasarımların Sağlamlığının Değerlendirilmesi 

 

Canlı nesneler içeren araştırmalarda, araştırmacı denekler arası yüksek değişim, 

denemenin yüksek maliyet i veya sınırlı sayıda denek üzerinde çalışma gibi problemlerle 

karşılaşabilir. Bu problemlerin üstesinden gelmek için kullanılan en önemli yöntemlerden 

biri çapraz tasarımlardır. Çapraz tasarımlar, farklı işlemleri karşılaştırmak için klinik ve 

medikal araştırmalarda oldukça popülerdir. Çapraz tasarımlarda her bir deney birimi 

işlemlerin bir sırasını alır. Her bir zaman periyodunda her bir deney birimine bir işlem 

verilir ve her periyodun sonunda her nesnenin sonucu alınır. Bu tasarımların asıl amacı, 

nesneler arası değişimi ortadan kaldırarak ana etkileri daha etkin tahmin etmektir. 

Genellikle, bu tarz çalışmalarda nesneler arası değişkenlik nesneler içinden daha 

büyüktür. Çapraz tasarımlarda her nesne kendi kontrolü olarak alındığından, diğer bir 

değişle, bütün işlemler denek içi karşılaştırıldığından, nesneler arası değişimden 

kaynaklanan hata elimine edilmiş olur. Bu nedenle, işlem far klarını tespit etmek için daha 

az denek gerekir. Nesne içi karşılaştırma, aktarılmış işlem etkisi olarak tanımlanan bir 

dezavantajı da beraberinde getirebilir. Aktarılmış işlem etkisi, işlem periyodunda 

uygulanan işlemin etkisinin takip eden periyotlarda devam edebilmesidir. Çapraz 

tasarımların bir diğer dezavantajı ise nesne düşüş riskinin yüksek olmasıdır. Low vd. 

(1999) %5-10 oranında düşmenin oldukça yaygın olduğunu, bazı alanlarda bu oranın %25 

lere kadar yükseldiğini gözlemlemişlerdir. Denemenin başlangıcında planlanan tasarım 
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optimal olsa dahi, nesneler kendi işlem sırasını tamamlamadan çalışmadan çekildiğinde 

işlem ve aktarılmış işlem etkileri karşılaştırmaları için elde edilen tahmin edicilerin 

kesinliği azalır. Hatta tasarım çalışmanın asıl amacı olan temel işlem karşılaştırmalarının 

yapılamadığı bağlantısız tasarıma bile dönüşebilir. Bu yüzden, planlanan tasarımın ne sne 

düşüşüne karşı sağlamlığı tasarım uygulanmadan önce değerlendirilmelidir. Bu 

çalışmada, bazı önemli tasarımların, nesne düşüşleri durumunda performans ölçüleri ve 

bağlantısız tasarım üretme olasılıkları dikkate alınarak sağlamlıkları değerlendirilmiştir. 
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Evaluation of the Adoption of the Black Sea Region of Municipal Environmental 

Legistation under the Environmental Acquis Communitaire 
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Turkey’s EU candidate status, starting with the decision on granting EU accession process 

has brought the responsibility for a number of important reforms. One of the requirements 

for becoming a member of the Union is the harmonization of candidate countries’ national 

legislation with the EU directives. The harmonization process of the environmental sector 

is not only on the harmonization of environment legislation but also the implementation 

of required sanctions and penalties. Restructuring of the institutional structure is 

necessary. In this study, the intelligibility of the performed arrangements and required 

changes in Turkish environmental legislation by the municipalities located in the Black 

Sea Region was investigated. Institutional capacity of municipalities in the region brought 

in line with the powers and responsibilities of these laws was evaluated. In this study, 

regulations, which were revised with the purpose of EU harmonization, were detected. 

Within the scope of the Environmental Acquis Communitaire, harmonization of 

municipalities in terms of the applicability of legislation necessary for the implementation 
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of financial, economic, technical staff and administrative responsibilities of state resources 

was determined. In this thesis, 28 regulations were examined during the survey which 

contained 37 questions. This questionary was answered by municipalities. Our survey was 

conducted in the Black Sea Region to include the provinces and districts. As an outcome 

of this survey it can be concluded that, the existing administrative and financial resources 

for the municipalities located in the districts and provinces of the Black Sea Region of 

Turkey, can not go beyond the planning stage at this moment. In the long term full 

compliance has to be ensured with the Environmental Acquis Communitaire. 

 

Keywords: Local Municipalities; EU environmentalism; Environmental capacity; 

Environment in the Municipality 

 

AB Çevre Müktesebatına Uyum Sürecinde, Belediyelerin Çevre Mevzuatına Uyum 

Kapasitelerinin Değerlendirilmesi 

 

Türkiye’nin AB’ye adaylık statüsü verilmesi hakkındaki karar ile başlayan AB katılım 

süreci, bir takım önemli reformların yapılması sorumluluğunu beraberinde getirmiştir. 

Birliğe üye olmanın şartlarından biri, aday ülkelerin ulusal mevzuatının AB mevzuatına 

uyumlaştırılmasıdır. Çevre sektörünün uyumlaştırma süreci, yalnızca çevreyle ilgili 

mevzuatın uyumlaştırılması, uygulanmasını, gereken yaptırımların ve cezaların 

uygulanmasını değil, kurumsal yapının yeniden yapılandırılmasını da içermektedir. Bu 

çalışmada; Türk Çevre Mevzuatında yapılan ve yapılması gereken değişikliklerin 

Karadeniz Bölgesindeki yerel yönetimlerce anlaşılabilirliği incelenmiştir. Bu yasaların 

getirdiği yetki ve sorumluluklar doğrultusunda söz konusu belediyelerin kurumsal 

kapasiteleri değerlendirilmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak AB uyum sürecinde 

değişiklik yapılan yönetmeliklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ayrıca, AB Çevre Müktesebatı kapsamında uyumlaştırılan mevzuatın yerel yönetimler 

açısından uygulanabilirliği ve uygulanması için gerekli mali, ekonomik, teknik personel 

ve idari sorumluluk kaynaklarının durumunu belirlemek üzere anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında il ve ilçe belediyelerine 37 adet soru sorulmuş, 

28 adet yönetmelik incelenmiş ve sonuçlar il ve ilçe yerel yönetimleri açısından 
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değerlendirilmiştir. Anket çalışmamız Karadeniz bölgesi il ve ilçeler ini kapsayacak 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması sonucunda; hareketli bir hedef olan AB çevre 

müktesebatı uyumu hedefi, Karadeniz Bölgesinde yer alan belediyeler için mevcut idari 

ve mali kaynaklar doğrultusunda şu an için planlama aşamasından öteye gidemediği, tam 

uyumun sağlanmasının uzun vadede ancak olabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimlerde Çevre, AB Çevreciliği, Yerel Yönetim Çevre Uyum 

Kapasiteleri 
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In particular, economic fluctuations and crises which are frequently experienced by 

current conditions in the banking sector, the serving Bank branch managers are faced with 

high level of stress due to their duties and responsibilities as well as sector specific 

problems. The present study aims to determine how the branch managers perceive the 

problem of professional burnout and also how their life satisfaction is affected by this 

condition. For this purpose, a questionnaire has been prepared in consultation with the 

several bank branch managers as they are prime subject of the study and five questions 

have been included from SWLS (Satisfaction with Life Scale) which has been developed 

by Deiner, Emmons, Larsen, Griffin. The relationship between professional worn-out and 

life satisfaction has been evaluated with structural equation modeling. 

 

Keywords: Bank Branch Manager, Professional Burnout, Life Satisfaction, Swls, 

Structural Equation Model 
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Banka Şube Müdürlerinin Mesleki Yıpranma Sorunu ve Yaşam Tatminlerinin 

Belirlenmesi 

 

Özellikle ekonomik dalgalanmalar ve krizlerin sık yaşandığı günümüz koşullarında 

bankacılık sektöründe görev yapan banka şube müdürlerinin, gö rev ve sorumlulukların 

güçlüğünün yanı sıra sektörün kendine özgü sorunları nedeni ile yüksek stres düzeyinde 

görev yaptığı söylenebilir. Bu çalışmanın amacı mesleki yıpranma sorunu ile karşı karşıya 

kalan banka şube müdürlerinin bu durumu nasıl algıladıklarını ortaya koyarak, yaşam 

tatminlerinin bu durumdan ne düzeyde etkilendiğini belirlemektir. Bu amaçla konuyu 

bizzat yaşadıkları için çok iyi bilen banka şube müdürlerinin görüşleri de alınarak 

araştırmacı tarafından oluşturulan anket formuna, yaşam tatminini ölçmek için Deiner, 

Emmons, Larsen, Griffin tarafından geliştirilen SWLS (Satisfaction With Life Scale) 

ölçeğinin 5 sorusu da eklenmiştir. Banka şube müdürlerine ilişkin mesleki yıpranma ve 

yaşam tatmini arasındaki ilişki yapısal eşitlik modeli ile ele alınmıştır. 
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The Burnout Syndrome which emerged out in 1970s creates some negative facts on the 

professions dealing with the human being and therefore it becomes an urgent field of 

researches. The Burnout syndrome, being studied by many great scholars as well as a 

subject-matter for the academic thesis, is defined as the burning out energy, power and the 

sources by the means of the non given desires. It is very urgent fact that the surveys and 

their results dealing with the minimizing of the burning out which impact on the life of 

work negatively, must be declared via media means. In this study deals with the concept 
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of the burnout syndrome along with scanning its expanded and extended literatures. This 

thesis also takes up the levels of the burn outs as well as the differences according to their 

d emography, staffs and titles in the academic, administrative and healthy personnel as the 

field survey. 

 

Keywords: The Burnout; The Burnout Syndrome; Depreciation. 

 

 

Tükenmişlik Ölçekleri ve Erzincan Üniversitesi Örneği 

 

1970’li yıllarda ortaya çıkan “tükenmişlik”, özellikle insan faktörüyle uğraşan 

mesleklerdeki kişiler üzerinde yarattığı olumsuzluklardan dolayı önemli bir çalışma alanı 

haline gelmiştir. Çağımızda birçok araştırmacı tarafından incelenen ve tez konusu haline 

gelerek önemini koruyan tükenmişlik; enerji, güç ya da kaynakların karşılanamayan 

istekler yoluyla azalarak tükenmesi şeklinde ifade edilmektedir. Çalışma hayatını olumsuz 

yönde etkileyen tükenmişliği asgari seviyeye indirmek için yapılan çalışmaların ve 

sonuçlarının kitlesel haberleşme araçları ile duyurması büyük önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada; tükenmişlik kavramı, tüm yönleriyle geniş ve kapsamlı bir literatür taramasıyla 

ele alınmıştır. Alan araştırmasında, akademik ve idari personelin tükenmişlik düzeyleri, 

demografik değişkenlere, kadro ve ünvana göre tükenmişlik düzeyindeki farklılıklar ile 

tükenmişliği etkileyen tüm faktörler belirlenmiştir. 
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In the most general sense, sports is competitive contest held individually or in teams 

according to predetermined rules and a physical activity that for personal enjoyment or to 

reach perfection. To remember the details of the events that occur during a competition is 

difficult. Sport statistics is one of the most important tools the benefit of used for collecting 

information related to the observed movements in sports competitions, their be organized 

according to predetermined objectives and evaluation, to perform the change to enhance 

the performance of the team. Euroleague,(formerly the European Cup),founded in 1958, 

played with the classic elimination system in Europe in the league for the first year and 

played in a tournament when the team finished first place. Since 1990, has not played 

when the team finished first place in Europe and has become the cup containing the 

struggle with the participation of other major league team. Estimating the finals will play 

among Euroleague teams is an issue that concerns the science of statistics. In this study, a 

modeling was conducted for the final path of the struggles of the team using in-game 

statistical data for the team in the regular season. Discriminant and Logistic Regression 

Analysis are multivariate statistical techniques used in the assignment to the group by the 

estimated model number of groups already known observations. The study has been 

studied with the aid of the classification of logistic regression, and discriminant analysis 

using data from the Euroleague team match. 
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Euroleague Takımlarının Çok Değişkenli Analiz Teknleri ile Sınıflandırılması 

 

Spor, en genel anlamıyla önceden belirlenmiş kurallara göre, bireysel veya takım halinde 

yapılan rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için 

yapılan fiziksel aktivitedir. Bir müsabaka sırasında gerçekleşen olayların tüm 

ayrıntılarıyla hatırlanması zordur. Spor müsabakalarında gözlemlenen hareketler ile ilgili 

bilgilerin toplanması, bunların belirlenen hedefler doğrultusunda organize edilmesi ve 

değerlendirilmesi, takımın performansını arttıracak değişiklikleri gerçekleştirebilmek için 

kullanılmasında faydalanılan en önemli araçlardan biri spor istatistikleridir. Euroleague, 

(eski adıyla Avrupa Kupası) 1958 yılında kurulan ve ilk senelerinde Avrupa’da liglerini 

ilk sırada bitiren takımların oynadığı, klasik eleme sistemi ile oynanan bir turnuva iken 

1990 ‘lı yılların başından itibaren sadece liglerini ilk sırada bitiren takımların değil diğer 

önemli takımların da katılımı ile lig mücadelesini içeren kupa haline gelmiştir. Euroleague 

takımları arasında finalleri oynayacak takımları tahmin etmek istatistik bilimini 

ilgilendiren bir konudur. Bu çalışmada takımların normal sezondaki oyun içi istatistik 

verilerini kullanarak, takımların final yolundaki mücadeleleri konusunda bir modelleme 

yapılmıştır. Diskriminant ve Lojistik Regresyon Analizi, grup sayısı önceden bilinen 

gözlemleri, bulduğu model sayesinde gruplara atamada kullanılan çok değişkenli 

istatistiksel tekniklerdir. Çalışmada Euroleague maçlarındaki veriler kullanılarak lojistik 

regresyon ve diskriminant analizi yardımıyla takımların sınıflandırılmasına çalışılmıştır. 
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Personality reflects individual’s own consolidation of sentiment, thought and behaviour. 

Personality determines one’s social life with attitude, thought, skill, and appearence. In 

this study, personalit y is a distinctive characteristic among individuals and it explains the 

different attitudes of individuals towards events and circumstances. The reason why 

personality is spesific results from being under effect of many factors that person interacts 

and are consolidation of sentiment, thought and behaviour. In social sciences field, there 

has been a lot of studies about determining basic aspects of personality. These studies 

depend on the Five-factor model. The Five-factor model is presented with individuals 

themselves and word analysis that they use for describing other individiuals. According 

to the model, definitions are collected under the title of five factors: extroversion, 

coherence, responsibility, sentimental balance, and directness. In this study, specifications 

that are used in the five-factors model are considered as criterion determining personality 

profile. In this study, the study depends on whether there is a relationship between profiles 

including Vocational School students’ family and school environment with demographic 

characteristics. Aim of this study is to put forward whether the profiles of Vocational 

School students change in accordance with the demographic variables or not, and to show 

the relationship between them. Examples of the study consist of 220 students who are 

chosen from Altintas Vocational School students of 2013-2014 school year. In data 

analysis, T test, variance analysis, and logistic regression analysis are done by using SPSS 

15.0 statistic programme. Differences between five-factor model profiles and students’ 

gender, age, department, grade, total gpa, parents’ education, number of siblings, what 

number child, and family income are determined. With logistic regression analysis, 
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questions which are effective on personality factors are brought to light. Criterion which 

are effective on personality profiles are tried to be explained by considering the results. 

 

Keywords: Personality, Five Factor Model, Variance Analysis, Logistic Regression 

Analysis 

 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Modeliyle Kişilik 

Profillerinin Belirlenmesi 

 

Kişilik, bireylere özgü duygu, düşünce ve davranışların bütünleşmesini ifade etmektedir. 

Kişilik, bireyin tutum, düşünce, yetenek ve dış görünüşü gibi özelliklerle sosyal yaşamını 

belirlemektedir. Bu bağlamda kişilik, bireyler arasında ayırt edici bir özelliğe sahip 

olmakta ve bireylerin olaylar ile durumlar karşısında birbirinden farklı davranmasını 

açıklamaktadır. Kişiliğin bireylere özgü olması, bireyin etkileşimde olduğu birçok 

faktörün etkisi altında kalması ve bunların bütünleşmesi sonucunda meydana gelen 

değişikliklerin kişiliğe yansımasıyla açıklanabilir. Sosyal bilimler alanında kişiliğin temel 

boyutlarını belirlemeye yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalar, yoğunlukla beş 

faktör kişilik modeline dayanmaktadır. Beş faktör kişilik modeli, kişilerin kendilerini ve 

diğer bireyleri tanımlamada kullandıkları sözcüklerin analiziyle ortaya konulmuştur. Mod 

ele göre bu tanımlamalar dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik ve 

açıklık olarak beş faktör altında toplanmıştır. Bu çalışmada da beş faktör kişilik modelinde 

yer alan tanımlamalar, kişilik profilini belirleyen kriterler olarak ele alınmıştır. Bu 

kapsamda çalışma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin aile ve okul çevresini içeren 

demografik özellikleriyle kişilik profilleri arasında bir ilişki olup olmadığının 

incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmanın amacı ise, beş faktör kişilik modeli 

çerçevesinde, meslek yüksekokul öğrencilerinin kişilik profillerinin demografik 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktır. Çalışmanın örneklemi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 

Altıntaş Melek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerden seçilen 220 öğrenciden 

oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik paket programından yararlanarak t 

testi, varyans analizi ve lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Öğrencilerin; cinsiyet, yaş, 
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bölüm, sınıf, akademik ortalama, anne-baba eğitimi, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu 

ve ailenin gelir düzeylerine göre beş faktör kişilik profilleri arasında anlamlı farklar 

belirlenmiştir. Lojistik regresyon analizi ile kişilik faktörleri üzerinde etkili olan sorular 

ortaya çıkarılmıştır. Sonuçlara göre kişilik profilleri üzerinde etkili olan kriterler 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kişilik Profili, Beş Faktör Modeli, Varyans Analizi, Lojistik 
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With the rapid growth of World Wide Web (www), internet has become important source 

for getting useful information. Traces are left while navigating on web pages, buying 

product/service, sharing information on social media. The data that produced and stored 

through web is analyzed with Web Mining. Web mining is the application of data mining 

techniques to discover usage patterns from web data. Web mining is devided into three 

types. They are Web Structured Mining, Web Content Mining ve Web Usage Mining. 

Web Structure Mining mines the structure of hyperlinks within the web itself. Web 

Content Mining deals with the discovery of useful information from the web page 

contents. Web Usage Mining mines the log data stored in the web server. In this study, 

web log files are used that stored on the servers of an e-c ommerce web site. These files 

are the form of a single-line transaction record that appended to an ASCII text file. Every 

line represents each transaction of web visitors. Data can be different. It depends on web 

servers. Most common format has information of user’s IP, web site entry time and visited 

pages. Servers store every move of web visitors thus web log files have detailed 

information like images, videos, adverts that usually can’t used anlayzes. Before the 
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analyze step, these data should be cleaned. Data preprocessing time in Web Usage Mining 

is therefore too long. In this study the web log files of 812 days of an e-commerce site is 

used. First, data cleaning and preprocessing steps of web usage mining will be 

summarized, then transformation process will be described. After transformation process, 

Cluster Analysis will be applied to the variables of visitor session time, total number of 

pages crawled, user address definition, purchase information. Thus, an attempt to achieve 

the discovery of unique visitor classes. As a result, factors which will affect web visitor 

purchase decision will be discussed. 

 

Keywords: Web Usage Mining, Cluster Analysis, Data Preprocessing 

 

Kümeleme Analizi Kullanarak Web Ziyaretçi Profillerinin Çıkarımı ve Satın Alma 

Davranışları 

 

World Wide Web (www) ’in hızla gelişmesiyle, internet faydalı bilgilerin erişilebileceği 

önemli bir kaynak olmuştur. İnternette sayfalarda gezinirken, ürün/hizmet satın alırken, 

sosyal medyada paylaşımda bulunurken ve benzeri web kullanımlarında izler 

bırakılmaktadır. Web üzerinde üretilen ve depolanan bu veri Web Madenciliği ile analiz 

edilebilmektedir. Web Madenciliği, web verisine veri madenciliği yöntemlerinin 

uygulamasıdır. Daha açık bir ifadeyle web verisinden kullanıcı örüntüleri keşfetmede veri 

madenciliği yöntemlerinin uygulanması olarak tanımlanabilmektedir. Web Madenciliği 

üç dala ayrılmaktadır: Web Yapı Madenciliği (Web Structured Mining), Web İçerik 

Madenciliği (Web Content Mining) ve Web Kullanım Madenciliği (Web Usage Mining). 

Web Yapı Madenciliği webin yapısını temsil eden köprü bağlantılarından (hyperlinks) 

yararlı bilgi keşfidir. Web İçerik Madenciliği, web sayfa içeriklerinden bilgi çıkarımı 

yapmakta, Web Kullanım Madenciliği ise web kullanım günlüklerinden (web usage logs) 

yararlanarak kullanıcı erişim örüntüleri keşfetmektedir. Çalışmada kullanılacak veri, bir 

e-ticaret sitesinin sunucularında saklanan web günlük dosyalarıdır (web log files). Bu 

dosyalar, ASCII metin dosyasına eklenmiş, tek-satırlık kayıt biçimindedir. Her satır web 

ziyaretçisinin her bir hareketini temsil etmektedir. Dosyalar içerisinde -sunucuya bağlı 

olarak- tutulan veriler farklı olabilmektedir. En yaygın formatta kullanıcı IP’si (bilgisayar 
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adresi), siteye giriş yapılan zaman, gezinilen sayfalar, hareketlere ait zaman bilgileri yer 

almaktadır. Ancak günlük dosyaları birçok ayrıntılı bilgileri de saklamaktadır. Örneğin 

sayfayı ziyaret edenlerin her hareketinin kaydediliyor olması sebebiyle genelde analiz 

aşamasında kullanılmayan resim, video, reklam gibi bilgiler de sunucuda tutulmaktadır. 

Analiz aşamasına geçilmeden önce istenmeyen bu verile rin temizlenmesi gerekmektedir. 

Web Kullanım Madenciliği bu nedenle en uzun veri önişleme süresine sahip veri 

madenciliği alanlarından biridir. Çalışmada bir e-ticaret sitesinin 812 güne ait web günlük 

dosyaları kullanılmıştır. Öncelikle web kullanım madenciliği veri temizleme ve önişleme 

adımları özetlenecek, ardından verinin analize hazırlanması için dönüşüm işlemleri 

anlatılacaktır. Dönüşüm işlemleriyle ziyaretçi oturum süresi(bir ziyaretçinin sitede 

geçirdiği süre), dolaşılan sayfa sayısı, kullanıcı adres tanımı, satın alım bilgilerinin 

hesaplanarak kümeleme analizi ile farklı ziyaretçi sınıflarının keşfedilmesi sağlanmaya 

çalışılacaktır. Çalışma sonucunda web ziyaretçileri satın alma/almama durumuna göre 

sitede geçirilen süre ya da yaşadıkları şehre göre değişiklikler olup olmadıkları üzerinde 

yapılan analizler ve sonuçları tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Web Kullanım Madenciliği, Kümeleme Analizi, Veri Önişleme 

 

Determining of the Effective Criteria of the Spouse Selection of University Students 

with Dematel 

 

Neslihan Çilesiz, Sema Behdioğlu 

Dumlupınar Üniversitesi 

neslicilesiz60@hotmail.com 

 

Human life consists of the decisions and every people often have to decide on 

something.Some of the decisions constitute the turning points in our lives and give 

direction to our future. The decision we make when choosing the person we marry is one 

of those milestones.Therefore, people consider a number of criteria while they have 

selected their wife/husband and make a selection. This study was conducted to determine 

what are the priority criteria in partner selection of University of Dumlupınar Faculty of 
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Economics and Administrative Sciences last grade students.Last grade students were 

preferred because these students will give a direction to their lives after graduation.For 

this purpose a questionnaire was administered to students consists of two parts.In the first 

part, the perso nal information form consisting of 5 items were given to students. In the 

second part,8 basic criteria which consist of physical characteristics, personality, love, 

family structure, socio-cultural level, social status, philosophy of life-world view and 

financial situation were asked to compare as binary and comparison matrices were created 

for each student. DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) which 

is one of the multi-criteria decision-making (MCDM) methods and MS Excel were used 

in the analysis of the obtained results.Taking the average of the comparision matrix’s 

created for each student,a single matrix was obtained.As a result of the analysis,which 

criteria is more important in choice of a spouse and effect levels on each of the criteria 

were determined. In addition, the relationship between demographic characteristics of the 

students and these criteria and the most appropriate age of marriage according to the 

students were included in the study. It was determined that the most appropriate marriage 

age is 26-29. 

 

Keywords: Dematel, Spouse Choice, University Students 

 

Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Dematel Yöntemi 

ile Belirlenmesi 

 

İnsan hayatı, verilen kararlardan ibarettir ve her insan, çoğu zaman bir şeyler hakkında 

karar vermek d urumunda kalır. Verilen kararlardan bazıları ise hayatımızdaki dönüm 

noktalarını oluşturur ve geleceğimize yön verir. Evleneceğimiz kişiyi seçerken verdiğimiz 

karar da bu dönüm noktalarından biridir. Bu nedenle insanlar eşlerini seçerken çok sayıda 

kriteri göz önünde bulundurarak seçim yapar. Bu çalışma da Dumlupınar Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin eş seçimi 

gibi önemli bir konudaki öncelikli kriterlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Son sınıf öğrencilerinin tercih edilme nedeni ise bu öğrencilerin mezun 

olduktan sonra hayata atılıp yaşamlarına bir yön verecek olmalarıdır. Bu doğrultuda 
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öğrencilere 2 kısımdan oluşan bir anket uygulanmıştır. İlk bölümde öğrencilere 5 

maddeden oluşan kişisel bilgi formu sunulmuştur. İkinci bölümde ise fiziksel özellikler, 

kişilik, sevgi, aile yapısı, sosyo-kültürel düzey, so syal statü, yaşam felsefesi-dünya görüşü 

ve maddi durumdan oluşan 8 temel kriteri birbirlerini etkileme düzeylerini gözönünde 

bulundurarak ikili olarak karşılaştırmaları istenmiş ve her öğrenci için karşılaştırma 

matrisleri oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçların analizinde çok kriterli karar verme 

(ÇKKV) yöntemlerinden birisi olan DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation 

Laboratory) yöntemi ve MS Excel programı kullanılmıştır. Her öğrenci için oluşturulan 

karşılaştırma matrislerinin ortalaması alınarak tek bir matris elde edilmiş ve analiz 

sonucunda eş seçiminde hangi kriterlerin ön plana çıktığı ve kriterlerin birbirlerini ne 

düzeyde etkiledikleri belirlenmiştir. Ayrıca bu kriterlerin öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre değişip değişmediği, en uygun evlenme yaşının kaç olduğu ve 

öğrencilerin evlenecekleri kişiye kimin karar vermesi gerektiğine ilişkin görüşleri de 

çalışmada yer almıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin çoğu en uygun evlenme 

yaşının 26-29 olması gerektiğini belirtmişlerdir. Doç.Dr. Sema Behdioğlu, Dumlupınar 

Üniversitesi, İ.İ.B. Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Kütahya, Türkiye. Arş.Grv. Neslihan 

Çilesiz, Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B. Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Evliya Çelebi 

Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10.km. Kütahya, Türkiye. 
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The transformation between the scanned image and real reference systems is named as the 

georeferencing procedure.. This procedure has been implemented in many areas as 

primarily including engineering work. The steps of georeferencing procedure; to scan of 

the analog image, determine the coordinates of the common points and transform the 
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scanned image to real reference system with mathematical process. The georefencing 

procedure of scanned analogue image is an experimental process formed by an evaluation 

of several factors related to mapping, digitizing and evaluation methods and the 

examination of this procedure accuracy is required. by many factors. The experimental 

design is widely used to examine the effect of the factors on the response variable and this 

procedure gives satisfactory results. One of the experimental design methods is the 2 level 

(2p ) full factorial design. The aim of this research is to determine the factors effects of 

the georeferencing procedure by using experimental design. The image scale, the 

resolution of scanned image, and the number of common point were selected as the factors 

in the full factorial design. The response variable is taken as the standard deviation 

obtained the least square adjustment procedure of similarity transformation. The results 

obtained from the 2 replicated experiment evaluated by Minitab 16 statistical software. 

The main effects of factors and the interactions effects between the factors were analyzed 

from the results of the full factorial design application. It was observed that the main 

effects of all factors and the interactive effects of image scale and the number of common 

points was effective on the standard deviation of ge oreferencing procedure. Also It was 

obtained a regression formula between sele 

 

Keywords: Georeferencing, Scanned Image, Experimental Design, Full Factorial 

Designcted Factors and Response Variable 

 

Georeferanslamada Tam Faktöriyel Deney Tasarımı Yaklaşıımı 

 

Bir görüntünün referans sistemi ile gerçek referans sistemi arasındaki dönüşüm işlemine 

georeferans denir. Bu işlem öncelikli olarak mühendislik çalışmaları olmak üzere son 

yıllarda birçok alanında uygulanmaya başlanmıştır. Georeferans işleminin adımları; 

analog görüntülerin taranması, ortak noktaların koordinatlarının belirlenmesi ve taranmış 

görüntünün gerçek referans sistemine matematiksel işlemlerle dönüştürülmesidir 

Taranmış olan analog görüntülerin georeferans işlemi haritalama, sayısallaştırma ve 

hesaplama yöntemi ile ilgili birkaç faktörün bir arada değerlendirilmesiyle oluşan 

deneysel bir süreçtir ve faktörlerin sonuç duyarlığı üzerinde etkilerinin araştırılması 
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gereklidir. Birden çok faktörün sonuç değişkeni üzerindeki etkilerinin araştırılmasında 

deney tasarımı sıklıkla kullanılmakta ve etkin sonuçlar vermektedir. Deney tasarımı 

yaklaşımındaki yöntemlerden birisi 2 seviyeli (2p) tam faktöriyel deney tasarımıdır. Bu 

çalışman ın amacı 2 seviyeli tam faktöriyel deney tasarım kullanarak deneysel 

faktörlerinin georeferans işlemindeki etkilerini araştırmaktır. Tam faktöriyel deney 

tasarımında deneysel faktörler olarak görüntünün tarama çözünürlüğü, ölçeği, ve çözümde 

görüntü eşleştirme için kullanılacak ortak nokta sayısı; sonuç değişkeni olarak benzerlik 

dönüşümünün en küçük kareler çözümünden elde edilen standart sapma seçilmiştir. 23 

deney tasarımı ile 2 tekrarlı şekilde elde edilen deneylerden elde edilen sonuçlar 

Minitab16 istatistiksel yazılımıyla değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizle seçilen 

faktörlerin sonuç değişkeni üzerindeki ana ve ikili etkileri elde edildiği görülebilir. Bu 

çalışmada seçilen tüm faktörlerin ana etkilerinin ve ölçek ve ortak nokta sayısının ikili 

etkisinin georeferansın standart sapması üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca 

faktörler ve standart sapma arasında b ir regresyon eşitliği de yazılmıştır. 
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Evaluating the Effects of Supports Provided to SME’S on SME Performance by 

means of Statistical Analysis 

 

Mehmet Akif Yerlikaya, Feyzan Arıkan 

Gazi Üniversitesi 

akifyerlikaya@gazi.edu.tr 

 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a very significant role in economies 

because of their flexible and dynamic structures due to their having labor-intensive 

workmanship, low capital usage, fast decision abilities, low administration and production 

costs. Specifically, in our country owing to their large share in total number of enterprises 

(99.8%), SMEs have vital importance in Turkish Economy. Furthermore, the support 

programs to the SMEs have received increasing attention because they strengthen SMEs’ 
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adaptation to the increased competition and globalization by improving their abilities on 

multiple criteria as entrepreneur-ship, productivity, research and technological 

developments, product quality, competition in both domestic and foreign markets. In this 

study, the effects of grants which are placed in governmental supports provided to the 

SMEs, on the performance of the SMEs are investigated based on the mentioned multiple 

criteria. Within the coverage of the investigation, a survey study is operated on 50 SMEs 

which facilitate in 18 different sectors and in 4 geographical regions of Turkey. The 

questionnaire is divided into three parts. In the first part, supporting institutions and 

support programs provided to the considered SMEs in the last 10 years were questioned 

and the obtained data were analyzed by frequency distribution. In the second part, the 

support programs the SMEs want to utilize in the future were questioned and they 

compared with th e support programs provided to SMEs in the past. In the third part of the 

questionnaire, the effects of the supports on the aforementioned multiple criteria which 

reflects the SMEs’ competitiveness and globalization abilities were questioned. An 

effective ranking for the SME support programs has been established by using measures 

of central tendency. The reliability of the questionnaire was tested with Cronbach’s Alfa 

Method. Based on the obtained results, there is a parallelism between the programs which 

SMEs’ utilized and wish to utilize. This leads to the conclusion that they achieved the 

expected benefits by the utilized support programs. This study is expected to provide a 

beneficial support selection strategy to SMEs which can take advantage of only the limited 

number of support programs. 

 

Keywords: SMEs, Support Programs, Performance, Statistical Analysis, Measures of 

Central Tendency, Cronbach s Alfa 

 

KOBİ’lere Sağlanan Desteklerin KOBİ Performansına Etkisinin İstatistiksel 

Analiz ile Değerlendirilmesi 

 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) emek yoğun işçilik, düşük sermaye 

kullanımı, hızlı karar verebilme yetenekleri, düşük yönetim giderleri ve ucuz üretim 

gerçekleştirmeleri sonucu elde ettikleri esnek ve dinamik yapıları nedeni ile ekonomide 
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çok önemli rol oynarlar. Bu nedenle, ülkemizde işletmelerin % 99.8’ini oluşturan 

KOBİ’lerin, artan rekabet şartlarına uyumunu birden çok kriteri sağlaması şartıyla 

güçlendiren destekler oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Bu kriterler girişimcilik, 

verimlilik, teknolojik gelişmelere açıklık, pazarlama kabiliyetlerinde yetkinlik, yüksek 

ürün kalitesi ile hem yerli hem yabancı pazarda rekabet gücüdür. Bu çalışmada, KOBİ’lere 

sağlanan hibe nitelikli devlet desteklerinin KOBİ performansına etkileri bahsi geçen 

kriterler bağlamında araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, 18 farklı sektör ve 4 bölgede 

faaliyet gösteren, anket yoluyla erişilebilen 50 KOBİ dikkate alınmıştır. Anket üç kısma 

ayrılmıştır. İlk kısımda, anketin uygulandığı 50 KOBİ’nin destek aldığı kurumlar ve son 

10 yılda almış oldukları destek programları sorgulanmış elde edilen veriler frekans 

dağılımlarıyla değerlendirilmiştir. İkinci kısımda, ankete katılan KOBİ’lerin gelecekte 

yararlanmak istediği destek programları sorgulanmış ve KOBİ’lerin yararlanmış olduğu 

destek programları ile karşılaştırılması yapılmıştır. Anketin üçüncü kısmında ise, 

KOBİ’lere sağlanan desteklerin yukarıda belirtilen birden çok kriter üzerindeki etkisi 

sorgulanarak, merkezi eğilim ölçüleri ile KOBİ’ler için desteklerin etkinlik sıralaması 

oluşturulmuştur. Anketin güvenirliği Cronbach-Alfa Yöntemi ile test edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara, göre KOBİ’lerin daha önce almış oldukları destekler ile gelecek 

dönemlerde almak istedikleri destekler arasında bir paralellik söz konusudur. Bu da 

KOBİ’lerin yararlanmış oldukları desteklerden beklenen faydayı gördü ğü sonucuna 

götürmektedir. Bu çalışmanın, sınırlı sayıda destekten faydalanma hakkına sahip olan 

KOBİ’lerin gelecek dönemlerde başvuracağı destek programlarının seçiminde etkin rol 

oynayacağı düşünülmektedir. 
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Competitiveness is a multidimensional concept that often used in recent years. After 

explaining the general indicators of sectorial competitiveness, the Diamond Model (DM) 

developed by Michael E. Porter (1990) was investigated. DM is a method that analyses 

the global competition ingredients with a system approach for systematically introducing 

the factors that determine the national and global competition superiority of the sector. In 

this study, the factor coefficients was determined for “Medical Device Manufacturing 

Sector” which is the engine of manufacturing industry in Samsun city and competition 

coefficient calculated. The mentioned sector was evaluated with a scale that compares the 

average of Samsun and Turkey. After explaining the DM and made contributions, the 

offers presented for future works. 

 

Keywords: Competitive Analysis, Competition Coefficient; Diamond Model; Hypothesis 

Tests; Reliability Analysis 

 

Elmas Modeli ile Rekabet Analizine Yeni Bir İstatistiksel Yaklaşım ve Sektörel 

Uygulaması 

 

Rekabetçililik, son yıllarda sıklıkla kullanılan çok boyutlu bir kavramd r. Sektörlerin 

rekabetçiliğinin genel göstergeleri anlatıldıktan sonra rekabetçilik analizi için Michael E. 

Porter (1990) tarafından geliştirilmiş olan Elmas Modeli (EM) incelenmiştir. EM, bir 

sektörün ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğünü belirleyen faktörleri sistematik olarak 

ortaya koymak için küresel rekabetin unsurlarını bir sistem yaklaşımı içinde analiz eden 

bir yöntemdir. Bu çalışmada, Samsun İlinde imalat sanayinin lokomotiflerinden olan 

“Tıbbi Cihaz İmalatı Sektörü” için, faktör katsayıları belirlenmiş ve Rekabet Katsayısı 
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(RK) hesaplanmıştır. Adı geçen sektör, Samsun ve Türkiye ortalaması karşılaştırması 

geliştirilen bir ölçekle değerlendirilmiştir. EM ve modele yapılan katkılar anlatıldıktan 

sonra gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Rekabet Analizi; Rekabet Katsayısı; Elmas Modeli; Hipote z Testleri; 

Güvenilirlik Analizi 

 

An Applied Approach to the Examination of Urban Acoustic Comfort: The 

Soundscape Concept - Variance Analysis (ANOVA) 
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Soundscape is a relatively new concept that defines the acoustical environment depending 

on the interaction among multiple sound sources and environmental parameters. 

Soundscape concept treats the sound environment as a multi-dimensional entity, based on 

the complex interaction between sound source, physical environment and human being. A 

method for documenting the sound environment based on the sound recordings providing 

the qualitative data in addition to the quantitative ones which are obtained by conventional 

acoustical measurements, is used in the soundscape researches. Acoustical perception; in 

other words, how a person perceives the sound, is the subject that is focused on in this 

method. A wide-ranging study was conducted in order to develop an ap- plied soundscape 

approach for the evaluation, conservation and rehabilitation of acoustic comfort in urban 

areas. The steps taken in developing the approach proposal were; deriving objective and 

subjective evaluations of the sound environment via field and laboratory studies, 

statistically analysing the data, and correlating the results. Field studies concerning urban 

acoustic comfort are time-consuming, and the aim of this research was to investigate how 

the processes and the steps involved (obtaining, gathering, arranging and archiving sound 

environment data) may be accelerated and made more systematic in order to reduce the 

time spent on fieldwork, and benefit the practical application of findings. This paper is a 
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study on the subjective evaluation of soundscape on site and in laboratory environment by 

using semantic differential test, which is utilized to examine the quality of sound 

environment of some urban areas in Istanbul. The pairs of adjectives, which are used in 

the semantic differential test, are selected accordingly to both the vernacular language of 

the related community and the soundscape literature. The aim of this paper is to explain 

the results and interpretations of Variance analysis via semantic differential tests on site 

and jury tests in laboratory. 

 

Keywords: Soundscape, Urban Acoustic Comfort, Statistical Analysis, Variance Analysis 

 

Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Uygulamalı Bir İşitsel Peyzaj Yaklaşımı 

- Varyans Analizleri (ANOVA) 

 

İşitsel peyzaj, ses ortamın -ol umlu ya da olumsuz yargılardan bağımsız olarak- 

saptanması şeklinde tanımlanmakta ve son yıllarda kentsel akustik çevre üzerine yapılan 

çok sayıda çalışmaya konu olmaktadır. İşitsel peyzaj yaklaşımı, ses kaynağı, etki ortamı 

ve insan arasındaki çoklu etkileşime dayanarak ses ortamını çok boyutlu biçimde ele 

almaktadır. Bu yaklaşımda, sadece nicel belirlemeler sağlayan geleneksel akustik 

ölçmelere ilave olarak, nitel veri oluşturmak amacıyla ses kayıtları ile sağlanan bir 

belgeleme yöntemi kullanılmaktadır. İşitsel peyzaj çalışmaları için oldukça önemli olan 

bu belgelemede önemli olan işitsel algılama; yani insanın sesi nasıl duyduğudur. Kentsel 

akustik konforun değerlendirme, koruma ve iyileştirmesi için uygulamalı bir işitsel peyzaj 

yaklaşımı geliştirmek amacıyla kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Yaklaşım önerisi, alan 

ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla ses ortamının öznel ve nesnel değerlendirmesi, 

verilerin istatistiksel analizi ve sonuçların ilişkilendirilmesi adımları izlenerek 

geliştirilmiştir. Araştırma, uzun zaman alan kentsel akustik konfor ile ilgili alan 

çalışmalarında; süreçlerin (ses ortam verilerini elde etme, derleme, düzenleme ve 

arşivleme) hızlı ve sistematik bir biçimde ilerlemesinin sağlanması ve alan çalışmaların 

en aza indirgenmesi sayesinde uygulamada önemli yararlar sağlama hedefindedir. Bu 

bildiride, araştırma kapsamında, alan ve laboratuvar ortamında İstanbul’daki çeşitli 

kentsel alanlardaki ses ortama ait öznel verinin elde edilmesi amacıyla yapılmış çalışmalar 
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anlatılmaktadır. İlgili çalışmalar, ses ortam kalitesinin belirlenmesinde kullanılan 

anlamsal fark testi ile gerçekleştirilmiştir. Testte kullanılan sıfat çiftleri, kullanıldığı 

toplumun anadiline uygun olarak ve işitsel peyzaj çalışmalarında kullanılan yaygın sıfatlar 

arasından seçilmiştir. Bildirinin amacı araştırmada alan anlamsal fark testi ile laboratuvar 

jüri testinin varyans analizleri ve yorumlarını açıklamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İşitsel Peyzaj, Kentsel Akustik Konfor, İstatistik Analiz, Varyans 

Analizi 

 

The Analysis of Factors Affecting Customer Pleasure in the TRA2 Region 

Accomadation Facilities by Ordered Logit Model 

 

Gökhan Elyıldırım, Uğur Çalışkan 
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gokhan.elyildirim@gmail.com 

 

Tourism which has a considerable effect on countries and regions in the context of 

economic, social, cultural and environmental, has become one of the fastest growing 

sectors during the last 60 years. Recently, cultural, economic and social impacts of tourism 

have brought a new approach to the sector. Conjuction with this tendency the effects of 

tourism on local community, economy, natural and social structure have become much 

more important. TRA2 Region consisting of Ağrı, Ardahan, Iğdır and Kars provinces has 

a potential on cultural, nature based (trekking, mountaineering, bird watching etc.), 

religious, winter and termal tourism in respect of its values but it can not be evaluated 

sufficiently. In this context, a survey was conducted to provide a greater contribution of 

the socio-economic impacts of tourism to the TRA2 Region and to the country. In the 

study 42 items which appeared in the questionnaire prepared by the Agency, was 

implemented to the principal component and factor analyses. Acquired six principal 

components; city centre and leisure opportunities, restaurant, bars, other services, 

reception, opinions about hotel classified into different chapters taken into consideration 

of their conceptual relations. The ordered logit model was applied in the survey because 

mailto:gokhan.elyildirim@gmail.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 387 

 

387 

 

of ordered structure of overall, satisfaction level with holiday determined as dependent 

variable and categorical data frame of independent variables. In consequence of performed 

analysis, overall, satisfaction level with holiday of the guests is associated with city centre 

and leisure opportunities rather than accomodation facility services. The factors that may 

affect to the overall satisfaction level with holiday are evaluated as the general condition 

of city centre, restaurant, entertainment facilities, shopping opportunities, overall, 

condition of touristic areas and transportation facilities/opportunities to the these places. 

Theoretical and practical implications of the findings are also discussed in the paper. 

 

Keywords: Ordered Logit Model, Customer Pleasure, Model Estimations 

 

TRA2 Bölgesi Konaklama Tesislerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen 

Faktörlerin Sıralı Logit Model ile Analizi 

 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel anlamda ülkeler v e bölgeler üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olan turizm, son 60 yıl içerisinde en hızlı gelişen sektörlerden biri olmuştur. 

Son dönemde turizmin kültürel, ekonomik ve toplumsal unsurları sektöre yeni bir anlayış 

kazandırmıştır. Bu eğilim ile birlikte turizmin yerel halk, ekonomi, doğal ve beşeri yapılar 

üzerindeki etkileri çok daha önemli hale gelmiştir. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden 

oluşan TRA2 Bölgesi sahip olduğu turistik değerler itibariyle kültür, doğa (trekking, 

dağcılık, kuş gözlemciliği vs.), inanç, kış ve termal turizm potansiyeline sahip olmakla 

birlikte bu potansiyel yeterince değerlendirilememektedir. Bu kapsamda, turizmin sosyo 

– ekonomik etkilerinin TRA2 Bölgesine ve ülkeye daha fazla katkı sağlaması amacıyla 

bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Ajans tarafından hazırlanan taslak soru 

formunda yer alan 42 adet madde, temel bileşenler ve faktör analizlerine tabi tutulmuştur. 

Elde edilen altı temel bileşen, kavramsal ilişkileri de göz önünde bulundurularak ön büro 

hizmetleri, restoran, barlar, diğer servisler, otel hakkındaki görüşler ve şehir merkezi 

hakkındaki görüşler olmak üzere farklı başlıklara ayrılmıştır. Bağımlı değişken olarak 

belirlenen genel memnuniyet düzeyinin sıralama ölçme düzeyine ve bağımsız 

değişkenlerin kategorik veri yapısına sahip olmaları dolayısıyla araştırmada sıralı logit 

model kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, misafirlerin seyahatten genel 
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memnuniyet düzeyinin konaklama tesisleri hizmetlerinden ziyade şehir merkezi ve boş 

vakit imkânları ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Seyahatten genel memnuniyet düzeyine 

etki edebilecek faktörler şehir merkezinin genel durumu, restoran hizmetleri, eğlence 

mekânları, alışveriş imkânları ile turistik alanların genel durumu ve bu alanlara ulaşım 

imkânları üzerinden incelenmiştir. Bu hususların yanı sıra bulgulara ilişkin uygulamaya 

dönük sonuçlar ve teorik bilgiler çalışma içerisinde detaylı olarak ele alınmıştır. 
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Nowadays it is common to see world’s most valueable beings of children are seen and 

brought to the foundations for security reasons. What ever their ages are they must be 

saved from every bad effects or behaviour. Also increasing in Turkey, it is a problem 

included in academic researches. However, researches are generally besed on to get 

knowledge about the general concept of children who are exposed to some safety 

positions. Our work will show you the reasons of their being in foundations more than 

describing the situation. Our data is taken fromTUIK’s 2013 Children Coming or Brought 

to Safety Foundations. Territories are taken into account as in the report as 12 territories.In 

our survey multiple dimensional scaling is used.Because with this scaling we had the least 

lost of data; moreover due to its visuality it is easy to comprehend diffrence sand 

similarities. Thanks to this analyze technic you can find which r eason is highly common 

where. Owing to this anaylze situations in the territories are revealed.It is seen that similar 

geographic places causes similar cases of children. Thanks to local analyses Turkey’s risk 

map is revealed. This survey will help us to over come these risky situations.Getting a 

detailed information about those local places and situations, it will be easier to take 
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precautions correctly and on time. This research will be a helpful guide not only for 

educators or families but also for civil servants who works for safety institutions. They 

will get a chance for having pre-knowledge of cases. Furthermore, every region may have 

their own ways to aducate the families living there. Not only education instutions but also 

safety foundations may have ideas which cases they can be exposed to. Thanks to this 

information safety foundations will be prepared before. What is more important, children 

will be aware of jeopardies in their regions. Awakening before any tro uble that may effect 

them, they may rescue themselves. 

 

Keywords: Multidimensional Scalling,Safety Foundations,Chidren,Crime 

 

Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocukların Çok Boyutlu Ölçekleme 

Yöntemi ile Analizi 

 

Dünyanın en değerli varlıkları olan çocukların son dönemlerde gerek ülkemizde gerekse 

dünyada eşitli sebeplerle güvenlik kurumlarına gelmesi ve getirilmesi durumuna sıkça 

rastlanır olmuştur. Çocuklar kaç yaşında olursa olsun her türlü olumsuz etki ve davranıştan 

korunmalıdır. Ülkemizde de artan bu sorun son zamanlarda akademik çalışmalarda 

gündeme gelmeye başlamıştır. Ancak konu hakkında yapılan çalışmaların çoğu güvenlik 

birimine gelen veya getirilen çocuk kavramını tanımlamaya yöneliktir. Bizim çalışmamız 

ise durumu tanımlamaktan çok Türkiye’nin hangi bölgelerinde ne sebeplerle çocukların 

güvenlik kurumuna geldiğini veya getirildiğini gözler önüne serecektir. Çalışmamızda 

kullanılan veriler TUİK’in 2013 Güvenlik Birimine Gelen ve/veya Getirilen Çocuklar adlı 

raporundan alınmıştır. Bölgeler raporda da belirtilen İBBS1’e (İstatistiki Bölge Birimi 

Sınıflandırması1) göre 12 bölge olarak ele alınmıştır. Yapılan çalışmada çok boyutlu 

ölçekleme analizi kullanılmıştır. Orij inal verilerin mümkün olabilen en az boyutlu 

koordinatlara yerleştirilmesiyle farklılıkları ve benzerlikleri görsel hale getirmesi 

nedeniyle bu yöntem tercih edilmiştir. Kullanılan çok boyutlu ölçekleme analizi sayesinde 

hangi sebeplerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı bulunmuştur. Yapılan analizlerle 

bölgelerdeki durum gözler önüne serilmiştir. Benzer coğrafik özellikler gösteren 

bölgelerde benzer sebeplerin çocukların güvenlik birimine gelmesine ve getirilmesine 
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neden olduğu gözlenmiştir. Bölgesel analizler sayesinde Türkiye’nin risk haritası da 

gözler önüne serilmektedir. Bu analizler ülkemizdeki bölgelerin riskli durumlarını 

anlaşılmasında büyük rol oynayacaklardır. Hangi bölge de hangi sebebin ön planda 

olduğunu görmek o sebeple ilgili önlemler alınmasını kolaylaştıracaktır. Bu çalışma gerek 

biz eğitimciler için gerek aileler için gerekse bölgelerdeki güvenlik kurumlarında çalışan 

memurlar için yol gösterici niteliğinde olacaktır. Eğitim kurumlarında ve güvenlik 

kurumlarında çalışan personelin neyle karşılaşacakları konusunda hazırlıklı olma şansını 

yakalayacaklardır. Aynı zamanda ortaya çıkabilecek durumları engellemek için her 

bölgede aile eğitimlerinde üzerinde durulması gereken konular ortaya çıkacaktır. Sadece 

eğitim kurumları için değil güvenlik kurumları içinde kendi bölgelerinde 

karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Böyle bir 

bilgi sayesinde güvenlik kurumları duruma daha hazırlıklı olacaktır. Daha da önemlisi 

çocuğun kendi yaşadığı yerdeki tehlikeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanılacaktır. 

Etrafındaki tehlikelerin farkına varan çocuk kendini koruması gereken durumları fark 

edebilecektir. 
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Education is the sum of the processes that improve the abilities, the attitudes, other 

behaviors in the positive direction and most importantly the values of individuals who are 

lived in the society. Education has a versatile effect such as exploring cultural capabilities, 

increasing political and public awareness, solving complex problem, creating skilled 

workforce and helping to technological progress. Education is a very important field due 

to contributing economically, socially and culturally to the country as well as personal 

development. The transportation of education which plays a key role in development of a 

mailto:avnies@ktu.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 391 

 

391 

 

country and improvement of level of welfare to individuals is of great importance. 

Therefore, it is necessary to provide a powerful and balanced way of education. This study 

has aimed to group the cities of Turkey according to educational services and to analyze 

the differentiation. Firstly, some variables that are able to express educational services 

were determined in the light of literature. The data of these variables are used such as 

schools, classrooms and number of teachers in pre-school, primary and secondary 

education, education investments, evening art schoo ls and training courses for each city, 

and so on. Factor analysis was applied to reduce the size by decreasing the number of 

variables and increase the conceptual significance; these cities were grouped according to 

the inputs in educational services by using k-means clustering method via the obtained 

factor. The obtained results were analyzed and interpreted. These results give important 

information for the investment of both public and private sector. 

 

Keywords: Factor Analysis, Clustering Analysis, Education 

 

Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Kümelenmesi 

 

Eğitim; bireyin içinde yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını, olumlu yöndeki diğer 

davranış biçimlerini ve en önemlisi değerlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. Eğitim 

kültürel yetenekleri keşfetme, siyasal ve toplum bilincini artırma, karmaşık sorunları 

çözme, nitelikli işgücü oluşturma ve teknolojik ilerlemeye yardımcı olma gibi çok yönlü 

etkilere sahiptir. Eğitim, kişisel gelişimin yanı sıra sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda 

ülkeye katkı sağlamasından dolayı oldukça önemli bir alandır. Bir ülkenin kalkınması ve 

refah düzeyinin gelişiminde kilit bir role sahip olan eğitimin bireylere ulaştırılması da 

oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle eğitim hizmetlerinin güçlü ve dengeli bir şekilde 

sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki illerin eğitim hizmetlerine göre 

gruplandırılması ve farklılaşmaların analizi amaçlanmıştır. Öncelikle eğitim hizmetlerini 

ifade edebilecek değişkenler, literatür taraması ışığında belirlenmiştir. Okul öncesi, ilk ve 

ortaöğretimlerdeki okul , derslik, öğretmen sayıları, illerin eğitim yatırımları, akşam sanat 

okulları ve eğitim kursları vb. değişkenlere ait veriler kullanılmıştır. Değişken sayısını 

azaltarak boyut indirgemek ve kavramsal anlamlılığı arttırmak amacıyla faktör analizi 
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uygulanmış, elde edilen faktörler aracılığıyla K-ortalamalar kümeleme yöntemiyle iller 

eğitim hizmetlerindeki girdilerine göre kümelenmiştir. Elde edilen sonuçlar analiz edilmiş 

ve yorumlanmıştır. Bulunan sonuçlar gerek kamu gerek özel sektör yatırımları için önemli 

bilgiler vermektedir.                   
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Inverse Gaussian distribution with mean parameter µ and scale parameter l (IG( )) is 

commonly used in literature of stochastic processes and probability. The probability 

distribution of the first passage time in Brownian motion is given by Schrödinger (1915). 

Since Tweedie (1945) has shown the inverse relationship between the cumulant generation 

function of the first passage time distribution and that of the normal distribution. For 

testing equality of IG means when the scale parameters are the same, an analysis of 

reciprocals (ANORE) F-test is developed by Chhikara and Folks (1989). Tian 

(2006)proposed generalized test variables in order to test the equality of inverse Gaussian 

means under heterogeneity. Also, Gökpınar et. al (2012) proposed a new computational 

approach for testing equality of IG means under heterogeneity. Comparing the means of 

several populations is important as comparing the scale parameters of several populations 

in applied statistics. For this reason, in this study, testing the homogeneity of k inverse 

Gaussian (IG) scale parameters is considered. Let be a random sample from IG( ), 

i=1,2,…,k. The hypotheses for testing the homogeneity of k inverse Gaussian (IG) scale 

parameters are given as follows: Several tests have been developed for testing null 

hypothesis. Under the situation of more than two IG populations, Chhikara and Folks 

(1989) proposed an approximate test (CFT) analogues to the tests for homogeneity of scale 

parameters. A test based on generalized likelihood ratio (GLR) method is introduced by 
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Liu and He (2013). In recent years, computational approach test (CAT) that is a special 

case of the parametric bootstrap has been adapted to many different statistical problems. 

This method is based on the restricted maximum likelihood estimators under null 

hypothesis. Since the distribuiton of the test statistic is not required to obtain and the p-

value can be obtained directly, this method is easy to use. In this study, we proposed a 

new test statistic based on CAT method for testing the homogeneity of k IG scale 

parameters. Also, this test statistic is compared with GLR and CFT test statistics in terms 

of type I error and power under different combinations of scale parameters, means and 

sample sizes. 

 

Keywords: IG Distribution, CAT Method, Generalized P-Value, GLR Test 

 

Inverse Gaussıan Dağılımının Ölçek Parametrelerinin Cat Metoduna Dayalı 

Homojenlik Testi 

 

Ortalama parametresi µ ve ölçek parametresi l olan inverse Gauss ian dağılımı, stokastik 

süreçler ve olasılık literatürün de oldukça sık kullanılmaktadır.. Brownian hareketindeki 

ilk geçiş zamanının olasılık dağılımı Schrödinger (1915) tarafından verilmiştir. Tweedie 

(1945) ise bu ilk geçiş zamanının dağılımı ile normal dağılımın birikimli çıkaran 

fonksiyonları arasında ters bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ölçek parametreleri aynı 

olduğunda IG ortalamalarının eşitliğinin testi için, Chhikara ve Folks (1989) tarafından 

ters F-testi (reciprocals F test-ANORE) analizi geliştirilmiştir. Tian (2006) heterojenlik 

altında inverse Gaussian dağılıma sahip yığınların ortalamaların eşitliğini test etmek için 

genelleştirilmiş test önermiştir. Ayrıca Gökpınar ve ark. (2012), heterojenlik altında IG 

dağılımının ortalamalarının eşitliğinin testi için yeni bir hesaplamalı yaklaşım testi 

önermişlerdir. Uygulamalı istatistikteki bazı yığınların ortalamasını karşılamak kadar 

ölçek parametresini de karşılaştırmak oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada, IG 

dağılımının k sayıdaki ölçek parametrelerinin homojenlik testi üzerinde çalışılmıştır.. , IG( 

), i=1,2,…,k, dağılımından rasgele bir örneklem olsun. Homojenlik testi için hipotezler 

aşağıdaki gibidir: Yokluk hipotezinin testi için bazı testler geliştirilmiştir. İki yığınından 

daha fazla IG yığını için , Chhikara and Folks (1989) ölçek parametrelerinin 
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homojenliğinin testi için yaklaşık testi (CFT) önermişlerdir. Liu ve He (2013) tarafından 

genelleştirilmiş olabilirlik oran testi (GLR) tanıtılmıştır. Son yıllarda, parametrik 

bootstrapın özel bir hali olan hesaplamalı yaklaşım testi (Computational Approach Test-

CAT) birçok farklı istatistik problemine uygulanabilmektedir. Bu yöntem, yokluk 

hipotezinin doğruluğu altında kısıtlı en çok olabilirlik tahmin edicisine dayalıdır. Ayrıca, 

test istatistiğinin dağılımını teorik olarak bulmak gerekmediğinden ve p değerini doğrudan 

elde ettiğinden dolayı kullanımı kolay bir yöntemdir. Bu çalışmada, k sayıdaki IG ölçek 

parametrelerinin homojenliğinin testi için CAT metoduna dayalı yeni bir test istatistiği 

önerilmiştir. Ayrıca, bu test istatistiği GLR ve CFT testleri ile farklı ölçek parametreleri, 

ortalama ve örnek çapı kombinasyonları altında I. tip hata ve güç bakımından 

karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: IG Dağılımı, CAT Metodu, Genelleştirilmiş P Değeri, GLR Testi 
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There have been important developments between Turkey and European Union (EU) 

relations since 2000 in terms of regional policies. Firstly; Turkey in 2002 as a candidate 

country to EU applied a new regional classification system called as Nomenclature of 

Territorial Units for Statistics (NUTS). Secondly; State Planning Organization (SPO) were 

restructured as Ministry of Development in 2011 transferring some its powers to the 

Regional Development Agencies. Lastly; after a long break with EU relations, “Chapter 

22 - Regional Policy and Coordination of Structural Instruments” was opened to 

negotiations in 2013. The concept of "Regional Policy" for Turkey has a very great 

importance in terms of reducing social and economic differences, in other words regional 

convergence, between the EU member countries as much as between its regions. Making 
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development, supporting regional (or local) projects, improvements on the spatial 

dimension of the development plans by the development agencies have also led to the 

country a more decentralized structure. Therefore, in this study 'Regional Policy' concept 

has been evaluated from spatial dimension by awareness analysis of Thrace Development 

Agency in the scope of TR212 (Edirne) NUTS level-3 region . In the analysis, 31 questions 

in total (11 Likert scale of total questions) were asked to individuals, who live in TR212, 

about their socio-demographic characteristics, their opinions on development, regional 

financial supports, and brand awareness of Thrace Development Agency. For the analysis 

of the data collected through questionnaires were used SPSS (Statistical Package of Social 

Sciences) 17.0 statistical software packages. As the results of the analysis, significant 

differences were observed about the awareness of Thrace Development Agency, financial 

supports, being open to new ideas and having an entrepreneurial spirit in gender, 

profession, educational level, and income. 

 

Key words: Regional Politics, Regional Development Agencies, Regional Development, 

Awareness Analysis, TR21 Trace Region 

 

Türkiye’de Bölgesel Politikalar Açısından Kalkınma Ajanslarının Önemi: Trakya 

Kalkınma Ajansı Farkındalık Analizi 

 

Türkiye-AB ilişkilerinde, 2000 yılı sonrası dönemde, bölgesel politikalar bakımından 

önemli gelişmeler olmuştur. Bunlardan birincisi; Türkiye 2002 yılında, AB’ye aday üye 

ülke olarak, İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) olarak adlandırılan bölgesel 

sınıflama sistemine geçmiştir. İkincisi; DPT’nin (Devlet Planlama Teşkilatı) 2011 yılında 

Kalkınma Bakanlığı olarak yeniden yapılanıp bazı yetkilerini Bölgesel Kalkınma 

Ajanslarına devretmiştir. Sonuncusu; uzunca bir aradan sonra 2013 yılında, 22. Fasıl 

“Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı” müzakerelere açılmıştır. 

Türkiye için “Bölgesel Politika” kavramı hem bölgesel hem de AB’ye üye ülkeler 

arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkların azaltılması bakımından, diğer bir değişle 

bölgesel yakınsama için, oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizde, kalkınma 

ajanslarının aracılığı ile kalkınma planlarının yapılması, bölgesel (veya yerel) projelerin 

http://www2.zargan.com/tr/page/search?Text=awareness%20research
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desteklenmesi ve kalkınmanın mekânsal boyutunun gelişmesi daha adem-i merkeziyetçi 

bir yapının da oluşmasını sağlamıştır. Bu sebeple, bu çalışmada, TR212 (Edirne) İBBS 

Düzey-3 bölgesinde Trakya Kalkınma Ajansının farkındalık analizi yapılarak ‘Bölgesel 

Politika’ kavramını mekânsal açıdan değerlendirilmeye çalışılmıştır. Analiz kapsamı 

içinde, TR212 İBBS Düzey-3’de yaşayan bireylere sosyo-demografik özellikleri, 

kalkınma hakkındaki görüşleri, bölgesel mali destekler ve Trakya Kalkınma Ajansının 

marka bilinirliliği üzerine 11 tanesi Likert ölçekli olmak üzere toplam 31 soru 

yöneltilmiştir. Anket yoluyla toplanan verilerin analizi için SPSS (Statistical Package of 

Social Sciences) 17.0 İstatistik Paket Programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, Trakya 

Kalkınma Ajansının bilinirliği, mali destekler, yeni fikirlere açık olma ve girişimci ruha 

sahip olma konularında cinsiyete, mesleğe, eğitim düzeyine ve gelire göre anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Politika, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma, 

Farkındalık Analizi, TR21 Trakya Bölgesi 
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Energy which determines the level of development of countries is one of the most 

important inputs of modern daily life as well as the industry. Energy is derived from non-

renewable and renewable energy sources. Natural gas which derived from non-renewable 

energy sources is preferred because of its clean nature. The usage of natural gas in Turkey, 

including p rimarily electricity generation, residential, industrial and other areas of the 

energy sector has become an important resource of the energy sector by gradually 

increasing the efficiency. Therefore, natural gas demand is increasing day by day. 

Supplying the demand in sustainable manner and forecasting the future demand are of 

great importance in order to determine long-term and the stable energy policies. Many 

mailto:hamzacebi@ktu.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 397 

 

397 

 

forecasting tools are used in the literature to make accurate and reliable projections. Grey 

prediction method, estimating the behavior of uncertain systems with the help of limited 

number of data, is one of these tools. In this study, natural gas energy of Turkey demand 

was predicted with grey forecasting method. The energy data between 1990 and 2013 for 

demand forecasting was divided into two parts as model building and test sets. The optimal 

grey forecasting model was determined with model building data and the prediction 

performance was analyzed via the data of tes t set. The long-term natural gas demand of 

Turkey was predicted with grey forecasting model showing successful and reliable 

performance of prediction according to the results of analysis. 

Grey forecasting method, natural gas, forecasting. 

 

Keywords: Gri Tahmin Yöntemi ile Türkiye Doğalgaz Talep Tahmini 

 

Gri Tahmin Yöntemi ile Türkiye Doğalgaz Talep Tahmini 

 

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen enerji, sanayinin yanı sıra günlük hayatın en 

önemli girdilerinden biridir. Enerji, yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elde edilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynaklarından elde edilen doğalgaz, temiz bir 

yapıya sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. Türkiye’de doğalgaz kullanımı, başta 

elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer alanlarda etkinliğini giderek artırarak 

enerji sektörünün önemli bir kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle doğalgaza olan talep 

gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu talebi sürdürülebilir şekilde karşılamak ve geleceğe 

yönelik kestirimler yapmak uzun dönemli ve kararlı enerji politikalarını belirleyebilmek 

açısından oldukça önem arz etmektedir. Doğru ve güvenilir projeksiyonlar yapmak için 

birçok tahmin aracının kullanıldığı literatürde görülmektedir. Belirsiz sistemlerin 

davranışlarını, sınırlı sayıda veri yardımı ile tahmin edebilen gri tahmin yöntemi bu 

araçlardan birisidir. Bu çalışmada gri tahmin yöntemi ile Türkiye doğalgaz enerji talebi 

tahmin e dilmiştir. Talep tahmini için 1990-2013 yılları arasındaki enerji verileri model 

kurma ve test amaçlı olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Model kurma verileri ile en uygun 

gri tahmin modeli belirlenmiş ve test amaçlı küme verileri ile tahmin performansı analiz 
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edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre başarılı ve güvenilir tahmin performansı gösteren gri 

tahmin modeli ile uzun dönemli doğalgaz talebi tahmin edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gri Tahmin Yöntemi, Doğalgaz, Tahmin 

 

Determination of Factors Affecting House Value 

 

Aziz Şişman, Yasemin Şişman 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

asisman@omu.edu.tr 

 

 Real estate valuation is determining the value of a real estate in an objective and impartial 

way, according to the many factors such as qualifications, location, benefits and conditions 

of use. Real estate valuation methods are classified as classical methods (comparison 

method, income method, cost method) and statistical methods (nominal method, 

regression, neural networks, etc.). A realistic valuation may be able to be examined 

according to the many quantitative and qualitative factors primarily the location and size 

of real estate. After the evaluation process obtained value is defined as the market value. 

The main factors that make up the value of a real estate are people's emotions thoughts 

and perceptions. Other factors which forming the value of a real estate are topography of 

the land, soil structure, development rights, position of real estate, environment 

conditions, proximity of public institutions, land resources, and transportation capability 

etc. It is not easy process determining the value of a real estate according to the above 

factors. The factors affecting the value of a house are more concrete, house area, house 

type, building age, type of heating system can be standing out in the first place. In this 

study we try to determine factors affecting the value of a house and the value occur due to 

these factors, using statistical methods. Atakum district was defined as working area, 

because approximately 20 thousand new houses were built in this region. 150 houses were 

selected in this area and the sales price and specified properties thought to influence the 

selling price of these houses were obtained from web page. In the first stage we made 

cluster analysis and five clusters were determined. Five factors were determined for the 
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every one cluster to expresses this clusters. Than regression analysis was made and 

regression equation was determined. In the second stage five new factors were determined 

for the every one cluster to expresses this clusters and then regression analysis was made 

and a new regression equation was determined. Obtained equations were tested different 

house prices and more effective factors were determined for the study area. 

 

Keywords: Real Estate Valuation, House Price, Factor 

 

Konut Değerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi 

 

Taşınmaz değerleme; bir taşınmaza ilişkin nitelik, konum, fayda, çevre, kullanım koşulları 

gibi pek çok faktörün objektif ve tarafsız bir şekilde irdelenmesi ile söz konusu taşınmazın 

değ erinin tespit edilmesi işlemidir. Taşınmaz değerleme yöntemleri; klasik yöntemler 

(karşılaştırma yöntemi, gelir yöntemi, maliyet yöntemi) ve istatistiksel yöntemler 

(Nominal yöntem, regresyon yöntemi, yapay sinir ağları vb) olarak sınıflandırılmaktadır. 

Gerçekçi bir değer tespiti işlemi, başta taşınmazın konumu ve büyüklüğü olmak üzere 

taşınmaz ile ilgili birçok nitel ve nicel faktörün tarafsız olarak irdelenmesi ile mümkün 

olabilir. Bunların irdelenmesi sonucunda oluşan değer piyasa değeri olarak tanımlanır. Bir 

taşınmazın değerini meydana getiren temel faktörler; insanların duygu, düşünce ve algıları 

gibi soyut kavramlardır. Bunların dışında değeri oluşturan diğer faktörler ise; arazinin 

topografyası, toprağın yapısı, imar hakları, arazinin bulunduğu yerin konumu, çevresi, 

arazi kaynaklarına yakınlığı, ulaşım kabiliyeti ve kamu kuruluşlarından yararlanma 

kapasitesi vb.dir. Bu faktörlerin tanımlanarak arazinin değerinin belirlenmesi kolay 

olmamaktadır. Konut değerlemede ise değere etki eden faktörler daha somut faktörlerdir. 

Konutun alanı, konut tipi, yapının yaşı, ısınma tipi vb. faktörler ilk planda öne 

çıkmaktadır. Konut değerine etki eden faktörlerin ve bu faktörlere bağlı olarak oluşan 

değerin istatistiksel yöntemlerle belirlenmeye çalışıldığı bu bildiride, son beş yılda 

yaklaşık 20 bin yeni konutun üretildiği Samsun ili, Atakum ilçesi, incelenmiştir. 

Bölgeden, yaklaşık 150 adet konut için ilk aşamada kümelenme analizi yapılmıştır. Bu 

aşama sonucunda beş adet küme oluşmuştur. Belirlenen kümeler içerisinden bu kümeyi 

ifade edebilecek birer adet faktör belirlenmiştir. Belirlenen beş adet faktör için regresyon 
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analizi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kümeyi, aynı kümede yer alan başka bir faktörle 

temsil ederek yeni bir regresyon eşitliği belirlenmiştir. Elde edilen eşitlikler, satışa konu 

olan başka ilanlarla kontrol edilmiş ve çalışma alan nda konut fiyatında daha etkili olan 

faktör belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Abstract In this study, a Computer assisted education (CAE) environment was formed and 

application outcomes were evaluated for the purpose of concretizing abstract terms as 

much as possible and contributing to instruction by utilizing computer technologies for 

the unit of sound containing abstract concepts and that is a subject of the course of science 

and technology in the third class of secondery school. The curriculum of the Ministry of 

Education was analyzed, and the objectives and target knowledge of the unit were 

determined. Afterwards, computer activities, which will ensure to acquire these gains, 

were systematically planned with respect to the state of the subject. Sticking to this plan, 

CAE environment was developed by using animation softwares, text editor, web design 

editor and video processing softwares. To study the efficacy of the prepared material, a 

random experimental and control group was generated among students resuming the third 

class of secondery school. Course is standardly covered in the control group and in the 

experimental group; course is covered using CAE environment we set up. Topic 

achievement test was implemented to both groups as pre-test and post-test. Academic 

achievement test was applied on 68 of the fourth class secondery school students covered 

the unit of sound in the previous year. After conducting material analysis of the obtained 

data, difficulty and discrimination indices were calculated for each material and 11 
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questions, whose discrimination indices were less than 0.20, were omitted from the test. 

The confidence value of the rest of 32 questions was estimated 0.93. This test with 32 

questions was used as measuring instrument because; the rest was enabling the content 

validity of the test. An independent t-test analysis was carried out for achievement scores 

that students of the control and experimental groups had attained as a result of pre-test and 

it was determined that students in the control group got the average score of 44.26 and 

students in the experimental group had 44.90. Again, according to results of this test, 

whether a significant difference arose among achievement scores of students was analyzed 

selecting the significance level 0.05. Statistically, it can be said that “knowledge levels of 

student groups are close to each other”. When pre-test and post-test results of groups 

studied in itself, p<0.05 is achieved. And this bears meaning that there is a significant 

difference in favor of post-test among the average scores of achievement of all groups. 

The prepared CAE environment comprises many activities computer technologies offer 

such as videos, animations, instructional games and riddles, interactive practices and the 

unit of assessment. All these activities target the active presence of students within 

educational environment. The outcomes of analysis for the topic of sound, in which 

abstract concepts are abundant, indicate that the material set up contributed to academic 

success and have been an effective material for CAE. 

 

Keywords: Computer Based Education, Science Education, Sound Knowledge, T-test 
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Bu çalışmada, ‘Ses’ konusuna ilişkin Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) ilköğretim 

öğrencilerinin kavramsal öğrenmeleri üzerindeki etkisini belirlemek ve bu konunun 

öğretiminde, Adobe Flash Player yardımıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen bir 
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yazılımın simülasyon uygulamaları gerçekleştirilerek yürütülen BDÖ ile geleneksel 

öğretim yöntemlerinin öğrencilerin başarısına olan etkisini karşılaştırmak amaçlanmıştır. 

Deneysel yöntemle yürütülen araştırmanın örneklemi, Samsun Pelitköy Şehit Onbaşı 

Yücel Ünsal Ortaokulu 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinden toplamda 60 kişilik bir öğrenci 

grubudur. Öğrencilerden rastgele atama yoluyla seçilen 30 öğrenci deney, diğer 30 öğrenci 

ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Bu grupların deney ve kontrol grubu olarak atanması 

da yine rastgele yolla yapılmıştır. Çalışmada veriler deney ve kontrol grubu öğrencisine 

sunulan çalışmaya yönelik geliştirilmiş testin ön ve son uygulamalarından elde edilmiştir. 

Örneklem üzerinde gerçekleştirilen öğretimler sonrası yapılan bağımsız t-testi sonuçlarına 

göre, deney grubuna uygulanan dinamik sistemli simülasyon programıyla gerçekleştirilen 

öğretimin, kontrol grubuna uygulanan geleneksel yöntemlerle yürütülen öğretime oranla 

daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, kontrol grubunun daha büyük bir 

yüzdeyle test sorularına yanlış cevap verdikleri, ‘Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği 

ile frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder.’ ve ‘Ses enerjisinin başka bir enerjiye 

dönüşebileceğini ifade eder ’ kazanımlarına paralel olan etkinliklerde öğrencilerde bazı 

kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Çalışma sonun da, BDÖ ile öğrenmenin daha etkili 

olduğuna ve öğrenme eksikliklerinin giderilmesi bakımından faydalı olduğuna vurgu 

yapılabilir. 
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Executed in a different sample on the issue many similar research on the basis of certain 

criteria and where this research is collected and examined, can give inconsistent results 

from each other can be seen. These types of studies have researched the different results 
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of the actual impact of the topic, the size has led to discussions about what it is. At this 

stage, the Meta-analysis, called statistical methods have been developed. Meta-Analysis; 

on the same subject which is made in a different place, time and research results as 

qualitative or quantitative is a statistical method that helps to unify. Meta-analysis is 

expressed as a function of the studies. Therefore meta analysis is very important to 

determine all related articles. Meta-analysis of the results has different statistical methods 

used in merge. p value to merging of Fisher (the sum of the log), the minimum sum of the 

z, p and lojit method utilized. Combined t and z test statistics, statistics of method used. 

Binary variables are a customization of the Mantel-Haenszel and Peto methods, 

correlation coefficients are reassembling the Fisher, Hedges & Olkin, Hunter & Schmidt 

methods are used. Hazard Rates to estimate and merge, as appropriate for the data in the 

statistics of life is recommended. Because the hazard rate, at the time of the event, on a 

summary statistics takes into account and to stop and instant death measures the risk. To 

consolidate the work of each trial (log) hazard rate and its variance is needed. In this study, 

a type of cancer-related made in different places at different times and survival analysis 

using the hazard rates, meta analysis was made and work summary a conclusion has been 

reached. 

 

Keywords: Hazard Ratio, Meta Analysis, Survival Analysis, Censored Data 

 

Hazard Oranlarının Meta Analizi ve Bir Kanser Örneği 

 

Bir konuya ilişkin farklı örneklemlerde yürütülmüş benzer pek çok araştırma bulund uğu 

ve belirli ölçütler esas alınarak bu araştırmalar toplanıp incelendiğinde, birbirinden 

tutarsız sonuçlar verebildiği görülmektedir. Bu tür çalışmalarda sonuçların farklı olması, 

araştırılan konunun gerçek etki büyüklüğünün ne olduğu konusunda tartışmalara yol 

açmıştır. Bu aşamada Meta Analizi adı verilen istatistiksel yöntem geliştirilmiştir. Meta 

Analizi; aynı konuda farklı yer, zaman ve merkezlerde yapılmış olan araştırma sonuçlarını 

niteliksel ve niceliksel olarak birleştirmeye yardımcı olan istatistiksel bir yöntemdir. Meta 

analizi çalışmaların çalışması olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle meta analizinde ilgili 

bütün makaleleri belirlemek oldukça önemlidir. Meta analizinde sonuçları birleştirmede 
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kullanılan farklı istatistiksel yöntemler vardır. p değerlerinin birleştirilmesi için Fisher 

(log’ların toplamı), minimum p, z’lerin toplamı ve lojit yöntemlerinden 

yararlanılmaktadır. Test istatistiklerinin birleştirilmesi için t ve z istatistiklerinin 

birleştirilmesi yöntemi kullanılmaktadır. İkili değişkenlerin birleştirilmesinde Mantel-

Haenszel ve Peto yöntemleri, korelasyon katsayılarının birleştirilmesinde ise Fisher, 

Hedges & Olkin, Hunter & Schmidt yöntemleri kullanılmaktadır. Hazard Oranlarını 

tahmin etme ve birleştirme, yaşam verileri için uygun istatistikler olarak tavsiye 

edilmektedir. Çünkü hazard oranı, olay zamanını ve durdurmayı dikkate alan bir özet 

istatistiktir ve anlık ölüm riskini ölçmektedir. Çalışmaları birleştirmek için her bir 

denemenin (log) hazard oranına ve onun varyansına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada bir 

kanser türü ile ilgili farklı zamanlarda ve farklı yerlerde yapılmış sağkalım analizi 

çalışmalarının hazard oranları kullanılarak, meta analizi çalışması yapıldı ve özet bir 

sonuca ulaşıldı. 
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Investigation of Ratio Estimator for the Population Meanusing Different Ranked 

Set Sampling Designs 
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Ranked set sampling (RSS) is a sampling methodusedwheremeasuring the response 

variable is expensive and difficult in terms of labor, time andcost but where ranking of 

units in terms of response variable is easy by visual way so some cheap measurement 

methods.RSS first used byMcIntyre (1952) and showed thatt he RSS estimator is 

moreefficient than simple random sampling. If there is an auxiliary variable that is highly 

correlated with a response variable, more sensitive estimator of population mean can be 

obtained as compared with method of SRS.Also he effectiveness of the ratio estimator can 

be increase during RSS in case where the auxiliary variable is a variable which is easily 
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measured on thewhole population while the response variable is harder to measure. 

Samawi andMuttlak(1996) investigated ratio estimator to population meanusing 

RSS.Also, they indicated that the resulting estimator using RSS is more efficient than the 

resulting estimator using SRS and this efficiency increases when sample size 

increases.Kadilar et al. (2009) suggested a new ratio estimator using the RSS to the 

population mean. Different RSS designs such as median and extreme ranked set sampling 

were developed by Muttlak (1997) and Samawi et al. (1996) in order to minimize the 

potential ranking errors of RSS and in order to obtain more efficient estimators when thes 

hape of thedistribution is known for larger population sizes, or in cases where sampling 

process is simpler in comparison to RSS for larger population sizes.Al-Omari (2012) 

obtained the ratio estimator for the population mean using median ranked set sampling. It 

is easier to determine the large stand the smallest units with visual ranking than other units 

where the sample size is too large. For this purpose, Samawi et al. (1996) suggested the 

extreme ranked set sampling design. In recent years, there is proposed new ratio estimators 

fo rdifferent designs of RSS. (Al-Omari and Gupta (2014), Al-Omari(2012), Jozani et 

al.(2011)) In this study ratio estimator were investigated under different RSS designs such 

as the median and extreme ranked set sampling.It was obtained relative efficiency of ratio 

estimator in terms of SRS using different sample sizes and different distributions to 

examine the RSS designs by simulation study. 

 

Keywords: Simple Randomsampling, Ranked Set Sampling, Ratioestimator, 

Relativeefficiency 

 

Farklı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımları Kullanılarak Yığın Ortalaması İçin 

Oransal Tahmin Edicinin Incelenmesi 

 

Sıralı küme örnekl emesi(SKÖ),ilgilenilen değişkenin ölçülmesi emek,zaman ve maliyet 

bakımından pahalı ve zor,fakat birimlerin ilgilenilen değişken bakımından görsel yolla 

veya bazı ucuz ölçüm yöntemleriile sıralanmasının kolay olduğu durumlarda kullanılan 

bir örnekleme yöntemidir. SKÖ ilk defaMcIntyre(1952) tarafından kullanılmış ve aynı 

örnek çapı kullanılarak basit tesadüfi örnekleme (BTÖ)’ye göre yığın ortalamasının 
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tahmini için SKÖ tahmin edicisinin daha etkin olduğunu göstermiştir. Örneklemede 

ilgilenilen değişkenle yüksek korelasyonlu yardımcı değişken bilgisi olduğunda yığın 

ortalamasının BTÖ’ ye göre daha duyarlı tahmin edicileri elde edilebilir. Ayrıca ilgilenilen 

değişkeni ölçmenin zor fakat yardımcı değişkeni ölçmenin kolay olduğu durumlarda SKÖ 

kullanılarak oransal tahmin edicinin etkinliği artırılabilir. Samawi ve Muttlak(1996),SKÖ 

kullanarak yığın ortalaması için oransal tahmin ediciyi incelemişlerdirAynı zamanda SKÖ 

kullanarak elde edilen tahmin edicinin BTÖ kullanılarak elde edilen tahmin ediciden daha 

etkin olduğunu ve bu etkinliğin örnek çapı arttıkça arttığını göstermişlerdir. Kadılar ve 

ark.(2009),yığın ortalaması için SKÖ kullanarak yeni bir oransal tahmin edici 

önermişlerdir. Sıralı küme örneklemesinin, olası sıralama hatasını en aza indirmek, yığın 

çapının çok yüksek olduğu durumlarda seçim işleminin SKÖ’ ye göre basit yollarla 

yapılması veya dağılımın şekli bilindiğinde daha etkin tahmin ediciler elde etmek 

amacıyla medyan ve uç sıralı küme örneklemesi gibi farklı SKÖ tasarımları 

geliştirilmiştir(Muttlak (1997), Samawive ark. (1996)).Al-Omari (2012) yığın ortalaması 

için oransal tahmin ediciyi medyan sıralı küme örneklemesi kullanarak elde etmiştir. 

Örnek çapının çok büyük olduğu durumlarda en büyük ve en küçük birimlerin diğer 

birimlere göre görsel sıralamayla belirlenmesi daha kolaydır.Bu amaçla Samawi ve 

ark.(1996) uç sıralı küme örneklemesi tasarımını önermişlerdir. Son yıllarda SKÖ’nin 

farklı tasarımları için önerilen yeni oransal tahmin ediciler bulunmaktadır. (Al-Omari ve 

Gupta (2014), Al-Omari(2012), Jozani ve ark.(2011)). Bu çalışmada medyan ve uç sıralı 

küme örneklemesi gibi farklı SKÖ tasarımları altında, oransal tahmin edici 

incelenmiştir.Simülasyon çalışması ile incelenen SKÖ tasarımları için farklı örnek çapı ve 

farklı dağılımlar kullanılarak oransal tahmin edicinin BTÖ’ye göre göreli etkinlikleri elde 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Basit Tesadüfi Örnekleme,Sıralı Küme Örneklemesi,Oransal Tahmin 

Edici, Göreli Etkinlik 
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A New Computational Approach Test For One Way Anova Under 

Heteroscadasticity 

 

Hakan Tahiri Mutlu, Fikri Gökpınar, Esra Gökpınar, Hüseyin Gül 

Gazi Üniversitesi 

tahirimutlu@gazi.edu.tr 

 

In classical ANOVA, the purpose of testing the hypothesis of equality of the mean of more 

than two population having a normal distribution is to investigate whether the factor is 

effective on the dependent variable or not. In classic one-way ANOVA problems, the 

number of each population with normal distribution is denoted by k, the unknown mean 

of i-th population (i=1,..., k) from these population i s µ_(i ) and overall mean is µ, then 

the null and alternative hypothesis can be expressed as follows: H_0: µ_1= µ_2=…=µ_k 

H_1: µ_i ≠ µ_j ,  i ≠ j . In one-way ANOVA, one of the most important assumption is 

the homogeneity of variance. When this assumption is not provided and especially when 

sample sizes are different, the type I error rates of the classical F test exceed nominal value 

in the studies. In addition to this, when the difference between the variances is getting 

larger, the power of the classical F test is affected by this situation badly. To eliminate this 

problem, several tests have been developed based on exact, asymptotic and resampling. 

The most important methods of commonly used in the exact test are Brown-Forsythe, 

Welch, Scott-Smith tests. In recent years, based on resampling Generalized F, parametric 

bootstrap and computational approach test (CAT) that is a special case of the parametric 

bootstrap has been adapted to this problem. This method is based on the restricted 

maximum likelihood estimators under null hypothesis. Also, Since the distribuiton of the 

test statistic is not required to obtain and the p-value can be obtained directly, this method 

is easy to use. This paper proposes a new test statistic based on the CAT method. This 

proposed test was compared with other tests in type I error and power under different 
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combinations of variances, means, population numbers and sample sizes. In the result, it 

was observed that the proposed test yields better results than other tests in many cases. 

 

Keywords: Computational Approach Test, One-Way Anova, Generalized F Test, 

Parametric Bootstrap Test 

 

 

Heterojenlik Altında Tek Yönlü Anova İçin Yeni Bir Hesaplamalı Yaklaşım Testi 

 

Klasik tek yönlü varyans analizinde (ANOVA), normal dağılımdan gelen ikiden fazl a 

yığının ortalamalarının eşitliği hipotezinin testindeki amaç bir faktörün bağımlı değişken 

üzerinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu yöntemde, her biri normal dağılıma sahip 

yığın sayısı k, bu yığınlardan i. yığının (i=1,..., k) bilinmeyen ortalaması µ_(i ) ve genel 

ortalaması µ olmak üzere, yokluk ve alternatif hipotezler H_0: µ_1= µ_2=…=µ_k H_1: 

µ_i ≠ µ_j ,  i ≠ j şeklinde ifade edilir. Tek yönlü varyans analizinde, varsayımlardan en 

önemlilerinden biri varyansların homojenliği varsayımıdır. Bu varsayım sağlanmadığında 

ve özellikle örnek çapları farklı iken klasik F testinin deneysel I. tip hatasının, nominal 

değerin çok üzerine çıktığı yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir. Bununla birlikte 

varyanslar arasındaki fark çok büyük olduğunda, klasik F testinin gücü bu durumdan 

etkilenmekte ve oldukça düşmektedir. Bu problemi ortadan kaldırmak için kesin, 

asimptotik ve yeniden örneklemeye dayalı birçok test geliştirilmiştir. Kesin testlerde 

yaygın olarak kullanılan yöntemlerden en önemlileri, Brown-Forsythe, Welch, Scott-

Smith testleridir. Son yıllarda ise yeniden örneklemeye dayalı Genelleştirilmiş F, 

parametrik bootstrap ve bu yöntemin özel bir hali olan hesaplamalı yaklaşım testi 

(Computational Approach Test-CAT) bu probleme uygulanmıştır. Bu yöntem, yokluk 

hipotezinin doğruluğu altında k ısıtlı en çok olabilirlik tahmin edicisine dayalıdır. Ayrıca, 

test istatistiğinin dağılımını teorik olarak bulmak gerekmediğinden ve p değerini doğrudan 

elde ettiğinden dolayı kullanımı kolay bir yöntemdir. Bu çalışmada CAT yöntemine dayalı 

yeni bir test istatistiği önerilmiştir. Önerilen bu test farklı yığın çapları, yığın ortalamaları 

ve yığın varyansları altında deneysel I.tip hata oranı ve testin gücü bakımından diğer 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 409 

 

409 

 

testlerle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, önerilen bu testin diğer testlerden 

birçok durumda daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Yaklaşım Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, 

Genelleştirilmiş F Testi, Parametrik Bootstrap Testi 

 

Multiple Lojistic Regression Analysis Invastigation of Universty Students’ Gsm 

Operator Preferences 
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Deepness of modern technological mobility can easily and directly be observed by the 

advances in communication networks and cell phones. Tech-driven improvements not 

only trigger new production opportunities but also pave the way for transportation of the 

new technologies to the final consumers. Applications and services for cell phones are 

mainly used via regional GSM (Global System for Mobile Communications) operators. 

Preference of GSM operator determines the utiliz ations of GSM operator service usage 

and the effective accessibility of applications. From this standpoint, our study aims to 

investigate the factors of GSM operator preference of Osmaniye Korkut Ata University 

students who are in the active users age group of this services and applications. 

Questionnaires are conducted to collect data from students. Factors i.e. demographics, 

economics, social and GSM operator services are analyzed to determine their 

effectiveness on GSM operator preferences. Finally, multiple logistic regression model is 

used to indicate the effectiveness of preceding factors to probability of GSM operator 

service preference. 

 

Keywords: GSM Operator, Multiple Logistic Regression Analysis 
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Üniversite Öğrencilerinin Gsm Operatörü Tercihlerinin Çoklu Lojistik Regresyon 

Analizi ile Belirlenmesi 

 

Günümüzdeki teknolojik hareketli liğin ne boyutta olduğunu iletişim sektöründe ve cep 

telefonlarında yaşanan gelişmelerde görmek mümkündür. Yaşanan bu gelişmeler, cep 

telefonları için yeni teknoloji üretimini tetiklemekte ve bu teknolojilerin kullanıcılara 

ulaştırılması konusunu gündeme getirmektedir. Cep telefonları için üretilen uygulama ve 

hizmetler genellikle iletişim hizmeti sağlayan GSM (Global System for Mobile 

Communications- Mobil İletişim için Küresel Sistem) operatörleri aracılığı 

kullanılabilmektedir. Kullanıcıların cep telefonlarında yer alan bu uygulama ve hizmetleri 

sorunsuz kullanabilmeleri veya operatörden verimli şekilde faydalanabilmeleri kriterlerini 

karşılayabilecek GSM operatörü seçimine bağlıdır. Bu amaçla Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi öğrencilerine yönelik anket çalışmasından veriler temin edilmiştir. Cep 

telefonlarını en aktif kullanan yaş gruplarından olan üniversite öğrencilerinin, cep telefonu 

operatör seç imini etkileyen demografik, ekonomik, sosyal ve cep telefonu operatör 

hizmetlerinden hangi faktörlerin etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Buradan 

hareketle etkili faktörlerin GSM tercih olasılığını ne kadar etkilediğini tespit etmek 

amacıyla, çoklu lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. 
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Classification of Turkey Provinces with the term of Wind Energy with Set 

Partitioning Covering Model 

 

İbrahim Güngör, Faruk Erinci,  Harun Sulak 

Ekonometri Bölüm Akdeniz Üniversitesi, Ekonometri Bölüm Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Ekonometri Bölüm Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

Energy necessity in Turkey as well as all over the world is increasing every day. However; 

energy sources are not unlimited.  Increasing energy demand problem has become serious 

to produce an optimal solution. In the long term since it is impossible to find solutions to 

unlimited energy needs by using limited resources, it is necessary to focus on alternative 

energy sources.In this study, classification of Turkey provinces in terms of wind energy 

from renewable energy sources also known as alternative energy will be discussed. For 

this purpose, the region and the province that are suitable for wind energy will be assessed 

on the basis of data obtained from the General Directorate of Meteorology and potential 

wind energy areas will be determined under the set covering model. The results of the 

study contain important findings especially for future studies and investors. 

 

Key Words: Set Covering, Renewable Energy, Wind Energy, Optimization 

 

Rüzgâr Enerjisi Açısından Türkiye’de İllerin Küme Bölme Modeli ile 

Sınıflandırılması 

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji konusundaki ihtiyaçlar her geçen gün artış 

göstermektedir.  Bununla birlikte; kullanılan enerji kaynaklarımız sınırsız değildir. Her 

geçen gün artan enerji ihtiyaç problemine optimal düzeyde çözümlerin üretilmesi 

kaçınılmaz bir hal almıştır. Sınırlı kaynaklar kullanarak sınırsız enerji ihtiyacına çözüm 

üretmek için alternatif enerji kaynakları üzerine yoğunlaşmak da gerekmektedir. Bu 

çalışmada, alternatif enerji olarak da bilinen yenilenebilir enerjilerden potansiyel rüzgâr 

enerjisinin iller açısından küme bölme modeli ile optimum sınıflandırılması yapılarak 

ilgililerin kullanımına sunulmuştur. Bu amaçla iller bazında rüzgâr enerjisi için uygun 
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bölge ve bölgeler Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen veriler ışığında 

değerlendirilecek ve potansiyel rüzgâr enerjisi alanları küme bölme modeli çerçevesinde 

önem seviyelerine göre oluşturulacaktır. Çalışmanın sonuçları, bundan sonra yapılacak 

bilimsel çalışmalara ve rüzgâr enerjisi alanında yatırım yapacak müteşebbislerin 

kararlarına temel teşkil etmesi açısından önemli bulgular içermektedir. 
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Survival analysis is a collection of statistical methods for analyzing data where the 

outcome variable is the time until the occurrence of an event of interest. Outli ers in 

survival anaysis calculated differently from classical regression analysis. Outlier detection 

methods in survival analysis are commonly carried out based on residuals and residual 

analysis. In survival analysis, there are different types of residuals that are Cox-Snell, 

Martingale, Schoenfeld, Deviance, Log-odds and Normal deviance residuals. There are 

methods which are DFBETA, LMAX and Likelihood Displacement values for detecting 

influential observations. The residuals are analyzed during the study which is applied on 

a stomach cancer data set and the outliers are detected. 

 

Keywords: Survival Analysis, Survival Models, Outliers, Influential Observations, 

Residuals 

 

Yaşam Çözümlemesinde Aykırı Değerler 

 

Yaşam çözümlemesi, tanımlanan herhangi bir olayın ortaya çıkmasına kadar geçen 

sürenin incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler bütünüdür. Yaşam 
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çözümlemesinde aykırı değerle r klasik regresyonda kullanılan yöntemlerden farklı 

yöntemler kullanılarak hesaplanmaktadır. Yaşam çözümlemesinde aykırı değer belirleme 

yöntemleri artıklara ve artıkların analizine dayanmaktadır. Yaşam çözümlemesinde 

kullanılan başlıca artık türleri Cox-Snell, Martingale, Schoenfeld, Sapma, Log-odds ve 

Normal sapma artıklarıdır. Etkili gözlemleri belirlemek için kullanılan yöntemler ise 

DFBETA, LMAX ve Olabilirlik Değişim değerleridir. İncelenen artık türleri mide kanseri 

ile ilgili verilere uygulanmış ve aykırı değerler belirlenmiştir. 
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Internet banking is the new distribution channels that verify sales of banking services. 

Rapidly widespreading of internet banking has been occurred by development of internet 

security applications, policies that guarantee bank internet banking system, flexible 

service struc ture offered to customers, and fee policies encourage internet banking. In 

addition to benefits such as increasing the profitability of banks and lowering the costs, 

internet banking provides great convenience in terms of introducing new products quickly 

and effectively to customer. Internet banking was first put into service in June 1997 by Is 

Bank in Turkey. Nowadays, there are 34 million internet banking users in Turkey. The 

aim of this study is to determine the effective factors of internet banking adoption. To do 

this, face to face interviews were conducted by 366 individuals in Afyonkarahisar. 

Frequency analysis, factor analysis, t test, variance analysis, and correlation analysis are 

utilized in the study. Of the study participants, 55% of male, 43% of between 30-40 years, 

45% of working in the public sector, and 42% of a graduate degree. Additionally, 44% of 

them use the internet more than 2 times per month. Consequently, three factors were found 
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by factor analysis: Perceived convenience, perceived security/privacy, and perceived 

government support. These factors explained 60.48% of the total variance. According to 

variance analysis, a significant difference has found between private sector employees and 

the public employees and also income groups between 0-1000 Turkish Liras and over 

2000 Turkish Liras as to perceived convenience. Furthermore, a significant difference was 

found between 1-2 times and 3-4 times per month use and between 1-2 times and over 4 

times per month with respect to perceived convenience. However, a significant 

relationship was not found in terms of adoption to internet banking by gender. Finally, 

there is a positive relationship between income and the use of internet banking in the study. 

 

Keywords: Internet Banking; Internet Banking Adoption; Statistical Methods 

 

İnternet Bankacılığına Adaptasyonda Etkili Olan Faktörlerin İstatistiki Yönden 

İncelenmesi 

 

İnternet bankacılığı, bankacılık hizmetlerinin satışını sağlayan en yeni dağıtım kanalıdır. 

İnternette güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi ve internet bankacılığı sistemini garanti 

eden banka politikaları, müşteriye sunulan esnek hizmet yapısı ve internet bankacılığını 

özendiren ücret politikaları ile internet bankacılığının hızla yaygınlaştığı görülmektedir. 

İnternet bankacılığı, bankaların karlılığını artırması, maliyetlerini düşürmesi gibi 

faydalarının yanında, yeni ürünlerini hızlı ve etkili bir şekilde müşterilere tanıtabilmesi 

açısından da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Türkiye’de internet bankacılığı, ilk kez 

Haziran 1997’de İş Bankası tarafından hizmete sunulmuştur. Şu an Türkiye’de 34 milyon 

bireysel müşteri portföyüne sahip internet bankacılığı kullanıcısı bulunmaktadır. 

Çalışmanın amacı, internet bankacılığının benimsenmesinde etkili olan faktörlerin 

belirlenmesidir. Bu amaçla Afyonkarahisar’da internet bankacılığını kullanan 366 bireyle 

yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada frekans analizi, faktör analizi, t testi, varyans 

analizi ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların %55’i erkek, % 43’ü 

30-40 yaş arasında, %45’i kamu sektöründe çalışmakta, %42’si ise lisans mezunudur. 

%44’ü ayda en çok 2 kez internet bankacılığını kullanmaktadır. Yapılan faktör analizinde 

üç faktör bulunmuştur: Algılanan kolaylık, algılanan güvenlik/gizlilik ve algılanan devlet 
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desteği. Bu faktörler toplam varyansın %60.48’ini açıklamıştır. Yapılan varyans analizine 

göre algılanan kolaylık faktöründe kamu ile özel sektör çalışanları arasında ve 0-1000 TL 

gelir grubu ile 2000 TL üzeri gelir grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca 

internet bankacılığını kullanma bakımından algılanan kolaylık faktöründe ayda 1-2 defa 

kullanma ile 3-4 defa kullanma arasında ve ayda 1-2 defa kullanma ile 4 ve üzeri kullanma 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Cinsiyetlere göre internet bankacılığına 

adaptasyon bakımından anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Son olarak, gelir ile internet 

bankacılığını kullanma arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İnternet Bankacılığı; Internet Bankacılığı Adaptasyonu; Istatistiki 

Yöntemler 

 

Selection Methods of the Parameter k for Two Parameter Ridge Estimator 

 

Selma Toker,  Hasan Ertaş Selahattin Kaçiranlar 

stoker@cu.edu.tr 

 

In multiple linear regression model, biased estimators are used to overcome the problem 

of multicollinearity among the explanatory variables. The most popular biased estimator 

is the ridge estimator which is proposed by Hoerl and Kennard (1970). Then, Lipovetsky 

and Conklin (2005) defined two parameter ridge estimator as an alternative to ridge 

estimator. Also, Toker and Kaçıranlar (2013) compared the performance of two parameter 

ridge estimator according to mean square error criterion. Since two parameter ridge 

estimator is a complex function of k, we confront with the problem of selection of k. In 

this paper, new methods for the selection of biasing parameter k are proposed. The 

performances of the two parameter ridge estimators which are obtained with using the 

proposed biasing parameters k, are examined with a Monte Carlo simulation study. 

 

Keywords: Multicollinearity, Two Parameter Ridge Regression, Biasing Parameter 
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İki Parametreli Ridge Tahmin Edici İçin k Parametresi Seçim Yöntemleri 

 

Çoklu lineer regresyon modelinde açıklayıcı değişkenler arasındaki çoklu iç ilişki 

problemini çözmek için yanlı tahmin ediciler kullanılmaktadır. Bu yanlı tahmin 

edicilerden en yaygın kullanılanı Hoerl ve Kennard (1970)’ ın önerdiği ridge tahmin 

edicidir. Daha sonra Lipovetsky ve Conklin (2005) ridge tahmin ediciye alternatif olarak 

iki parametreli ridge tahmin ediciyi tanımlamışlardır. Ayrıca, Toker ve Kaçıranlar (2013) 

iki parametreli ridge tahmin edicinin performansını hata kareler ortalaması kriterine göre 

karşılaştırmışlardır. İki parametreli ridge tahmin edici, k yanlılık parametresinin karmaşık 

bir fonksiyonu olduğundan. k seçim problemi ile karşılaşırız. Bu çalışmada iki parametreli 

ridge tahmin edici için k seçim yöntemleri önerilmiştir. Önerilen k yanlılık 

parametrelerinin kullanılmasıyla elde edilen iki parametreli ridge tahmin edicilerin 

performansları hata kareler ortalaması kriterine göre bir Monte Carlo simülasyon 

çalışması ile incelenmiştir. 
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Skew Distributions for Fitting İnsurance Claims 

 

Neslihan Fidan Keçeci, Latife Sinem Sarul 
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Insurance data, which includes a large number of small losses and a lower number of very 

large losses, is generally non-normally distributed. In this paper, we apply skewed 

distributions and other parametric distributions to our data. In addition to goodness of fit 

tests we also provide tail risk measures. The results represent that skewed distributions 

perform better than the other models. Our results a re consistent with the related papers 

which use different insurance data sets in the literature. 
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Sigorta Hasar Verilerine Eğri Normal Dağılımın Uygulanması 

 

Çok sayıda küçük ve az sayıda büyük kayıpları içeren sigortacılık verileri genellikle 

normal dağılım sergilememektedir. Bu çalışmada, sigorta hasar verilerine eğri n ormal ve 

diğer parametrik dağılımlar uygulanmıştır. Ayrıca uygunluk ölçüleri ile bazı kuyruk riski 

ölçüleri de çalışmada sunulmaktadır. Sonuçlar eğri normal dağılımların diğer parametrik 

yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlar 

literatürdeki diğer sigorta verileri üzerine yapılan çalışmalarla da tutarlıdır.Çok sayıda 

küçük ve az sayıda büyük kayıpları içeren sigortacılık verileri genellikle normal dağılım 

sergilememektedir. Bu çalışmada, sigorta hasar verilerine eğri n ormal ve diğer parametrik 

dağılımlar uygulanmıştır. Ayrıca uygunluk ölçüleri ile bazı kuyruk riski ölçüleri de 

çalışmada sunulmaktadır. Sonuçlar eğri normal dağılımların diğer parametrik yöntemlere 

göre daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlar literatürdeki 

diğer sigorta verileri üzerine yapılan çalışmalarla da tutarlıdır. 
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Socio-Economic Development Ranking of Provinces in Turkey with Entropy and 

TOPSIS Methods 
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In recent years, development level of provinces and regions is measured with the help of 

a number of economic, social and cultural variables and socio- economic development 

index which provides the opportunity to compare of provinces in geographical manner. 

With the help of socio-economic development ranking studies, effective use of resources 

and infrastructure that required balanced development are ensured. In this context, socio- 

economic development ranking researchs of provinces and regions in our country are 

important. In this study, it is tried to determine the importance levels of the variables used 
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in socio-economic development level of provinces in Turkey by using entrophy method 

and socio-economic development ranking by using TOPSIS method which is a multi 

criteria decision technique. Topsis method which is the one of multi-criteria decision-

making techniques is based on the assumption that the alternative solution is closest to the 

positive ideal solution and farthest the negative ideal solution. In the multi-criteria 

decision-making problems where multiple criteria found, the criteria have different 

degrees of importance.Therefore, entropy method which allows the use of actual values 

of the criteria is used in determination of the weights of criteria.si 

 

Keywords: Socio-Economic Development, Entropy, TOPSIS 

 

 

 

Entropi ve Topsis Yöntemleriyle Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması 

 

Son yıllarda illerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyi çok sayıda ekonomik, sosyal ve 

kültürel değişkenin kullanıldığı v e coğrafi olarak karşılaştırma yapma olanağı sağlayan 

sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri yardımıyla ölçülmektedir. Sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sıralaması çalışmaları yardımıyla kaynakların etkin kullanımı ve dengeli 

kalkınma için gerekli olan altyapı sağlanmış olmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde, illerin 

ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin kıyaslanmasında Sosyo-ekonomik gelişmişlik 

sıralaması araştırmaları önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki illerin sosyo-

ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan değişkenlerin önem 

dereceleri entropi yöntemi ile, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması ise çok 

kriterli bir karar verme yöntemi olan Topsis metoduyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çok 

kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Topsis yöntemi, alternatif çözümün pozitif 

ideal çözüme en yakın, negatif ideal çözüme de en uzak olması varsayımına 

dayanmaktadır. Birden fazla kriterin bulunduğu çok kriterli karar verme probleminde, 

kriterlerin önem dereceleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle kriterlerin ağırlıklarının 
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belirlenmesinde, kriterlere ait gerçek değerlerin kullanılmasına olanak sağlayan entropi 

yöntemi kullanılmıştır. 
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Determining the Factors that Influence Levels of Development of Countries Based 

om Human Based on Human Development Index 
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Human development can be described as a process of expanding people’s choices and 

level of prosperity. From a different viewpoint, income growth of people is necessary for 

human development, but not enough, in this respect, human development is a concept 

which contributes to economic development, level of prosperity or basic needs of 

people.Thus, human develoment is a siginificant variable for socio-economic indicators. 

One of most important advantages of The Human Development Index (HDI-HDI) 

calculated by United Nations Development Programme (UNDP) Human Development 

Report Office is that it can represent both social and economic development with a value 

between 0-1. In this study, the purpose is to determine the factors that influence the 

successes of multiple classification related to The Human Development Index by 

analyzing data of 113 countries in United Nations Development Programme between the 

years 2010-2013. C5.0 ve CART decision trees algorithm, one of the data mining 

techniques, and ordinal logistic regression analysis, one of the multivariate statistic 

techniques,will be used in the classification process of Human Development Index. 

 

Keywords: Human Development Index, Ordinal Logistic Regression Analysis, C5.0, 

CART Algorithm. 

 

 

mailto:emreyakut@osmaniye.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 420 

 

420 

 

İnsani Gelişmişlik Endeksine Dayalı Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Etki Eden 

Faktörlerin Belirlenmesi 

 

Human development can be described as a process of expanding people’s choices and 

level of prosperity. From a different viewpoint, income growth of people is necessary for 

human development, but not enough, in this respect, human development is a concept 

which contributes to economic development, level of prosperity or basic needs of 

people.Thus, human develoment is a siginificant variable for socio-economic indicators. 

One of most important advantages of The Human Development Index (HDI-HDI) 

calculated by United Nations Development Programme (UNDP) Human Development 

Report Office is that it can represent both social and economic development with a value 

between 0-1. In this study, the purpose is to determine the factors that influence the 

successes of multiple classification related to The Human Development Index by 

analyzing data of 113 countries in United Nations Development Programme between the 

years 2010-2013. C5.0 ve CART decision trees algorithm, one of the data mining 

techniques, and ordinal logistic regression analysis, one of the multivariate statistic 

techniques,will be used in the classification process of Human Development Index. 
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Investigation of Confidence in the Turkish Armed Forces with Optimal Scaling 

Method 
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Data obtained from many social science studies has categorical feature. It is not possible 

to analyze categorical data by using known statistical techniques. On the other hand, 

optimal scaling methods allow multidimensional investigation of the variables that are 
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categorically measured. In optimal scaling process, firstly, quantification is performed by 

assigning numerical values to the level of categorical variables. Thus, the variables that 

are originally nominal and ordinal are redefined and these scale levels acquires metric 

properties. By utilizing loss function, the levels of the variables are aimed to be optimized 

with transformations after the quantifying process. One of the most important advantages 

of optimal scaling is to interpret the data that are often based on graphical displays rather 

than interpretations by using parameter estimates. In this study, categorical regression and 

nonlinear principal component analysis which are types of the optimal scaling methods 

are selected. The data of the research named ‘’Güneydoğunun Sosyolojik Analizi’’(Bilgiç 

and Akyürek, 2009) was used and applied to a sample group of 8607 people, aiming to 

analyze the relationships between demographic features and the confidence level of 

Turkish Armed Forces. The relationships between confidence to the Turkish Armed 

Forces and demographical characteristics will be examined by nonlinear principal 

component analysis. In addition, by using categorical regression, analyses will be made 

on the question of in what extend the demographical features can explain the confidence 

level to the Turkish Armed Forces and which demographical features may affect 

significantly the level of confidence. 

 

Keywords: Optimal Scaling, Nonlinear Principal Component Analysis, Categorical 

Regression, Turkish Armed Forces (TAF) 

 

Investigation of Confidence in the Turkish Armed Forces with Optimal Scaling 

Method 

 

Sosyal bilimlerle ilgili yapılan pek çok çalışmada elde edilen veriler kategorik özellik 

taşımaktadır. Verilerin kategorik olması nedeniyle de biline n pek çok istatistiksel analiz 

tekniğinden yararlanmak mümkün olmamaktadır. Optimal ölçekleme yöntemleri olarak 

bilinen çok değişkenli analiz teknikleri kategorik olarak ölçülen değişkenlerin çok boyutlu 

olarak incelenebilmesine imkân sağlamaktadır. Optimal ölçeklemede öncelikle kategorik 

değişkenlerin düzeylerine nümerik değerler atanarak sayısallaştırma işlemi yapılır. 

Böylelikle, nominal ve ordinal olan kategorik değişken düzeyleri metrik bir ölçek 
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kullanılarak yeniden tanımlanmış olmaktadır. Sayısallaştırma işleminden sonra 

değişkenlerin düzeyleri kayıp fonksiyonundan yararlanılarak dönüşümlerle en uygun 

(optimum) hale getirilmeye çalışılmaktadır. Optimal ölçeklemenin en önemli 

özelliklerinden bir tanesi de parametre tahminlerini kullanarak verileri yorumlamak yerine 

grafiksel gösterimlere dayalı yorumların yapılabilmesidir. Bu çalışmada optimal 

ölçekleme tekniklerinden olan doğrusal olmayan temel bileşenler analizi ve kategorik 

regresyon analizi yöntemleri kullanılarak, Bilgiç ve Akyürek (2009) tarafından yapılan ve 

8607 kişilik bir örneklem grubuna uygulanarak hazırlanan ‘‘Güneydoğunun Sosyolojik 

Analizi’’ isimli çalışmadaki veriden yararlanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven 

düzeyi ile demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Doğrusal olmayan temel bileşenler analizi ile TSK’ya güven ile demografik değişkenler 

arasındaki ilişkiler çoklu bir şekilde ele alınıp incelenecek, kategorik regresyon analizi ile 

de demografik değişkenlerin TSK’ya olan güveni ne derece açıklayabildiği ve hangi 

demografik değişkenlerin güveni açıklamada anlamlı etkiye sahip olduğu incelenmeye 

çalışılacaktır. 
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Forecasting methods are the basis for determining production level of the companies that 

act in public or private sector. The companies use these methods to decide the type of 

product and calculate the amount of product to be produced by estimating customer 

demand. Due to the uncertainty and seasonal fluctuations that may occur in the future, 

forecasting is needed to do in the most effective manner. Whether forecasting cannot be 

done effectively, the amount of production may be low than the demand. This situation 
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cause inability to meet the demands of customers and also lead to the loss of prestige. 

Because of the same reason the amount of production may be higher than the demand, so 

this brings out high stock level. Each stock product brings cost about 20% - 40% of its 

value and also extra storage space required. Due to these two cases, high costs occur and 

they are not preferred by companies. From the view of this point, to minimize the losses 

that may occur because of a fault in forecasting, an effective forecasting should be done 

to estimate the optimal production amount. The validity of the forecasting depends on the 

accuracy of the collected information. Sometimes the amount of the demand for the 

previous years can be quite small or large due to the other conditions (the exceptions such 

as economical indicator, legal obligation, the campaign of the firm). These observations 

are called outlier. If the outliers can be identified and removed from the data set, the 

accuracy of the estimation will be increase. The detection of the outliers is not generally 

known and applied at the companies. To the best of our knowledge, a few studies on this 

topic are available at the literature. This study was conducted in an automotive company. 

At the first step, the products of the company are sorted descending by considering the 

quantity of their sales. Then the ABC analysis is applied and the first 10 of the products 

are discussed. At the second step, the outlier data are removed from the data set of the 

products. At the last step of the study, the data are evaluated by single exponential 

smoothing, multiplicative seasonal decomposition and Holt winters techniques. Then the 

obtained results are compared with raw data and improved data. 

 

Keywords: Outlier, Forecasting, Single Exponential Smoothing, Multiplicative Seasonal 

Decomposition, Holt Winters 

 

Aykırı Verilerin Tespiti ve Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama 

 

İster kamu, ister özel sektör olsun talep tahminleri işletmelerin üretim seviyelerinin 

belirlenmesinde temel oluştu rmaktadır. İşletmede hangi ürünlerin üretileceği ve 

tüketicilerin bu üründen ne kadar isteyecekleri talep tahminleriyle yorumlanmaktadır. 

Gelecekte oluşabilecek belirsizlikler ve mevsimlik dalgalanmalar sebebiyle, talep 

tahminin en etkili biçimde yapılmasına ihtiyaç vardır. Talep tahminin etkili yapılmaması 
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durumunda, üretim miktarının eksik hesaplanması talebin karşılanamaması durumunu 

ortaya çıkarır ve müşteri, prestij kaybına yol açar. Talebi karşılayabilmek için fazla üretim 

yapıldığında ise, stok seviyeleri önemli bir sorun olmaktadır. Envanter bulundurmak 

işletmelere, hem değerlerinin %20’si ile %40’ı arasında maliyete yol açmakta, hem de 

ilave depo alanını gerekli kılmaktadır. Bu iki durum maliyet artışına sebep olması 

dolayısıyla şirketler tarafından tercih edilmemektedir. Bu noktada yapılması gereken, 

talep tahminini maksimum doğrulukla yaparak meydana gelebilecek kayıpları minimize 

etmektir. Talep tahminin geçerliliği toplanan bilgilerin doğruluk oranına bağlıdır. Geçmiş 

yıllara ait talep miktarları kimi zaman başka koşullardan (ekonomik belirteçler, rakiplerin 

pazardaki durumu, yasal zorunluluklar, ürünün pazardaki tutunuşu, işletmenin 

kampanyaları gibi serinin genel eğilimini bozan olağandışı durumlar) dolayı diğer talep 

verilerinden oldukça küçük ya da büyük olabilirler. Bu değerler, aykırı veriler olarak 

adlandırılmaktadırlar. Eğer veri setindeki aykırı değerler tespit edilip gerekli iyileştirmeler 

yapılabilirse tahminin doğruluk oranı da artacaktır. Aykırı gözlem tespiti işletmelerde 

genellikle bilinen ve uygulanan bir çalışma değildir. Literatürde, bu konu üzerinde 

yapılmış pek az çalışma mevcuttur. Bir otomotiv fabrikasında gerçekleştirilen bu 

çalışmada; firmanın üretmiş olduğu ürün grubu, pazardaki satışlarına göre büyükten 

küçüğe sıralanarak ABC analizine tabi tutulmuştur. Yöntem ile belirlenen A grubu 

ürünlerin ilk on tanesi örnek ürün olarak ele alınmıştır. Seçilen ürünlere ait verilere gerekli 

testler uygulanarak aykırı veriler seriden arındırılmıştır. Çalışmanın son aşamasında, 

verilere tahmin yöntemlerinden üssel düzeltme, çarpımlı sezonsal ayrıştırma ve Holt 

winters yöntemleri uygulanarak elde edilen sonuçlar, ham verilerle karşılaştırılmış ve iki 

durumun doğruluk oranları birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 
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Time to Tenureship in Academics: A Case from Turkey 

 

Hasan Şahin 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
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Academic labor market shows several dissimilarities when compared to the labor market. 

One of the most distinguishing areas is the job security. Until promoted to associate 

professorship, a title given by Higher Education Council, all academicians works on a 

contract base and can be relatively easily fired at the end of contract term. However once 

promoted to the associate professorship level, firing process is almost impossible and is 

subject to very strict rules. For that reason, the status of the associate professorship 

provides a job security for the rest of working life of academicians. For that reason it 

deserves to determine the variables affecting the time to tenureship. In this study 

determinants of time to tenureship, which is defined a point at which a title of associate 

professorship is obtained, are analyzed by using failure or survival time methods. A survey 

data set is used in empirical estimation. 

 

Keywords: Academics, Labor Market, Duration Models 

 

Doçentliğe Kadar Geçen Süre: Türkiye Uygulaması 

 

Akademik işgücü piyasası birçok yönden işgücü piyasasından farklılık göstermektedir. Bu 

farklılığın en belirgin olduğu alanlardan biri görevin sonlanması sürecidir. 

Akademisyenler doçentlik kadrosuna atanı ncaya kadarki ünvanlarda süreli sözleşmeli 

çalışan statüsündedir. Bu kadroya atandıktan sonra ise süreli sözleşmeli dönemi sona 

ermekte ve işine son verilmesi nispeten katı kurallara bağlanmaktadır. Her ne kadar 

doçentlik ünvanını elde etmek bu kadroya atanmayı otamatik hale getirmezse de bu ünvanı 

elde etmek bir akademisyenin hayatında oldukça önemlidir. Bu önemden hareketle bu 

çalışmada doçentlik ünvanını elde edene kadar geçen süre analiz edilmektedir. Bu 

çalışmada parametrik süre (duration) modelleri yöntemi kullanılarak doçentlik ünvanını 
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elde etmeye kadar geçen sürenin hangi değişkenler tarafından etkilendiği Türkiye özelinde 

analiz edilmektedir. Çalışmada 2007 yılında yapılan anket çalışmasından elde edilen 

veriler kullanılmaktadır. Doçentliğe kadar geçen süreyi etkileyenler olarak akademisyenin 

cinsiyeti, doktora yaptığı yerin Türkiye olup olmadığı, doktorada geçen süresi, doktorayı 

bitirdiğindeki yaşı, çalışma alanının sosyal bilimler olup olmadığına ilişkin değişkenler 

kullanılmaktadır. 
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Triz as a Remedy for the Possible Crisis in 2015 
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In our country, although their size and characteristics are different, there have been 

economic crises every seven years within the 40-year period of time in years 1973, 1980, 

1987, 1994, 2001 and 2008. This situation is called as periodical or cyclical fluctuation in 

time series analysis of the statistical science. Due to this and some other factors as well, it 

won’t be incorrect to assume that there will be a crisis in 2015. The accuracy of the 

estimates relies on the assumption that there are reliable and adequate data and the similar 

crisis conditions are realized. However, it is a well-known fact that there are multiple 

variables and factors that trigger or cause a crisis to emerge. It is no doubt that in case 

there is a global crisis, our country will be affected by it. Yet, depending on the size and 

structural characteristics of the crisis, it is not easy to answer questions such as “will it 

touch us slightly, pass over, pierce through or how would it affect the industry or the 

society?” Therefore, it would be safe to say that it is necessary to analyze, via scientific 

methods, the outbreak of a crisis or the effects of it after it starts. As the basis of the 

author’s prediction of the possible 2015 crisis, a large number of indicators involving the 

repetitive crises that Turkey had faced every seven years as well as the other internal and 

external factors can be given. A precursor indication is that 2015 is the 100th year of the 
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alleged 1915 Armenian genocide. It won’t be incorrect to say that this year Armenians 

will give us a hard time. It is no doubt that this situation would require to take serious 

measures. Among the other internal indications, 2015 general elections, the amount of 

internal and external debts and foreign trade deficit can be shown. Moreover, as external 

indicators that would affect our country, the condition of the Middle East, the recession in 

the US, deepened economic crisis in Russia, the decrease in the value of dollar due to 

BRIC countries’ wish to discard dollar from the market, oil prices, currency fluctuations 

in exchange rates, decisions of the central banks of the strong economies, terrorist 

incidents can be given. I hope I am wrong and there won’t be an economic crisis in our 

country and in the World. My aim, of course, is not to create a chaos or be an economic 

gloom monger, but to emphasize the need for developing politics that would turn the crisis 

into an opportunity with a proactive approach to potential crises with different natures and 

by the evaluation of the risks with an awareness that there is a high possibility of having 

a crisis in 2015. It is certain that although crisis can be a threat for most of the situations, 

they could become an opportunity for those having precautionary actions as long as we 

are ready and resistant to the crisis. It is also clear that similar proactive approach needs 

to be presented against external threats regarding the alleged Armenian genocide, which 

would put our country in trouble. Thus, the present study aims to propose the “Triz 

Approach” as a technique for solutions to the crisis. Proposed by Genrich Saulovich 

Altshuller and his colleagues in 1946 the Triz Approach can be used as a creative problem 

solving theory, and is a systematic solution method that relies on logic and data, which 

was developed by the examination of more than three million patents. It can be argued 

that the firms that create a difference via R&D and innovation before and after the crisis 

can turn it into an opportunity when an economic crisis in our country and in the World 

can put many firms into a difficult situation. Thus, such a prior preparation might reduce 

the effects of the crisis in our country. 

 

Keywords: Crisis, Triz Approach, Estimation, Leading Indicators, Reactive And Proactive 

Approach.. 
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Olası 2015 Krizine Çare Triz 

 

Ülkemizde 1973, 1980, 1987, 1994, 2001 ve 2008 olmak üzere, özellikleri ve boyutları 

farklı da olsa, son 40 yılda ve her 7 yıla denk gelecek biçimde krizler yaşanmıştır. 

Gerçekleşen bu durum, istatistik biliminin zaman serileri a nalizi konusu içinde periyodik 

veya dönemsel dalgalanmalar olarak adlandırılır. Bu ve diğer bazı faktörler nedeniyle, 

2015 yılında kriz olacağı yönünde tahminde bulunmak yanlış olmayacaktır. Yapılan 

tahminlerin doğruluğu, güvenilir ve yeterli sayıda veriler ve aynı koşulların gerçekleşeceği 

varsayımına bağlıdır. Buna karşılık, krizin ortaya çıkmasında veya krizi tetikleyen çok 

sayıda değişken veya faktör olduğu da bilinen bir gerçektir. Kuşkusuz, dünyada kriz 

olması durumunda, bu krizin ülkemizi de etkileyeceği açıktır. Ancak, krizin boyutuna 

veya yapısal karakterine bağlı olarak, “Bizi teğet mi geçer, es mi geçer, deler mi geçer, 

sanayiyi ve toplumu nasıl etkiler?” vb. soruları yanıtlamak da o kadar kolay değildir. O 

halde, krizin ortaya çıkmasının veya kriz çıktıktan sonra etkilerinin nasıl araştırılacağının 

bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi gerektiği söylenebilir. 2015’de olası bir kriz ile 

karşılaşacağımız yönünde tahminimin dayanağı olarak, her 7 yılda bir karşı karşıya 

olduğumuz krizler ile birlikte, çok sayıda gerek içsel gerekse dışsal öncü göstergenin 

varlığını gösterebilirim. Diğer öncü göstergelerden birisi, 2015 yılının 1915 sözde Ermeni 

soykırımı iddialarının 100. yılına denk gelmesidir. Bu yıl, bu konuda ciddi boyutta 

üzerimize gelineceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kuşkusuz, bu duruma yönelik 

önlemler alınması gerekeceği de açıktır. Diğer içsel öncü göstergeler arasında, 2015 genel 

seçimleri, mevcut iç ve dış borç miktarımızın büyüklüğü, dış ticaret açığımız vb. faktörler 

de yer almaktadır. Buna karşılık; Ortadoğu’da yaşananlar, ABD’deki resesyon durumu, 

Rusya’da derinleşen ekonomik kriz, Briç ülkelerinin doları piyasalarından çıkarmak 

istemeleri nedeniyle doların değer aracı olmaktan çıkmaya başlaması, petrol fiyatlarının 

durumu, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, dünyadaki güçlü ekonomilerin merkez 

bankalarının kararları, terör olayları, vb. faktörlerin de, kriz oluşumunda dışsal öncü 

göstergeler olarak ülkemize yansıyacağı söylenebilir. Umarım yanılırım ve 2015’de de 

dünyada ve ülkemizde kriz olmaz. Elbette amacım kriz çığırtkanlığı yapmak ve bir kaos 

ortamı yaratmak değil. Sadece, 2015’de kriz olma olasılığının yüksek olduğu bilincinde 

hareket ederek, farklı yapıdaki potansiyel krizlere ilişkin proaktif yaklaşımla (önceden 
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harekete geçerek) ve risk değerlendirmeleri yaparak, mümkünse krizi fırsata çevirebilecek 

politikaların üretilmesine gereksinim olduğunu vurgulamaktır. Kuşkusuz, krizler çoğu 

durumda tehdit oluşturur iken, önleyici eyleme geçenler için fırsat olabilmektedir. Yeter 

ki krize hazırlıklı ve dirençli olalım. Benzer proaktif yaklaşımın sözde Ermeni soykırımı 

iddiaları ile ülkemizin zor duruma sokulmaya çalışılmasına ilişkin dıştan gelebilecek olası 

tehditlere karşı da sergilenmesi gerektiği açıktır. O halde; bu makalenin amacı, krize çare 

olarak uygulanabilecek teknikler arasında yer alan “Triz yaklaşımı”nı önermektir. Yaratıcı 

problem çözme teorisi olarak uygulanabilecek triz yaklaşımı, 1946’da Genrich Saulovich 

Altshuller ve meslektaşları tarafından 3 milyondan fazla patentin incelenmesi sonucu 

geliştirilmiş mantığa ve verilere dayalı sorun kalıplarına odaklanan sistematik bir çözüm 

yöntemidir. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanacak ekonomik kriz bir çok firmayı zor 

duruma sokacak iken, kriz öncesinde ve devamında Ar-ge ve inovasyona ağırlık vererek 

fark yaratan firmaların krizi fırsata çevirebilecekleri söylenebilir. Bu da ülkemizin olası 

krizlerde en az etkilenmesine neden olabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Riz, Triz Yaklaşımı, Tahmin, Öncü Göstergeler, Düzeltici ve Önleyici 

Yaklaşım 

 

Comparative Analysis of EU and Turkey in terms of Innovation Performance 
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The aim of this study is to compare EU (European Union) and Turkey in terms of 

innovation performance and to determine similar and diss imilar countries. To compare 

EU countries and Turkey, multidimensional scaling (MDS) analysis and cluster analysis 

will be employed. In this study, countries’ innovation performance will be measured by 

basic indicators such as patents, utility models, trademarks and industrial designs, research 

and development (R&D) expenditures and R&D personnel. Also, innovation scores of 

countries’ declared by European Commission are included in the analysis and data is 
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obtained from World Bank and World Intellectual Property Organization (WIPO) 

database. In line with results obtained from analyses, countries will be compared and the 

reasons of similarity and disparity will be discussed. 

 

Keywords: Innovation, European Union, Multidimensional Scaling 

 

AB ve Türkiye’nin İnovasyon Performansı Açısından Karşılaştırmalı Analizi 

 

Bu çalışmanın amacı, inovasyon performansı açısından Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’yi 

karşılaştırmak ve benzer ve farklı ülkeleri belirlemektir. AB ülkelerini ve Türkiye’yi karş 

ılaştırmak için Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) Analizi ve Kümeleme Analizi 

kullanılacaktır. Çalışmada, ülkelerin inovasyon performansları, patent, ticari marka, 

faydalı model, endüstriyel dizayn, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) harcaması ve Ar-Ge 

personeli gibi temel göstergeler ile ölçülecektir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından 

açıklanan inovasyon puanları analize dahil edilecek ve veri, Dünya Bankası ile Dünya 

Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) veritabanından alınacaktır. Analizlerden elde edilen 

sonuçlara göre, ülkeler karşılaştırılarak, benzerlik ve farklılıkların nedenleri tartışılacaktır. 
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Analysis of Awareness and Climate Change Impact in Energy Efficiency of 

Household Appliances 

 

Meltem Ucal 
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It is obvious that with limited resources and increasing of energy consumption from day 

to day, increase in amo unt of greenhouse gases in the atmosphere will increase risk of 

climate change. The objective of “Raising Awareness in Energy Efficiency of Household 

Appliances and Climate Change” paper is to make the connection between climate change 

and energy saving to be understood. First of all, research and evaluation aiming 
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improvement of women’s behaviors of purchasing and using household appliances and 

also educate next generations who will be faced risks of climate change, with their mothers 

will be done. 

 

Keywords: Energy efficiency, Climate Change, Awareness, Household Appliances, 

Statistical Analysis 

 

Elektrikli Ev Aletleri Enerji Verimliliği Farkındalık ve İklim Değişikliği Etki 

Analizi 

 

Sınırlı kaynakların varlığı ve günden güne artan enerji tüketimiyle birlikte atmosferdeki 

sera gazı miktarındaki artışın iklim değişikliği risklerini azaltmak yerine arttıracağ ı çok 

açıktır. “Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığının artırılması ve İklim 

Değişikliği” makalesinin temel amacı iklim değişikliği ile enerji verimliliği arasındaki 

ilişkinin anlaşılmasını sağlamaktır. Çalışmada öncelikli olarak kadınların elektrikli ev 

aletlerini satın alma ve kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi ve aynı zamanda gelecekte 

artacağı düşünülen iklim değişikliği riskleriyle yüzleşecek gelecek nesilleri (çocuklar, 

gençler) anneleriyle birlikte eğitmek amacını taşıyan bir araştırma ve değerlendirme 

yapılacaktır. 
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Cronbach coefficient alpha is the most widely used statistic particularly in studies of 

psychological scale and is referred to as the estimation of the reliability or internal 

consistency of obtained measures. Its calculation is based on the number of items in the 

scale and the average inter-correlation among the items. It releases information on whether 

the items provide integrity in explaining a homogeneous structure as well. Meta-Analysis 

on the other hand is a statistical methodology that allows researchers to pool independent 

and similar studies on the same topic but carried out in different places and times with a 

systematic review and to combine the results of those studies. In this sense, conclusions 

drawn by a well planned and conducted Meta-analysis can be statistically more powerful 

and more generalizable in comparison to any single study. In this paper, a Meta-analysis 

has been performed by using similar studies that are managed in different places and times 

and are of a specific depression scale and that Cronbach’s coefficient alpha was used as a 

reliability estimation and some conclusions have been drawn on findings. 

 

Keywords: Cronbach Coefficient Alpha, Depression, Meta-Analysis, Correlation 

 

Cronbach Alfa Katsayısının Meta Analizi ve Bir Depresyon Ölçeği Örneği 

 

Cronbach alfa katsayısı, özellikle psikolojik ölçek çalışmalarında en yaygın olarak 

kullanılan ve elde edilen ölçümlerin güvenilirliğini veya iç tutarlılığını kestirmede 

başvurulan bir istatistiktir. Ölçekte yer alan maddelerin sayısı ile bu maddelerin kendi 

aralarındaki ortalama iç korelasyonuna bağlı olarak hesaplanır. Ayrıca bu maddelerin 

homojen bir yapıyı açıklamakta yeterli bütünlüğü sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi 
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verir. Meta Analizi ise belirli bir konuyla alakalı farklı yerde ve zamanda yürütülen 

birbirinden bağımsız ve benzer çalışmaların sistematik olarak gözden geçirilip bir araya 

getirilmesine ve bu çalışmaların sonuçlarının birleştirilmesine olanak veren istatiksel bir 

yöntem bilimidir. Bu bağlamda, iyi planlanıp yönetilen bir Meta analizi ile elde edilecek 

sonuçlar istatiksel olarak daha güçlü ve herhangi bir bireysel çalışmaya nazaran daha 

genelleştirilebilirdir. Bu çalışmada belirli bir depresyon ölçeğine ilişkin farklı yerlerde ve 

zamanlarda yapılmış; Cronbach alfa katsayısının güvenilirlik ölçütü olarak yer aldığı 

benzer çalışmalar kullanılarak bir meta analizi çalışması yapıldı ve elde edilen bulgular 

üzerine özet bir sonuç verildi. 
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Heavy metals are discharged from mining and various other industries such as 

electroplating, metal finishing, textile, storage batteries, etc. Unlike organic pollutants, 

heavy metals do not degrade into less harmfull substances and can accumulate in soil and 

water reservoirs, which leads to harmfull effects on living species if the enter into the food 

chain. The aim of this study is to investigate the adsorption of lead ions from aqueous 

solution on waste foundry sand using 23 full factorial design. The combined effect of 

initial metal concentration, pH and temperature on the lead adsorption was studied. 

Factorial design of experiments is employed to study the effect of three factors pH (3 and 

9), initial lead concentration (25 and 200 mg/L) and temperature (20 and 70o C), at two 

levels low and high. The results were statistically analyzed by using the student’s t-test, 

analysis of variance (ANOVA) and an F-test to define important experimental factors and 

their levels. A regression model that considers the significant main and interaction effects 
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was suggested. The results showed that initial lead concentration is the most significant 

factor that affects the removal of lead ions. The results were statistically analyzed by using 

the student’s t-test, analysis of variance (ANOVA) and an F-test to define important 

experimental factors and their levels. 

 

Keywords: Lead, Adsorption, Waste Foundry Sand, Full Factorial Design 

 

Sulu Çözeltilerden Bentonitli Atık Döküm Kumu Kullanarak Ağır Metal Giderimi: 

 

Ağır metaller madencilik ve elektroliz, metal kaplama, tekstil, depolama piller, vb. gibi 

çeşitli sanay ilerden deşarj edilirler. Organik kirleticilerin aksine, ağır metaller daha az 

zararlı maddelere dönüşmezler ve toprak ve su rezervlerinde birikerek canlılar üzerinde 

zararlı etkilere neden olurlar. Bu çalışmanın amacı, sulu çözeltiden kurşun iyonlarının 

bentonitli atık döküm kumu üzerine adsorpsiyonunu 23 tam faktöriyel tasarım kullanılarak 

araştırmaktır. Bu aşamada PH (3-9), metal konsantrasyonu (25 ve 200 mg/L) ve sıcaklık 

(20 ve 70 ° c)’ ın kurşun adsorpsiyonu üzerindeki tek tek ve birlikte etkisi araştırılmıştır. 

Deney sonuçları istatistiksel olarak önemli deney faktörleri ve seviyelerini belirlemek 

amacıyla varyans analizi, F-testi ve student t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Önemli 

olan ana etkileri ve etkileşimleri dikkate alan regresyon modeli önerilmiştir. Sonuç olarak, 

kurşun iyonlarının gideriminde en önemli faktörün başlangıç konsantrasyonu olduğu ve 

giderim verimindeki değişimin %99,24 ünü deney tasarımında dahil edilen parametrelerin 

açıkladığı anlaşılmıştır. 
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Data envelopment analysis (DEA) is a specific application of linear programming that has 

been used to measure the relative efficiency of operating units with the same goals and 

objectives. DEA, being a non-parametric analysis and consisting of linear programming 

methods, uses similar inputs to measure the relative technical efficiencies of the decision 

units with similar outputs which has been widely used in recent years. The performance 

of each organization (i.e. hospital, bank, education institution, plant etc.) can be measured 

relatively to the performances of other similar units in the same system and their relative 

efficiencies can be determined by using DEA. In this study, the performances of hospitals 

were determined based on the resource utilization efficiency. The data used was gathered 

from two government and one university hospitals in septem. 

 

Keywords: Healthcare sector, Denizli, data envelopment analysis, effiiciencyber 2014 

 

Veri Zarflama Analizi ve Denizli İli Hastanelerinde Bir Uygulama 

 

Veri Zarflama Analizi, doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli olup, aynı amaç 

ve hedefle re sahip karar birimlerinin göreceli olarak verimliliğini ölçmede 

kullanılmaktadır. Parametrik olmayan ve doğrusal programlama yöntemlerini içeren bir 

analiz olan veri zarflama analizi; benzer girdileri kullanarak, benzer çıktıları üreten karar 

verme birimlerinin göreceli teknik verimlilik düzeylerini ölçmede son zamanlarda yaygın 

olarak kullanılan bir tekniktir. Veri zarflama analizi yoluyla, her bir kurum (hastane, 

banka, eğitim kurumu, fabrika vs) bir parçası olduğu sistem içindeki benzer birimlerle 

karşılaştırılabilmekte ve göreceli etkinlikler belirlenebilmektedir. Bu çalışmada 

Denizli’de bulunan hastanelerin kaynak kullanım etkinliğine dayalı performans ölçümü 

Veri Zarflama Analizi yaklaşımına göre yapılmıştır. Çalışmanın verileri 2014-Eylül 
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aralığına dayalı olup özel hastaneler dışındaki 2 devlet hastanesi ve 1 üniversite 

hastanesini kapsamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Denizli, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik 

 

Data Observed at Seperated Points of Analyses and An Application 

 

Yüksel Öner, Çağlar Sözen Hasan Bulut, Taner Tunç 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

yoner@omu.edu.tr 

 

As the examined study or the number of observation points added to the sample increases, 

it is actuall y assumed that the data observed at separated points are sampled fro an 

underlying real function. The method developed to analyse this data is named as 

Functional Data Analysis. The first step of the Functional Data Analysis is to transform 

the data at seperated points into a a data sample composed of real functions. To achieve 

this, Base Function and Roughness Penalty Approaches are used. İn this study, the avarege 

daily temperature and rain data of 18 cities in Black Sea Region at 65 seperated points are 

analysed. Since temperature and rain data follow a periodical structure, Fourier base 

functions are used as the base function approach. Later, the avarage daily temparature and 

rain data at 65 seperated points are transformed into a continuous function by Base 

Function and Roughness Penalty Approaches. Smoothed Functional Principle 

Components Analysis is carried out to the coefficients obtained by the Roughness Penalty 

Approach. 

 

Keywords: Functional Data Analysis; Functional Principle Components Analysis; 

Smoothed Functional Principle Components Analysis; Data Observed at Seperated Points 
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Ayrık Noktalarda Gözlenen Verilerin Analizi ve Bir Uygulama 

 

İnceleme yapılan çalışma sahası genişledikçe ya da örne e eklenen gözlem noktası sayısı 

arttıkça, ayrık noktalarda gözlenen verilerin altta yatan reel bir fonksiyondan örneklendiği 

varsayılmaktadır. Bu verileri analiz etmek için geliştirilen metot Fonksiyonel Veri Analizi 

ismiyle adlandırılmıştır. Fonksiyonel Veri Analizinin ilk adımı ayrık noktalardaki verileri 

reel fonksiyonlardan oluşan bir veri örneğine dönüştürmektir. Bunun için Baz Fonksiyon 

ve Pürüzlü Ceza Yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde 

bulunan 18 şehre ait günlük ortalama sıcaklık ve yağış verileri 65 ayrık noktada incelendi. 

Sıcaklık ve yağış verileri periyodik bir yapı izlediklerinden baz fonksiyon yaklaşımı 

olarak Fourier baz fonksiyonları ele alındı. Daha sonra 65 ayrık noktada ölçülen günlük 

ortalama yağış ve sıcaklık verileri. Baz fonksiyon ve Pürüzlü Ceza Yaklaşımıyla sürekli 

bir fonksiyon haline getirildi. Pürüzlü Ceza Yöntemiyle elde edilen katsayılara 

Düzgünleştirilmiş Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi uygulandı. 

 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Veri Analizi; Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi; 

Düzgünleştirilmiş Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi; Ayrık Noktalarda Gözlenen Veriler 

 

Statistic Attitute Scale and Ordinal Group Comparison 

 

Taner Tunç, Fatih Komitoğlu, Yüksel Öner, Esma Akdemirci 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

ttunc@omu.edu.tr 

 

The aim of this study is to apply the ridit and gray relationship analysis to the data obtained 

by the application of 17-item Likert type Statistic Attitude Scale (SAS), developed to 

measure the attitudes of statistics course of college students, to 477 students at various 

departments and determine the item tendency .The classes are compared , the tendency 

classes of the students depending on items are determined by calculating mean ridits in 

ranged scales in Statistic Attitude Scale (SAS) . Hence the ridit intervals of 8 items out of 

the 17 items on the scale has no meaning the subjects have uniform distrubiti on on these 
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8 items. It is seen that the intervals of 5 items of the remaining 9 items are smaller than 

0,5 so the subjects are accumulated in sub-classes according to these 5 items. The intervals 

of remaining 4 items are greater than 0,5 and the subjects have tendency in upper classes 

for these 4 items. It is seen that Ridit Analyze and Gray Anlalyze gives us consonat results. 

 

Keywords: Statistic Attitude Scale, Ridit Analysis, Gray Relationship Anlaysis 

 

İstatistik Tutum Ölçeği ve Sıralı Grup Karşılaştırma 

 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin aldıkları istatistik dersine karşı t utumlarını 

ölçmek amacıyla geliştirilen 17 maddelik Likert tipi İstatistik Tutum Ölçeğinin (İTÖ), 

istatistik dersini alan çeşitli bölümlerdeki 477 lisans öğrencisine uygulanması sonucunda 

elde edilen veriye ridit analizi ve gri ilişki çözümlemesi uygulamak ve maddelerin 

yığılımını belirlemektir. İstatistik tutum ölçeğindeki sıralamalı ölçek değişkenlerinde 

hesaplanan ortalama riditler sonucunda sınıflar karşılaştırılmış ve öğrencilerin ölçekteki 

maddelere göre eğilim gösterdikleri sınıflar belirlenmiştir. Ölçekteki 17 maddeden 8 

tanesinin ridit aralıkları anlamlı bulunmadığından denekler, bu 8 maddeye düzgün 

dağılmıştır. Diğer 9 maddeden 5 tanesinin ridit aralıkları 0,5’ten küçük olduğu görülmüş 

ve denekler, bu beş madde için alt sınıflarda (katılmama) yoğunlaşmıştır. Geriye kalan 4 

maddenin ridit aralıkları ise 0,5’ten büyük olduğundan, denekler bu dört maddeye üst sın 

flarda (katılma) eğilim göstermiştir. Ridit analizi ve gri ilişki çözümlemesi yöntemlerinin 

birbirleriyle uyumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Istatistik Tutum Ölçeği, Ridit Analizi, Gri Ilişki Katsayısı 
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Data Collection Methods in the Telecommunication Sector, New Approaches and 

Safety 

 

Emine Hemşinli, Mustafa Güneş 

Gediz Üniversitesi 

eminehemsinli@gmail.com 

 

In today's technology, The protection of the data which collected from customers and 

storage are important in the telecommunications sectories. Data of Through documents or 

taken directly from customers, to the systems and records are to be examined on these 

systems. In recent ye ars; physical documents received from customers are processing and 

transferring data analysis. The next process data received from customers in the 

qualifications and without repeats and analysis of data is required under the security. Raw 

data from customers to secure meaningful holds an important place in the 

telecommunications industry. Today, with competition increasing technological 

possibilities are also developed. One of the most important factors is the speed to access 

information. Firms the fastest way to access all information systems are obliged to transfer 

to electronic media. Customer information is transmitted to save the document on digital 

electronically with various technologies. This information is analyzed electronically 

evaluated. Digital archive system in the telecommunications sector, the digitized 

documents of customers and covers the storage process in this environment. Customer 

documents collected from the channel being processed in operations centers and 

physically archive documents stored electronically scanned at the same time taking 

appropriate standards of customer information contained in the documents collected on 

these results include the production. However, physical archiving costs are minimized, 

loss of space and labor are reduced. When the channel in the information on digitized 

documents collected from the customer, where the most important factors of data quality 

and accuracy of our face stands out as soon as detected. The digitized documents with 

information on the customer information control system on the user saves time for analysis 

with the results. The information contained on the documents are recorded in the system 

or manually by user input with OCR technology and compared with the data in the system. 
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In the transmission data to be sent to different systems of data digitized safety, speed and 

efficiency concepts stand out. Data security is provided, various algorithms are designed 

to avoid the bottleneck during data transfer. By congestion experienced during data 

transfer analysis model parameters related work has created and presented suggestions for 

improvement. 

 

Keywords: Data, Data Collection Methods, Information Security, Digital Archive System, 

Data Transfer Problems 

 

 

Telekomünikasyon Sektöründe Veri Toplama Yöntemleri, Yeni Yaklaşımlar ve 

Güvenlik 

 

Günümüz teknolojilerinde, telekomünikasyon sektöründe müşteriden toplanan verilerin 

korunması, saklanması önem arz e tmektedir. Müşterilerden, evrak üzerinden yada 

doğrudan alınan verilerin sistemlere kayıtları ve bu sistemler üzerinde incelenmeleri 

gerekmektedir. Son yıllarda; fiziki olarak müşterilerden alınan dokümanlar da dijital 

ortama aktarılarak verileri işlenmekte ve analizleri yapılmaktadır. Bundan sonraki süreç 

ise müşterilerden alınan verilerdeki yeterlilikler, tekrarlar ve güvenlik kapsamında gerekli 

olan ve olmayan verilerin analizidir. Müşterilerden ham veriyi anlamlı ve güvenli hale 

getirmek telekomünikasyon sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Telekomünikasyon 

sektöründe en önemli sorun müşteri kaybıdır. Müşteriler doğru tanımlandığında kuruluşlar 

hangi müşterilerini kaybedebileceklerini önceden belirleyebilir ve böylece bu 

müşterilerini elde tutma amaçlı stratejiler geliştirebilir, düşük maliyetli ve etkili 

kampanyalar düzenleyebilirler. Kaybetme olasılığı olmayan bir müşteri için sürekli mail 

yada mesajlarla bu müşteriyi bilgilendirmek maliyet kaybına sebep olabilmektedir. 

Günümüzde artan teknolojik imkânlarla birlikte rekabet ortamı da gelişmektedir. Bilgiye 

erişmek için en önemli faktörlerden biri de hız olmaktadır. Bilgiye en hızlı şekilde erişmek 

için firmalar tüm sistemlerini elektronik ortama aktarmak zorundadırlar. Müşterilerin 

doküman üzerine kaydettiği bilgiler çeşitli teknolojiler ile dijitalleştirilip elektronik 

ortama aktarılmaktadır. Elektronik ortamda bu bilgiler değerlendirilip incelenmektedir. 
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Telekomünikasyon sektöründe Dijital arşiv sistemi, müşteri evraklarının dijital ortama 

aktarılması ve bu ortamda saklanması sürecini kapsamaktadır. Kanallardan toplanan 

müşteri evrakları, operasyon merkezlerinde işlenmekte ve fiziki olarak arşiv standartlarına 

uygun alarak saklanan dokümanların aynı zamanda taranarak elektronik ortamda da bu 

evraklar üzerinde yer alan müşteri bilgilerin toplanarak sonuçlar üretilmesini 

kapsamaktadır. Bununla birlikte fiziki arşivleme maliyetleri minimuma indirilmekte, alan 

ve işgücü kaybı azaltılmaktadır. Kanallarda müşterilerden toplanan dokümanlar üzerinde 

yer alan bilgiler sayısallaştırıldığında, burada karşımıza en önemli faktör veri kalitesinin 

ve doğruluğunun en kısa zamanda tespiti çıkmaktadır. Sayısallaşan evrak üzerindeki 

bilgiler ile sistemler üzerindeki müşteri bilgileri kontrol edildiğinde ortaya çıkan sonuçlar 

analiz için kullanıcıya zaman kazandırmaktadır. Evraklar üzerinde yer alan bilgiler OCR 

teknolojisi ile yada manuel kullanıcı girişleri ile sisteme kaydedilmekte ve sistemdeki 

veriler ile karşılaştırılmaktadır. Dijital ortama aktarılan verilerin farklı sistemlere 

gönderilmesi ile veri iletiminde güvenlik, hız ve verimlilik kavramları öne çıkmaktadır. 

Veri güvenliği sağlanırken, veri aktarımı sırasında tıkanıklıkların önüne geçmek için 

çeşitli algoritmalar tasarlanmaktadır. İlgili çalışmada veri aktarımı sırasında yaşanan 

tıkanıklık analiz edilerek model parametreleri oluşturulmuştur ve iyileştirme önerileri 

sunulmuştur. 
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Measurement Method of Service Quality in Public Transportation; Case of 
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Product and service quality measurement issues have been the subject of several 

investigations in the literature because of the increasing importance. With the 
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development of information technology many quality measurement methods has been 

demonstrated. To define the quality of products is easier to measure than service for its 

concreteness. To effectively measure the quality of services such as product quality there 

are variety of techniques within philosophy of ‘if you can not measure, you can not 

manage’. In 2001, CEN (European Committee for Standardization) has set the fram ework 

for the EN 13816 quality of public transportation services. With three different modes 

11.5 million passengers are carried by public transportation in a day in Istanbul. The aim 

of Istanbul is having EN 13816 standard for public transport. In this context, there are EN 

standards for rail system and there is an aim for road system which are 3.5 million 

passengers a day. In this study, service quality measurement model for Istanbul road 

system is expressed with analytic hierarchy process methodology. İETT service quality 

model is stated and its results are shared. In addition, certification process of Tunnel and 

Nostalgic tramway is summarized. 

 

Keywords: Service Quality, AHP Methods, Public Transportation In Istanbul, İETT 

Service Quality Measurement Model 

 

Toplu Ulaşım’da Hizmet Kalitesi Ölçüm Metodu: İstanbul Örneği 

 

Ürün ve hizmet kalitesi ölçümü artan önemi sebebi ile literatürde birçok araştırmalara 

konu olmuştur. Bilgi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte birçok kalite ölçüm metotları 

ortaya konmuştur. Ürün hizmete göre somut olduğundan kalitesini tanımlamak ve ölçmek 

daha kolaydır. Ölçemediğini yönetemezsin felsefesi çerçevesinde hizmet kalitesinin de 

ürün kalitesi gibi etkin bir şekilde ölçümlenmesi adına çeşitli teknikler geliştirilmiştir. 

2001 yılında CEN (European committee for standardization )tarafından ortaya konulan 

EN 13816 Toplu ulaşımda hizmet kalitesi çerçevesini belirlemiştir. 3 farklı ulaşım modu 

ile günlük 11,5 milyon yolculuğun gerçekleştiği İstanbul’da ulaşım hizmetinin EN 13816 

standartlarında verilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede raylı sistemde birkaç hatta 

kalite standardı alınmış olup, günlük yolculuğun 3,5 milyon olduğu lastik tekerlekli ulaşım 

modunda ise kalite süreci başlatılmıştır. Bu çalışmada İstanbul karayolu toplu taşımada 

kurulan hizmet kalite ölçüm modeli AHP (analytic hierarchy process) metodolojisi ile 
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anlatılmıştır. Uygulamaya alınan ETT HKÖM’ün (Hizmet kalitesi ölçüm modeli) 2013 

sonuçları paylaşılarak model kapsamında alınan Tünel ve Nostaljik Tramvay kalite belge 

süreçleri özetlenmiştir. 
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Assessing Technological Innovation Capability According to Manufacturing Sector 

in Turkey 
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Research and development (R&D) are the most important activities for innovation. In 

order to be competitive and sustainability of the competitiveness, R&D activities which 

will turn innovation must take a place in the country and also individually in the 

companies. Therefore, to define the technological abilities of the manufacturer companies 

is critical to find out company innovation capability level. In this study, Turkish 

manufacturer companies evaluated in sectoral level for the target to define their sectoral 

technological innovation capability. The collected data from the surveys used in this 

analyse via SPSS and LISREL programmes usuage. The outputs of the analyse shows the 

variables which can positive or negative effects on sectoral technological innovation 

capability and technological innovation capability level. 

 

Keywords: Technological Innovation Capability,Manufacturing Sector, Structural 

Equation Modelling, Türkiye 
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Türkiye'de Sektörlere Göre Teknolojik Yenilik Yeteneklerinin Değerlendirilmesi 

 

Araştırma-geliştirme, yenilik için gerekli olan en önemli faaliyetlerden biridir. Rekabet 

gücünün sağlanması ve sürdürülebilmesi için , gerek ülke ve gerekse firma düzeyinde 

yeniliğe dönüştürülecek Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. Bu anlamda, 

imalat sanayinde yer alan firmalar için teknolojik yeteneğinin belirlenmesi, firma yenilik 

yeteneği düzeyinin belirlenmesi açısından ktitiktir. Bu çalışmada; Türk imalat sektöründe 

yer alan firmalar sektörel bazda değerlendirilerek, sektörel teknolojik yenilik 

yeteneklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, anket yöntemi kullanılarak 

toplanan veriler, SPSS ve LISREL programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda, sektörel bazda teknolojik yenilik yeteneğini pozitif ve negatif yönde 

etkileyen değişkenler ve teknolojik yenilik yeteneği düzeyleri ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Yenilik Yeteneği, Yapısal Eşitlik Modelleme, İmalat 
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Academics and Students in the Eye Relative Assessment System: Issues, Reviews 

and Solutions 

 

Harun Sulak, Faruk Erinci, Hasan Sağlamol 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekonometri Bölümü  

 

Relative evaluation (bell curve) system; students and faculty from the negative effects 

caused by the student on the success of a system used in many of the world for many years 

and Higher Education Institutions in Turkey in order to minimize. The operation of this 

system, especially regarding the pros and cons of different views and perspectives of 

faculty and students in higher education institutions are offering courses.In this study, 

Süleyman Demirel University in the academic system and relative perspective of the 

students will be discussed thoughts and criticisms and suggestions for problems will be 

presented. For this purpose, one to one interviews and data collected with the survey will 

be analyzed by qualitative and quantitative analysis. According to the study concluded 
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that the more negative aspects of the relative system and therefore it is clear that the need 

for a new evaluation system. In this direction is given in the basic characteristics and 

suggestions to be included in the new system. 

 

Keywords: Assessment and Evaluation, Relative Evaluation System, The Bell Curve 

 

 

 

Akademisyenler ve Öğrencilerin Gözünde Bağıl Değerlendirme Sistemi: Sorunlar, 

Eleştiriler ve Çözüm Önerileri 

 

Harun Sulak, Faruk Erinci, Hasan Sağlamol 

 

Bağıl değerlendirme (çan eğrisi) sistemi;  öğrencinin başarısı üzerinde öğrenciden ve 

öğretim elemanından kaynaklanan olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla çok uzun 

yıllardan beri Dünyadaki ve Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında uygulanan bir 

sistemdir. Bu sistemin işleyişi, artıları ve eksileri konusunda özellikle yüksek öğretim 

kurumunda ders veren öğretim üyelerinin ve öğrencilerin farklı görüş ve eleştirileri 

bulunmaktadır.Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesindeki akademisyen ve 

öğrencilerin bağıl sisteme bakışları, düşünceleri ve eleştirileri ele alınacak ve sorunlar için 

öneriler sunulacaktır. Bu amaçla birebir görüşme ve anket yöntemi ile toplanan veriler 

nitel ve nicel çözümleme ile analiz edilecektir. Çalışma sonuçlarına göre bağıl sistemin 

olumsuz yönlerinin daha fazla olduğu ve bu nedenle yeni bir değerlendirme sistemine 

ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda yeni bir sistemde bulunması gereken 

temel özellikler ve önerilere yer verilmektedir. 
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Classification of Provincial Partitions Cluster Model with Turkey in Terms of 

Precipitation 
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Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

One of the most important substance for human life is water. The amount of rainfall in a 

country is the most important factor affecting the country's water resources. As a result of 

rainfall is equal according to the regions and provinces in the country, some provinces in 

some provinces while facing drought disasters can be observed as a result of excessive 

rainfall.In this study, the optimal classification is done according to the provinces of 

precipitation in Turkey. For optimum classification and Cluster Analysis of Variance Test 

compartment model is used together. All of the data used in the study was obtained from 

the General Directorate of Meteorology is the data were considered as reliable 

data.NAccording to the findings, of which differ from each other in a meaningful way 

with rainfall, ranked according to the amount of precipitation has been revealed as the 

classes they take. These findings, determining the measures to be taken in terms of scarcity 

or abundance of rainfall and other investment decision-making related to rainfall, said it 

would be a guidance to public and private sector investor data. 

 

Key Words: Rainfall, Cluster Compartment Model, Classification 

 

Yağış Miktarı Açısından Türkiye’de İllerin Küme Bölme Modeli İle 

Sınıflandırılması 

 

İnsan yaşamında en önemli maddelerden birisi sudur. Bir ülkeye düşen yağış miktarı o 

ülkenin su kaynaklarına etki eden en önemli unsurdur. Ülke içerisinde düşen yağışın bölge 

ve illere göre eşit olmamasının sonucu olarak bazı iller kuraklıkla karşı karşıya kalırken 

bazı illerde aşırı yağışın sonucunda afetler gözlenebilmektedir.Bu çalışmada, 
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Türkiye’deki illerin yağış miktarlarına göre optimum sınıflandırması yapılmaktadır. 

Optimum sınıflandırma için, Varyans Analizi Testi ve Küme Bölme Modeli birlikte 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan verilerin tamamı Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünden temin edilmiş veriler olduğundan güvenilir veriler olarak kabul 

edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yağış miktarları birbirinden anlamlı bir şekilde 

farklı olan  bölgeler, aldıkları yağış miktarlarına göre sıralanmış sınıflar olarak ortaya 

konmuştur. Bu bulguların, yağışın azlığı veya çokluğu açısından alınacak tedbirlerin 

belirlenmesi ve yağış miktarı ile ilgili olan diğer yatırımlara karar vermede, kamu ve özel 

teşebbüs yatırımcılarına yol gösterici bir veri olacağı söylenebilir. 
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In recent years, The Adaptive Cluster Sampling which is a sampling met hod for 

uncommon cases, has started to be used. Therefore, in this study, estimating the best 

estimator from different types of estimators which are used in The Adaptive Cluster 

Sampling based on the amount of infrequent underground sources on the map of Turkey, 

is taken as the aim. In the study, the map of Turkey is divided to small plots, and some of 

these plots are sampled by The Adaptive Cluster Sampling. Afterward, the amount of the 

underground sources is estimated by different estimators. Finally, these estimators are 

compared and the best one is determined. 

 

Keywords: Adaptive Cluster Sampling, Estimator 
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Uyarlanabilir Küme Örneklemesi Üzerine Bir Uygulama 

 

Son yıllarda literatürde görülen ve nadir durumlar için kullanıla n bir örnekleme yöntemi 

olan Uyarlanabilir Küme Örneklemesi yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle 

çalışmada Uyarlanabilir Küme Örneklemesi yöntemiyle, Türkiye haritası üzerinde nadir 

görülen bir yer altı kaynağının miktarı ele alınarak Uyarlanabilir Küme Örneklemesi için 

farklı tahminciler kullanılıp, bu tahminciler arasından en iyi tahmin edicinin tahmin 

edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; Türkiye haritası parsellere bölünerek Uyarlanabilir 

Küme Örneklemesi’ne göre örneklem çekilmiş ve farklı tahmin ediciler ile yeraltı 

kaynağının miktarı tahmin edilmiştir. Daha sonrasında ise bu tahminciler karşılaştırılmış 

ve en iyi tahmin edici belirlenmiştir. 
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Computer and Internet Addiction in Adults and Children: An Application of the 

Qualitative Choice Model 
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Adults and children are faced with various risks and security threats when using computers 

and the internet. The conscious utilization of information technologies is as important as 

learning how to use them. Factors that determine the usage frequency of information 

technologies should be examined due to many different reasons that can be faced during 

internet and computer use such as addiction, violence, uncontrolled shopping, 

encouragement of alcohol and drug use, communication that can threaten the security of 

life and property as well as the development of new hackers. In this study, factors that 

determine the internet and computer usage frequency of adults and children between the 

ages of 06-15 have been examined using the data acquired from the 2013 Information and 

Communication Technology Usage Survey on Households carried out by TÜİK according 

mailto:sibel.selim@cbu.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 449 

 

449 

 

to the place of residence. The Information and Communication Technology Usage Survey 

on Households has been extended to include children in the 06-15 age groups for the first 

time. Computer, internet and cell phone usage, usage frequency and the reasons for usage 

as well as relations with the media have been examined in this study for the 06-10 and 11-

15 age group distinction in order to be able to observe the differences more efficiently. 

Ordered logit model has been used in econometric analyses in order to examine the 

frequency of the Information and Communication Technology Usage on Households. It 

has been observed that computer and internet usage and frequency increases with 

increasing household income. 16-24 is the age group with the highest computer and 

internet usage ratios. According to the data for the children in the 6-15 age group, 24, 4 % 

of the children have their own personal computers and the average internet usage age is 9. 

60, 5 % of the children use computers while 50,8 % use the internet. 

 

Keywords: Ordered Logit Model, Information Technologies, Addiction, Turkey 

 

Yetişkin ve Çocuklarda Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı: Bir Kalitatif Tercih 

Modeli Uygulaması 

 

Yetişkin ve çocuklar, bilgisayar ve internet kullanırken çok çeşitli riskler ve güvenlik 

tehditleri ile karşı karşıyadır. Bilişim teknolojilerinin kullanımının öğretilmesi yanında 

bunların bilinçli olarak kullanımı da önemlidir. Internet ve bilgisayar kullanımı sırasında 

karşılaşılabilecek; bağımlılık, şiddet, kontrolsüz alışveriş, içki, sigara ve uyuşturucuya 

özendirme, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek haberleşme ve hacker yetişmesi 

gibi pek çok nedenden dolayı bilişim teknolojileri kullanım sıklığını belirleyen faktörlerin 

araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2013 yılı 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması verileri kullanılarak 

hanehalklarının yerleşim yerine göre hem yetişkin hem de 06-15 yaş arasındaki çocuklar 

için internet ve bilgisayar kullanım sıklığını belirleyen faktörler incelenmiştir. 2013 yılı 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması diğerlerinden farklı olarak ilk defa 

06-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu araştırmada 06-15 yaş 

grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş 
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grubu ayrımında bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve 

kullanım amaçları yanında medya ile ilişkileri de irdelenmiştir. Hanehalkı Bilişim 

Teknolojileri kullanım sıklığını araştırmak amacıyla ekonometrik analizlerde sıralı logit 

modelden faydalanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre; yetişkinlerde evde 

internet ve bilgisayar kullananlar diğerlerine göre daha fazladır. Hanenin gelirinin artması 

ile bilgisayar ve internet kullanımı ve sıklığının da arttığı görülmüştür. Bilgisayar ve 

internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu ise 16-24’tür. 6-15 yaş 

grubundaki çocuklara ait bulgulara göre, çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait 

bilgisayara sahiptir ve internete kullanım ortalama yaşı 9’dur. Çocukların %60,5’i 

bilgisayar ve %50,8’i internet kullanmaktadır. 
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Gupta et. al. (2013) defined the matrix variate t-distribution as a scale mixture of the 

normal and the gamma distributions. In this study, we will give the ML estimators for the 

parameters of the matrix variate t-distribution. We will give the EM algorithm to find 

estimates and provide a small simulation study to assess the performance of the estimators 

and proposed EM algorithm. Also, we will consider a real data example to evaluate the 

modeling capability of the matrix variate t-distribution. 

 

Keywords: Matrix Variate Distribution, Parameter Estimation, EM Algorithm, Scale 
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The Analysis of Inequality Dispersed of Fertility Rate in Provinces and Regions by 

Using Gini Coefficient and Theil Index 
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Gini coefficient and Theil index usually used to measure the inequality in income 

distribution. In this study conducted in cities and the regions of Turkey between the years 

of 2004-2013, we used this coefficient and index to determine whether fertility rate 

distribution balanced or not. Fertility rate and population data used in this research is 

obtained from NUTS-1(12 regions) and cities between the years 2007 and 2013. Both the 

Gini coefficient and Theil index varies in the 0-1 range. When this value approaches zero, 

index and coefficient are regarded as a indicator for equality. When this value approaches 

one, index and coefficient are regarded as a indicator for inequality. When the value of 

index or coeffi cient is zero, it means that distribution is full equality. When the value of 

index or coefficient is one, it means that distribution is full inequality. By checking the 

differences between calculations of both Gini coefficient and Theil index for mentioned 

years, the compatibility and incompatibility among methods were identified. Although the 

results by both methods have a similar trends for the years, as the Gini coefficient and 

Theil index showed quantitative differences. While results of the Gini coefficient were 

closer to one, Theil index results showed lower indices. The Gini coefficient has closer 

results to one than Theil index. As a result of this situation Theil index has a lower indices 

than Gini Coefficient. Furthermore, the average Gini coefficient for cities and regions is 

found as 0.137. While the average Theil index for cities is 0.037, but for regions, it is 

0,029. As it is specified in the literature, Theil index gives a more optimistic results than 

the G ini Coefficient and it can be seen that the distribution in both is not unbalanced based 

on regions and cities.  

 

Keywords: Gini Coefficient, Thail Index, Lorenz Curve, Rate Of Fertility, Inequality 

Between Regions 
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İller ve Bölgeler Bazinda Doğurganlık Oranının Gini Katsayısı ve Theil Endeksi ile 

Dengeli Dağılıp Dağılmadığının Analizi 

 

 

Bu çalışma da, genelde gelir dağılımında ki eşitsizliğin ölçülmesinde kullanılan Gini 

katsayısı ve Theil endeksinin 2004-2013 yılları arasında Türkiye genelinde ve bölgeler 

bazında doğurganlık oranlarının dengeli dağılıp dağılmadığını belirlenmesinde 

kullanılmıştır. Çalışmada doğurganlık oranı ve nüfus verileri 2007-2013 yılları arasında 

iller ve NUTS-1 (12 Bölge) bazında ele alınmıştır. Hem Gini katsayısı hem de Theil 

endeksi 0-1 aralığında değişkenlik göstermektedir. Bu değer sıfıra yaklaştıkça eşitlik, bire 

yaklaştıkça eşitsizlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sıfır olduğunda tam eşitlik ve 

bir olduğunda ise tam eşitsizlik söz konusudur. Bahsedilen yıllar itibarı ile hesaplanan 

Gini katsayısı ve Theil endeksinin aralarındaki farklılıklara bakılarak yöntemler 

arasındaki uyumluluk veya uyumsuzluk tespit edilmiştir. Her iki yönteme göre hesaplanan 

sonuçlar da yıllar itibarı ile trend benzerlik göstermesine rağmen, Gini katsayısı ve Theil 

endeksi rakamsal olarak farklılık göstermiştir. Gini katsayıları daha çok bire yaklaşırken 

Theil endeksleri daha düşük çıkmıştır. Şöyle ki, Gini katsayılarının iller ve bölgeler 

bazında ortalaması 0,137 iken Theil endeksinin ortalaması iller bazında 0,037 iken 

bölgeler bazında 0,029 olarak bulunmuştur. Literatürde de belirtildiği üzere Theil endeksi 

Gini katsayısına göre daha iyimser sonuçlar vermiş ve her ikisinde de dağılımın çok fazla 

dengesiz olmadığı hem iller hem de bölgeler bazında görülmüştür.  
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Analysis of Education Inequality in Turkey with Discrete Dependent Variable 
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States give their citizens equal rights in their each regions without discriminating sex in 

order to complete their education. Also, every family has responsibility to provide their 

children completing their compulsory education which is anticipated by the state. 

However, major problem reveals itself after compulsory education. There occurs 

differences on sustainability of boys and girls’ education because of economic, sociologic 

and demographic reasons. The aim of this study is analyzing factors finding out education 

in equality between girls and boys at education age by econometric models. Besides, it 

will be found out the differences in education levels of individuals who complete their 

education process. In accordance with these purposes, data of Households and Budget 

Survey” which was conducted in 2012 by TÜİK will be used. 

 

Keywords: Education Analysis, Education Inequality, Models with Discrete Dependent 

Variable 

 

Türkiye’de Eğitim Eşitsizliğinin Kesikli Bağımlı Değişkenler ile İncelenmesi 

 

Türkiye’de Eğitim Eşitsizliğinin Kesikli Bağımlı Değişkenler İle İncelenmesi Ülkeler, 

vatandaşlarının eğitimlerini tamamlayabilmeleri için her bölgede cinsiyet farkı 

gözetmeksizin eşit haklar vermektedir. Her aile de çocuklarına devletin öngördüğü 

mecburi eğitimi tamamlamalarını sağlamakla yükümlüdür. Fakat asıl sorun mecburi 

eğitimden sonra kendini göstermektedir. Kız ve erkek çocuklarının eğitimlerinin 

sürdürülebilirliğinde ekonomik, sosyolojik ve demografik nedenlerden dolayı farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitim yaşında olan kız ve erkek çocuklar 

arasındaki yüksek öğretime devam etmedeki eğitim eşitsizliğini ortaya çıkaran faktörleri 

ekonometrik modeller aracıyla incelemektir. Bunun yanında eğitim sürecini tamamlamış 
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bireylerin de eğitim seviyeleri ile ilgili farklılıklar ortaya konulacaktır. Bu amaçlar 

doğrultusunda TÜİK’in 2012 yılında yapmış olduğu “Hanehalkı ve Bütçe Anketi” 

verilerinden faydalanılacaktır. 
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Variables which show the number of an event that occurs during a specific time interval 

and which take discrete values are count variables. Count data analysis are used for 

analyzing these variables. Count data models have found a wide range of use in 

determining factors which affect the demand for health care services. Cameron, Trivedi 

(1986); Cameron, Trivedi, Milne, Pigott (1988), Pohlmeier (1995) and Deb, Trivedi 

(1997) are just some of the studies which examined the demand for health care services 

by count data analysis. In recent years, microeconometric studies about exogeneity of 

independent variables have been an important issue. There are several important studies 

in the literature, especially about estimating count models with endogenous independent 

variables. Grogger (1990) had suggested using the Hausman test for testing exogeneity of 

independent variables and Mullahy (1996) had used Generalized Method of Moments and 

Two-Stage Instrumental Variables method for Poisson regression model in his studies in 

order to find an alternative approach to the problem of endogeneity. When the literature 

regarding count models with endogenous independent variables, we can see the studies of 

Windmeijer, Silva (1996, 1997), Greene (2009), Hidayat, Pokhrel (2010), Terza, Basu, 

Rathouz (2008) and Geraci, Fabbri, Monfardini (2012, 2014) are about the demand for 

mailto:yasinbuyukkor@hotmail.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 455 

 

455 

 

health care services. The aim of this research is to examine the factor that affecting demand 

for health care services while taking the issue of endogeneity into account. For this 

purpose, Turkish Statistical Institute’s 2012 Health Survey data set was used. As an 

indicator of the demand for health care services, the count variable of "receiving health 

care services from a specialist doctor in the last 4 weeks before survey” from the survey 

was used as the dependent variable. In the analysis phase, endogeneity of independent 

variables were discussed and model results were obtained by using Generalized Method 

of Moments and taking endogenous independent variables into account. 

 

Keywords: Demand For Health Care Services, Count Data Models, Endogeneity Problem 

 

Türkiye'de Sağlık Hizmeti Talebinin Sayma Veri Modelleri ile İncelenmesi 

 

Belirli bir zaman aralığında gerçekleşen bir olayın sayısını gösteren ve kesikli değerler 

alan değişkenler sayma değişkenidir ve bu değişkenlerin analizinde Sayma veri analizleri 

kullanılmaktadır. Sağlık hizmetleri talebine etki eden etmenlerin belirlenmesinde Sayma 

veri modelleri oldukça geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Cameron, Trivedi (1986), 

Cameron, Trivedi, Milne, Pigott (1988), Pohlmeier (1995) ve Deb, Trivedi (1997) sağlık 

hizmetleri talebini sayma veri modelleri ile inceleyen çalışmalardan bazılarıdır. Son 

yıllarda mikroekonometrik çalışmalarda bağımsız değişkenlerin dışsallığı önemli bir 

tartışma alanı bulmuştur. Özellikle sayma modellerinin içsel bağımsız değişkenler ile 

tahminlenmesi üzerine literatürde önemli çalışmalar bulunmaktadır. Grogger (1990) 

bağımsız değişkenin dışsallığını test etmede Hausman testini önermiştir ve Mullahy 

(1996) çalışmasında Poisson regresyon modeli için Genelleştirilmiş Momentler 

Yöntemini ve İki Aşamalı Alet Değişken yöntemlerini kullanarak içsellik sorununa 

alternatif çözüm yolları getirmiştir. İçsel bağımsız değişkenler ile sayma modellerine 

ilişkin literatüre bakıldığında Windmeijer, Silva (1996, 1997), Greene (2009), Hidayat, 

Pokhrel (2010), Terza, Basu, Rathouz (2008) ve Geraci, Fabbri, Monfardini (2012, 2014) 

sağlık hizmetleri talebi üzerine yapılan çalışmalardır. Çalışmanın amacı bireylerin sağlık 

hizmeti talebi üzerinde etkili olan etmenleri içsellik sorununu da göz önünde bulundurarak 

incelemektir. Bu amaç doğrultusunda TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2012 yılı Sağlık 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 456 

 

456 

 

Araştırması veri seti kullanılmıştır. Sağlık hizmeti talebinin göstergesi olarak "anketten 

önceki 4 hafta içerisinde uzman hekimden kaç kez hizmet alındığı" sayma değişkeni 

bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Analiz aşamasında bağımsız değişkenlerin içsellik 

sorunu üzerine tartışılmış ve içsel bağımsız değişkenlerin varlığı göz önünde 

bulundurularak Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi kullanılarak model sonuçları elde 

edilmiştir. 
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Accelerated Life Test (ALT) is the process of determining the reliability of product or 

systems in the phase of design. In Accelerated Life Test, under certain conditions, product 

or systems are subject to one or more stress levels. Applied stress types are usually 

temperature, pressure, humidity, voltage, radiation or with a combination of some of them. 

When the Stress level under normal use conditions of the product or the system is usually 

accelerated, in a short time, problems arising from design are revealed. In this study, 

parameters of the Accelerated Life Test data of a company which produces 32” and upper 

LCD TV’s in Turkey, are estimated by Maximum Likelihood Estimation (MLE) method 

under assumption Arrhenius – Weibull model. By using estimated parameters, the lifetime 

of a product or system under normal use conditions and it’s reliability in a desired time 

are obtained. As a result of the analysis, usefulness of these models and methods in 

practice are discussed. 
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Hızlandırılmış Yaşam Testi Verilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma 

 

Hızlandırılmış Yaşam Testleri (HYT), ürün veya sistemlerin tasarımı aşamasında 

güvenilirliklerini belirlemeye yarayan süreçlerdir. Hızlandırılmış Yaşam Te stlerinde 

belirli koşullar altında ürün veya sistem, bir veya daha fazla stres seviyesine maruz 

bırakılır. Uygulanan stres türleri genellikle sıcaklık, basınç, nem, voltaj, radyasyon veya 

bunlardan birkaçının bir araya gelmesiyle oluşur. Ürün veya sistemin normal kullanım 

koşullarında maruz kaldığı stres seviyesi genellikle artırılarak, kısa sürede tasarımdan 

kaynaklanan problemler ortaya çıkarılır. Bu çalışmada, Türkiye’de 32" ve üzeri LCD 

televizyon üreten bir firmanın Hızlandırılmış Yaşam Testi verilerinin parametreleri 

Arrhenius – Weibull modeli varsayımı altında En Çok Olabilirlik yöntemiyle tahmin 

edilmiştir. Tahmin edilen parametreler kullanılarak, ürün veya sistemin, normal kullanım 

koşullarındaki yaşam süresi ve arzu edilen bir zamandaki güvenilirliği elde edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda, kullanılan yöntem ve modellerin pratikte kullanışlılıkları 

tartışılmıştır. 
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This research, after the students who graduated from a university Engineering faculty’s 

different departments terms step into professional life, presents statistically the 

investigatio n of salaries by business life in private or public sector in terms of variables 

such as the engineering deparments, diploma GPA, sexuality, residental areas, sector 

being worked. 150 individuals, graduated from engineering faculty and personnel, 
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participated in the research. Interview tecnique was used to collect data and SPSS 16.0 

programme was used to analyzed the collected data. For analysis of data "Frequency 

Tables" , " Kolmogrov -Smirnov test ", " Pearson and Spearman correlation Techniques" 

" One - Way Anova test " and " Independent Sample T Test " is used . The test were 

performed at the 0,05 significance level. In the study, the analyises has been done using 

combination of Parametric and non-parametric tests. It is determined that academic 

avarage of graduating individuals have no effect on salaries. There is a significant 

relationship at significance level between the period over the graduation of individuals 

and their age and their salaries. The significant diffe rence is detected between the 

individuals who work in public sectors and who work in private sectors. This difference 

is in favor of public sector salaries. It has been emerged that there is a significant difference 

as a salary variable among Engineering departures. 

 

Keywords: Engineering Department Students, Salary Analysis, Personal and Educational 

Characteristic Feature 

 

Mühendislik Fakültesi Mezunu Öğrencilerin Kazançlarının Çeşitli Değişkenler 

Açısından İncelenmesi 

 

Bu araştırma, bir üniversitenin mühendislik fakültesinin fa rklı bölümlerinin farklı 

dönemlerinde mezun olan öğrencilerin mesleki hayata adım atmalarından sonra, özel veya 

kamu sektörü iş hayatlarında kazandıkları maaşlarının (ücret); mühendislik bölümleri, 

lisans not ortalaması, cinsiyet, ikamet edilen bölge, çalışılan sektör gibi değişkenler 

açısından istatistiksel olarak incelemesini ortaya koymaktadır. Araştırmaya mühendislik 

fakültesinden mezun ve çalışan 150 birey katılmıştır. Verilerin toplanmasında görüşme 

(mülakat) tekniğinden faydalanılmış, toplanan verilerin analizinde SPSS 16.0 paket 

programı kullanılmıştır. Analizlerde “Frekans Tabloları”, “Kolmogrov-Smirnov Test”, 

“Pearson ve Spearman Kolerasyon Teknikleri” “One – Way Anova Test” ve “Independent 

Sample T Test” kullanılmıştır. Testler 0.05 manidarlık düzeyinde yapılmıştır. Çalışmada 

parametrik ve parametrik olmayan testler bir arada kullanılarak analizler yapılmıştır. Me 

zun bireylerin akademik not ortalamalarının maaşları üzerinde herhangi bir etkisinin 
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olmadığı belirlenmiştir. Bireylerin mezun olmalarının üzerinden geçen süre ve yaşları ile 

maaşları arasında belirli bir manidarlık düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. Kamu 

sektöründe çalışanlar ile özel sektörde çalışan bireylerin maaşları arasında anlamlı bir fark 

belirlenmiştir. Bu farklılık kamu sektörü maaşları lehinedir. Mühendislik bölümleri 

arasında maaş değişkeni bakımından anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Fakültesi Öğrencileri, Maaş analizi, Kişisel ve Eğitim 

Özellikleri 

 

Investigation of Solid Waste Management Performance of Turkey and European 

Union Countries 

 

Zülal Tüzüner, İhsan Alp 

Gazi Üniversitesi 

zulalturkoglu@gazi.edu.tr 

 

In this study, it is aimed to measure performance of solid waste management between 

Turkey and Europe Union Countries by using the method of Data Envelopment Analysis 

(DEA) which is one of the non-parametric measurement methods. The changes of 

performances about solid waste management in Turkey and Europe Union Countries are 

analyzed by using DEAP Version 2.1 program with respect to years. In a span of seven 

years including the years of 2006-2012, it is tried to determine the position of Turkey in 

Europe Union Countries and the changes of performances of each country about solid 

waste management via comparing the scores which are calculated by years with the scores 

of previous year using Malmquist Total Factor Productivity Index. Three different models 

are used for the purpose of examining the change performance of solid waste management 

of countries in years. According to the result of Malmquist Index analysis applied to the 

environmental performance based and economic performance based model, Belgium, 

Bulgaria, Czech Republic, Spain, Italy, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Netherlands, 

Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and Turkey are 

the most successful countries in terms of solid waste management performance. Based on 
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the res ult of classical DEA tecnique for the last model, Belgium, Germany, Luxembourg, 

Netherlands, Portugal, Slovenia, Finland, Sweden, the UK and Turkey have the best 

performance of solid waste management. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Solid Waste Management, Malmquist TFP 

İndexes 

 

Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkelerinin Katı Atık Yönetimi Performansının 

İncelenmesi 

 

Bu çalışmada, parametrik olmayan ölçüm yöntemlerinden biri olan Veri Zarflama Analizi 

(VZA) yöntemi kullanılarak, Türkiye ’nin Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki katı atık 

yönetimi performansının ölçülmesi amaçlanmıştır. Türkiye ile AB ülkelerinin yıllara göre 

katı atık yönetimi performansındaki değişimler DEAP Version 2.1 bilgisayar programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. 2006-2012 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönemde 

Türkiye’nin AB ülkeleri arasındaki yeri belirlenmeye çalışılmış ve Malmquist Toplam 

Faktör Verimlilik Endeksi ile ülkelerin yıllara göre hesaplanan skorları bir önceki yılın 

skorları ile karşılaştırılarak her ülkenin katı atık yönetimi performansındaki değişimler 

belirlenmiştir. Ülkelerin katı atık yönetimi performanslarının zaman içindeki değişimini 

inceleyebilmek amacıyla üç farklı model uygulanmıştır. Çevresel performans tabanlı 

modelde ve ekonomik performans tabanlı modelde uygulanan Malmquist Endeksi analiz 

sonuçlarına göre katı atık yönetimi performansı açısından en başarı lı ülkeler Belçika, 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç 

ve Türkiye olmuştur. Katı atık yönetimi performansı için klasik VZA tekniğinin 

uygulandığı son modelde Belçika, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, 

Finlandiya, İsveç, İngiltere ve Türkiye en iyi performansa sahip ülkelerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Katı Atık Yönetimi, Malmquist Toplam Faktör 

Verimlilik Endeksi 
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Comparison of ghe Statistical Iterative Method with the Linear or Non-Linear 

Filtering Methods in Image Filtering 

 

Yusuf Yeniyayla, Emel Kuruoğlu Kandemir 

yusuf.yeniyayla@cbu.edu.tr 

 

Linear or non-linear filtering methods as well as a statistical iterative method of maximum 

likelihood expectation maximization (ML-EM) allows the calculation of statistics with 

accurate modeling and is more robust and flexible in comparison with the analytical 

inverse methods for the transfer of photons. These methods are quickly becoming the 

standard for CT image reconstruction. Maximum likelihood approach, when compared 

with conventional filtered back projection algorithm provides images with superior noise 

characteristics. But the high computational cost (in time) reduces the effectiveness of the 

statistical iterative image reconstruction method. In this study, the ML-EM method with 

generalized fuzzy entropy (GBE), fuzzy adaptive filter (FAF) and adaptive median 

filtering (MAF) will be compared in terms of performance of the method. Modulation 

transfer function(MTF) in medical imaging, measured by the method of spatial resolution 

has been suggested as an effective method in terms of display quality. The success of the 

filtering method, to compare the spatial resolution after filtering with the spatial resolution 

of the images on the original case and is determined by the least squares method(LSM) 

with another method. 

 

Keywords: Maximum Likelihood, CT Imaging, İterative Methods, Generalized Fuzzy 

Entropy, Fuzzy Adaptive Filter, Adaptive Median Filter, Spatiatial Resulation, 

Modulation Transfer Function, Least Squares Method 
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Görüntü Filtrelemede İstatistiksel İteratif Yöntemler ile Lineer ya da Lineer 

Olmayan Yöntemlerle Karşılaştırması 

 

Lineer ya da lineer olmayan filtreleme yöntemlerinin yanısıra İstatisksel iteratif yönteml 

erden maksimum olabilirlik beklenti maksimizasyonu (ML-EM) doğru bir modelleme ile 

istatisklerin hesaplanmasında olanak sağlar ve fotonların transferinde analitik invers 

metotlarına göre daha sağlam ve esnektir. Bu yöntemler bilgisayarlı tomografi görüntü 

rekonstrüksiyonu için hızla standart haline gelmektedir. Maksimum olabilirlik yaklaşımı, 

geleneksel geri filtrelenmiş projeksiyon algoritması ile karşılaştırıldığında üstün gürültü 

özelliklerine sahip görüntüler sağlar. Fakat yüksek hesaplama maliyeti(zaman olarak) 

istatistiksel iteratif görüntü rekonstrüksiyonu yönteminin etkinliğini azaltmaktadır. Bu 

çalışmada, ML-EM yöntemi ile genelleştirilmiş bulanık entropi(GBE), bulanık adaptif 

filtreleme(BAF) ve medyan adaptif filtreleme(MAF) yöntemlerinin başarımları 

karşılaştırılacaktır. Medikal görüntülemede modülasyon transfer fonksiyonu (MTF) 

yöntemi ile ölçülen uzaysal çözünürlük, görüntüleme kali tesi açısından etkin bir yöntem 

olarak önerilmektedir. Filtreleme yöntemlerinin başarısı, görüntülerin orijinal halindeki 

uzaysal çözünürlükleri ile filtreleme yapıldıktan sonraki uzaysal çözünürlüklerinin 

karşılaştırılması ve başka bir yöntem olan en küçük kareler yöntemi ile belirlenmekyedir. 

 

Anahtar Kelimeler: En Çok Olabilirlik, BT Görüntüleme, İterativ Yöntemler, 

Genelleştirilmiş Bulanık Entropi, Bulanık Adaptif Filtre, Adaptif Medyan Filtre, Uzaysal 

Çözünürlük, Modülasyon Transfer Fonksiyonu, En Kareler Yöntemi 
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Determining R&D Efficiency of the European Union and Candidate Countries with 

Data Envelopment Analysis 

 

Mihraç Küpeli, İhsan Alp 

Gazi Üniversitesi 

kupeli_mihrac@hotmail.com 

 

R&D (Research and Development ) activities represent the basic core of science and 

technology activities, and play a crucial role in enhancing the ability of countries to 

achieve rapid and sustainable economy. The country’s economy in order to compete with 

the economies of other countries, intensity of R&D avctivities must be sensible. Therefore 

regular performance measurement and evaluation of R & D activities should be 

performed. In this study, Turkey’s relative standing among oth er European Union 

countries is determined by using Data Envelopment Analysis and window analysis by 

means of research and development expenditures, the number of R&D staff, the number 

of patent applications, the number of article and high-technology export. EMS (Efficiency 

Measuremant System) 1.3package program were used for analysis. R&D activities aim is 

to increase output rather than reduction of inputs. Therefore, output-oriented models was 

used in this study. First, data envelopment analysis was applied and the R&D efficiency 

performance is analyzed according to the countries and years. Then window analysis was 

applied to the same data set. Thus stability of the performance of countries has tried to 

determine. In addition, the efficiency scores obtained from the results have been 

summarized using some statistical measures. According to the results of the analysis is the 

country with the best performance in the United Kingdom. Lithuania has the worst 

performance. There i s no stability of in Turkey's performance. At the end of the study, 

data envelopment analysis and window analysis results are evaluated. In light of these 

results, we have made some suggestions for improving R&D performance of the country 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Window Analysis, Efficiency, R&D 
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Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerinin Ar-Ge Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi 

İle Belirlenmesi 

 

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleri bilim ve teknoloji faaliyetlerinin temelini 

oluşturur ve hızlı ve sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşmak için ülkelerin yeteneğinin 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ülke ekonomilerinin diğer ülke 

ekonomileri ile rekabet edebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin ağırlığının hissedilir oranda 

olması gerekmektedir. Bu nedenle, Ar-Ge faaliyetlerinin düzenli olarak performans 

ölçümü ve değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu çalışmada Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge 

personeli sayısı, patent başvuru sayısı, bilimsel yayın sayısı ve yüksek teknoloji ihracatı 

açısından, Türkiye’nin diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki yeri veri zarflama 

analizi ve pencere analizi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Analizler için EMS 

(Efficiency Measurement System) 1.3 paket programı kullanılmıştır. Ar-Ge 

faaliyetlerinde amaç, girdilerin azaltılmasından çok çıktıların arttırılmasıdır. Bu nedenle 

çalışmada çıktı odaklı modeller kullanılmıştır. Öncelikle veri zarflama analizi yapılarak 

Ar-Ge etkinliği performansı ülkelere ve yıllara göre incelenmiştir. CCR (Charnes, Cooper 

ve Rhodes) ve BCC (Banker, Charnes ve Cooper) modeline göre etkin ülkelerin değiştiği 

ve BCC etkini ülkelerin sayısının CCR etkini olan ülkelerin sayısından daha fazla olduğu 

görülmüştür. Daha sonra aynı veri setine pencere analizi uygulanarak ülkelerin Ar-Ge 

etkinlik performansındaki kararlılığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca analiz sonunda 

elde edilen etkinlik skorları için bazı istatistiksel ölçüler kullanılarak sonuçlar 

özetlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda İngiltere’nin en iyi performansa sahip ülke 

olduğu görülmüştür. Ayrıca İngiltere’nin Ar-Ge etkinlik performansındaki kararlılığı 

dikkat çekicidir. İngiltere’yi sırasıyla Almanya ve İtalya takip etmektedir. En kötü etkinlik 

performansına ise Litvanya sahiptir. Türkiye’nin performansında ise kararlılık olmadığı 

ve perfo rmansında dalgalanmaların olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda veri 

zarflama analizi ve pencere analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar ışığında 

ülkelerin Ar-Ge performansını arttırabilmeleri için yapılması gerekenler hakkında 

önerilerde bulunulmuştur. 
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Measurement of Alexithymia Level Among Unıversity Students: Its Place Iin 

Communication 

 

Gamze Erdoğan, Emel Kuruoğlu Kandemir 

emel.kuruoglu@deu.edu.tr 

 

Alexithymia which means “lack of speech for emotions” was first used to explain the 

disease symptoms among psychosomatic patients. It is a case that appears within 

individuals who have various medical and psychiatric problems furthermore, healthy 

individuals. Noticing, discriminating, and wording emotions serve psychologic well being 

through reflecting positively on inner (intrinsic) and interpersonal communication 

processes. In this study, some statistical analyses are carried out contextualising 

theoretical basis, clinical and demographic aspects, ethiology, and measurement of 

alexithymia, together with up-to-date research results. Toronto Alexithymia Scale with 20 

questions (TAS-20) which was adapted for Turkish language by Güleç et al. (2009) is 

applied. Alexithymia levels of the first year students in Dokuz Eylül University, Faculty 

of Science and Faculty of Letters are studied. 

 

Keywords: Alexithymia, Communication, Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) 

 

Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi Düzeyinin Ölçümü: İletişimdeki Yeri 

 

Başlangıçta psikosomatik hastalardaki belirtileri açıklamak için ortaya atılan “Duygular 

için söz yokluğu” anlamına gelen aleksitimi, farklı tıbbi, psikiyat rik ve hatta sağlıklı 

bireylerde de karşımıza çıkan bir olgudur. Duyguları fark etme, ayırt etme ve söze 

dökebilme, içsel iletişim ve tüm kişilerarası iletişim süreçlerine olumlu yansıyarak 

psikolojik iyi oluşa da hizmet etmektedir. Bu çalışmada aleksitiminin kuramsal temelleri, 

klinik ve demografik yönü, etiyolojisi, ölçümü güncel araştırma sonuçları ile birlikte ele ı 

alınarak istatistiksel analizler yapılmaktadır. Güleç ve arkadaşları tarafından Türkçeye 

uyarlanan ( 2009) 20 soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAS-20) uygulanmaktadır. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri birinci sınıf öğrencilerinin 

aleksitimi düzeylerine bakılmaktadır. 
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Performance Evaluation of Websites Using Entropy and Grey Relational Analysis 

Methods: The Case of Airline Companies 
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Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü 

 kemalvatansever@hotmail.com 

 

Revolutionary alterations and conversions occurring in information and communication 

technologies, has triggered a flourishment in electronic commerce applications. Airline 

tickets are one of the most popular items bought on the Internet. The airline websites has 

become a big distribution channel for the companies to susta in their competitiveness. At 

this moment, in the airline industry the competition is ever increasing as airlines try to 

acquire and retain customers. To acquire and retain customers in such a highly competitive 

market, it is of strategic importance for airlines to understand their relative level of quality 

in terms of critical elements affecting their competitive advantages. In our study, 

integrated two-stages multi-criteria decision-making techniques was used the 

measurement of performance evaluation of airline websites by using entropy weight and 

gray relational analysis approach. The performance of the 10 airline companies websites 

operating in Turkey was evaluated in terms of seven criterias. This data of quality website 

from airlines websites were be taken more than 30 trails on various occasions on the 

different period of time. This data have been taken from 1 December 2014 until 31 

December 2014. The weights of the attributes were calculated by Entropy method, the eva 
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luation of the alternatives using gray relational analysis method were given ranking of 

websites 

 

Keywords: Web Site Performance, Entropy Weighted Method, Grey Relational Analysis 

 

 

 

Web Sitelerinin Performansının Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleriyle 

Değerlendirilmesi: Hava Yolu Şirketleri Örneği 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen devrim niteliğindeki değişim ve 

dönüşümler, elektronik ticaret uygulamalarında artışı tetiklemiştir. Hava yolu biletleri 

internetten satın alınan en popüler öğelerden birisidir. Havayolu web siteleri şirketlerin 

rekabet güçlerini sürdürebilmesi için büyük bir dağıtım kanalı haline gelmiştir. Şu anda, 

havayolu sektöründe müşterilerin kazanılması ve korunması için rekabet giderek 

artmaktadır. Son derece rekabetçi pazarda müşterilerin kazanılması ve korunmasında hava 

yolu sitelerinin kalite boyutlarının anlaşılması stratejik öneme sahiptir. Çalışmamızda 

hava yolu web sitelerinin performanslarının ölçümünde iki aşamalı bütünleşik çok kriterli 

karar verme tekniği olarak entropi ağırlık ve gri ilişkisel analiz yaklaşımları kullanılmıştır. 

Türkiye’de faaliyette bulunan 10 hava yolu şirketinin web sitel erinin performansları 7 

kriter açısından değerlendirilmiştir. Veri seti 1-31 Aralık 2014 tarihleri arasında günün 

farklı saatlerinde 7 kriter, 30 farklı iz ile aldıkları değerlerin ortalamalarından 

oluşmaktadır. Kriterlerin ağırlıklandırılmasında entropi yöntemi, alternatiflerin 

değerlendirilmesinde ise gri ilişkisel analiz yöntemi kullanılarak web sitelerinin sıralaması 

verilmiştir. 
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Energy is an indicator of economic development, as well as being important for continuity 

of life. The countries which have various energy sources are located in a good spot in the 

world economy. On the other hand, energy requirement increases with increasing 

population and developing technology day by day in the entire world. In this sense, low-

cost and environment friendly energy production become important. Turkey has not 

enough energy sources to meet energy requirement yet. Therefore, it is necessary to turn 

to alternative energy sources. Renewable energy sources can be considered as an 

alternative in terms of reducing dependence on foreign energy and being environment 

friendly. It is necessary to evaluate in terms of several criteria in order to determine the 

best rene wable energy alternative for Turkey. These criteria are often subjective and it is 

difficult to define by using crisp numbers. However, using the fuzzy sets provide 

convenience to decision makers at this point. As an extension of type-1 fuzzy sets, type-2 

fuzzy sets are more effective to overcome uncertainties. In this study, a fuzzy multi criteria 

decision making (MCDM) method is used to determine the best renewable energy 

alternative for Turkey. For this aim, Analytic Hierarchy Process (AHP) method is used 

with interval type-2 fuzzy sets to determine the best alternative. By means of this method, 

the weights of renewable energy alternatives are calculated. At the end of study the 

renewable energy alternatives will be invested for Turkey are tried to determine. Thus, it 

is aimed to contribute to energy policy of our country. 

 

Keywords: Multi Criteria Decision Making, Type-2 Fuzzy Sets, Analytic Hiyerarchy Pr 
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin İkinci Tip Bulanık Kümelere Dayalı Bir 

Karar Modeli 

 

Enerji, yaşamın devamı için önemli olmanın yanı sıra ekonomik gelişmişli in de bir 

göstergesidir. Çeşitli enerji kaynaklarına sahip ülkeler, dünya ekonomisinde iyi bir 

noktada yer almaktadır. Diğer taraftan tüm dünyada artan nüfus ve gelişen teknoloji ile 

birlikte enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu anlamda düşük maliyetli ve çevreye 

duyarlı enerji üretimi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Türkiye’de mevcut enerji 

kaynakları henüz ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildirler. Bu nedenle alternatif enerji 

kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltması ve çevreye 

duyarlı olması bakımından, yenilenebilir enerji kaynakları alternatif olarak düşünülebilir. 

Türkiye için en iyi yenilenebilir enerji alternatifinin belirlenmesi amacıyla bir çok kriter 

açısından değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu kriterler genellikle özneldir ve 

sayılarla ifade edilmesi oldukça zordur. Fakat bulanık kümelerin kullanımı karar vericilere 

bu noktada kolaylık sağlamaktadır. Tip-1 bulanık kümelerin genişletilmiş hali olan tip-2 

bulanık kümeler belirsizliklerin üstesinden gelmek için daha etkilidir. Bu çalışmada 

Türkiye için en iyi yenilenebilir enerji alternatifinin belirlenmesi amacıyla bir bulanık çok 

kriterli karar verme(ÇKKV) yöntemi kullanılmıştır. Değerlendirmede kullanılacak 

kriterler ve alternatifler belirlenerek, en iyi alternatifin belirlenmesine çalışılmıştır. En iyi 

alternatifin belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi aralıklı tip-2 

bulanık küme ile birlikte kullanılmıştır. Bu yöntem yardımıyla yenilenebilir enerji 

alternatiflerinin ağırlıkları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonunda Türkiye’nin gelecekte 

hangi yenilenebilir enerji kaynağına öncelikle yatırım yapması gerektiği belirlenmeye 

çalışılmıştır. Böylece ülkemizin enerji politikasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Tip-2 Bulanık Kümeler, Analitik Hiyerarşi 

Süreci, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
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Assessing the Youths’ Attitudes Toward Smoking Using Latent Class Analysis 

 

Batuhan Özkan, Serpil Kılıç Depren 

 Yıldız Teknik Üniversitesi 

serpilkilic5@gmail.com 

 

Latent Class Analysis (LCA) is a probabilistic clustering for analyzing relationships 

among categorical data. It is frequently used in market segmentation, medical and social 

behavioral sciences. This method has two main assumptions, which are exhaustiveness 

and local independence. Exhaustiveness means that every set of responses among the 

manifest variables is associated with membership in a latent class. Under local 

independence assumption, it is assumed that observed responses are independent among 

members of the same latent class. In this method, there are fewer assumptions than 

classical methods and it has been frequently used for both linear and non-linear estimation 

models. Therefore, the LCA method has been receiving increasing attention in the 

literature. The purpose of this study is to examine the relationship between the purchasing 

attitude of cigarettes and youths’ curiosity about smoking cigarette. LCA is used to 

determine population unobserved heterogeneity and reveal whether there are behavioral 

differences to purchase a cigarette. In this study, the data of National Youth Tobacco 

Survey (NYTS) in 2012 is used and five latent classes are identified. Furthermore, the 

smoking habits of these five classes are examined in this study. According to the results, 

youths in forth cluster are curious about smoking cigarettes and probably (78%) smoke a 

cigarette anytime during next year. 

 

Keywords: Latent Class Analysis, Clustering, Smoking Habits, Finite Mixture Models 

 

Gizli Sınıf Analizi Kullanılarak Gençlerin Sigara Kullanımına Karşı Tutumlarının 

Değerlendirilmesi 

 

Gizli Sınıf Analizi (GSA) kategorik veriler arasındaki ilişkiyi olasılıksal olarak inceleyen 

bir kü meleme yöntemidir. Bu analizi sosyal davranış biliminde, medikal alanda ve pazar 
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segmentasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Gizli Sınıf Analizinde iki temel varsayım 

vardır: dışsal ve yerel bağımsızlık. Dışsal bağımsızlık, gözlenen değişkenlerin her bir 

cevap setinin bir gizli değişken ile ilişkili olması anlamına gelmektedir. Yerel bağımsızlık 

varsayımı ise aynı gizli sınıfın üyeleri içindeki gözlenen yanıtların bağımsız olduğunu 

ifade etmektedir. Bu yöntem klasik metotlara göre daha az varsayıma sahiptir ve hem 

doğrusal hem de doğrusal olmayan tahmin modellerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

sebeple literatürde GSA’ya duyulan ilgi gitgide artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

gençlerin sigara satın alma alışkanlıkları ile sigara içme merakı arasındaki ilişkinin 

araştırılmasıdır. Anakütledeki heterojenliğin tanımlanması ve sigara satın almada 

davranışsal farklılıkların olup olmadığının ortaya çıkarılmasında GSA yaklaşımı 

kullanılmıştır. Çalışmada, 2012 yılı Ulusal Gençlik Tütün Araştırması (National Youth 

Tobacco Survey) verileri kullanılmış ve 5 gizli sınıf belirlenmiştir. Sonrasında bu 5 sınıfın 

sigara içme alışkanlıkları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, dördüncü gruptaki 

gençlerin sigara içme merakının yüksek olduğu ve önümüzdeki yıl da sigara içme 

olasılıklarının %78 olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Gizli Sınıf Analizi, Kümeleme, Sigara İçme Alışkanlığı, Sonlu Karma 

Modeller 

 

Evaluation of 2014 FIFA World Cup Teams Performance by Data Envelopment 

Analysis 
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Football is one of the popular team sports in almost every region of the world. Countries 

played football; turning in itself is an important sector in terms of monetary aggregate. 

The biggest organization of the game is FIFA(Federation Internationale de Football 

Association) World Cup. FIFA publishes among approximately fifty statistics that 
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includes important information about the game during the World Cup tournament held 

every four years in its web site. In this study, using the game statistics in the FIFA World 

Cup tournament, team-oriented performances and final performances will be determined. 

Thus, football statistics will be presented in another area of use. The results obtained from 

analysis of the performance assessment will be compared with the end of tournament 

ranking. Thus, the consistency of performance assessments will be examined too. Where, 

the basic models of Data Envelopment Analysis (DEA) like Charnes-Cooper-Rhodes 

(CCR) and Banker-Charnes-Cooper(BCC) is used for different inputs/outputs. Efficiency 

score is obtained for each team from The proposed models. Later, it is compared the 

obtained efficiency score with real ranking at the end of the tournament. So that, the 

success of the proposed models are observed. 

 

Keywords: DEA, Efficiency Score, CCR, BCC 

 

2014 FIFA Dünya Kupası Takımlarının Performanslarının Veri Zarflama Analizi 

ile Değerlendirilmesi 

 

Futbol dünyanın hemen her bölgesinde popüler spor dallarından biridir. Oynandı ı 

ülkelerde futbol, içinde dönen parasal büyüklük bakımından da kendi başına önemli bir 

sektördür. Bu oyunun en büyük organizasyonun FIFA Dünya Kupasıdır. FIFA(Fêdêration 

Internationale de Football Association) ise her dört yılda bir yapılan Dünya kupası 

turnuvalarında elliye yakın önemli bilgi içeren, analizlere elverişli istatistikler tutmakta ve 

web sitesinde yayınlamaktadır. Bu çalışmada, sözü edilen FIFA (Federation Internationale 

de Football Association)Dünya Kupası turnuvası istatistikleri kullanılarak oyuna dönük 

takım performansları ve dönem sonu performansları belirlenecektir. Futbol 

istatistiklerinin bir başka kulanım alanı tanıtılmış olacaktır. Birçok çalışmanın aksine 

turnuva sonunda gerçekleşen sıralama da var olduğundan analizden elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırma imkânı vardır. Böylece tutarlığı da irdelenebilecektir. Burada Veri Zarflama 

Analizine (VZA) ait Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) ve Banker-Charnes-Cooper (BCC) 

gibi temel modelleri farklı girdi/çıktılar için kullanılmıştır. Önerilen modellerden her bir 

takım için etkinlik skorları elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen sıralamalar ile turnuva 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 473 

 

473 

 

sonundaki gerçek sıralamalar karşılaştırılmıştır. Böylece önerilen modellerin başarısı 

gözlemlenmiştir. 
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Spatial Econometric Analysis of R&D Spillovers in Turkey 
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The importance of research and development (R&D) expenditures in the long run growth 

is emphasized by many economists including Romer. Our goal is to investigate the 

presence or absence of spatial R&D spillovers at the provincial level in Turkey. To this 

end, data from the Structural Business Survey and R&D Survey of the Turkish Institute 

of Statistics (TIS) have been utilized. Time span of the study is 2003-2007. When data is 

aggregated at the provincial level for the econometric study, a total of 342 data points have 

been reached, 162 of which are 0. Both inverse distance and neighboring matrices have 

been used as the weighting matrix in the spatial econometric estimation. The determinants 

of R&D activity are size which is proxied by number of employees; skilled labor which is 

proxied the number of R&D employees; technology transfer which is proxied by 

licencing; foreign ownership; Pavitt sector dummies; coastal and border dummies. Both 

spatial lag and spatial error have been found to be significant when used with both 

weighting matrices. About one third of all spillovers are found to be attributable to spatial 

factors which indicates the presence of R&D knowledge spillovers at the provincial level 

in Turkey. 

 

Keywords: R&D Expenditures, Knowledge Spillovers, Spatial Econometrics, Turkey 
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Is the Linear Market Model Appropriate for Developed and Emerging Markets 

Before and After the October 2008 Financial Crisis? 

 

Serdar Neslihanoğlu 

Eskisehir Osmangazi Universitesi Istatistik Bolumu 

snes1982@hotmail.com 

 

The purpose of this research is to asses the appropriateness of a Linear Market Model 

(allowing for only beta) which is consistent with the Two-Moment Capital Assets Pricing 

Model (CAPM). Its performance is compared against two extensions—a comparison 

which has yet to be undertaken in the literature. The first extension is a Generalized 

Additive Model (GAM) which relaxes the linearity assumption of the Linear Market 

Model. This comparison enables us to assess the necessity for Higher-Moment CAPMs 

which allow for beta, co-skewness and co-kurtosis. The second extension is a time-varying 

version of the Linear Market Model with a time-varying parameter, which is estimated by 

a mean reverting specification of the state space model via the Kalman Filter approach 

(KFMR). This comparison enables us to assess the necessity for a conditional Two-

Moment CA PM allowing for only time-varying beta. These models are compared by 

applying them to the weekly returns data from 9 developed and 9 emerging markets during 

two different time periods: from July 2002 to before the October 2008 financial crisis and 

from after the October 2008 financial crisis to October 2014. In addition to this, a 

comparison of the forecasting performance of the same models is made using an out-of-

sample procedure with the rolling window technique in order to evaluate the predictive 

performances of the models. The appropriateness of the models when using the in-sample 

modeling and out-of-sample forecasting techniques is assessed by taking overall measures 

of model fit using MAE and MSE and by graphically comparing the fitted models to the 

data. The results overwhelmingly support the use of the time-varying Linear Market 

Model via KFMR for both in-sample and out-of-sample procedures when explaining 
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weekly developed and emerging market returns before and after the October 2008 

financial crisis. 

 

Keywords: Capital Assets Pricing Model (CAPM), Kalman Filter Mean Reverting Model 

(KFMR), Generalized Additive Model (GAM), Systematic Risk, Developed and Emerging 

Markets 

 

Using Data Envelopment Analysis Approach for Measuring the Performance of the 

Branch of an Educational Institution 
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Data Envelopment Analysis (DEA) is a linear programming based technique, which is 

widely used in efficiency measurement with vast amount of input and output values. In 

other words, DEA measures the relative efficiencies of organizations with multiple inputs 

and multiple outputs. The organizations are called the decision-making units, or DMUs. 

A fundamental requirement in applying operations research models is the identification of 

a "utility function" which combines all variables relevant to a decision problem instead of 

a single variable which is to be optimized. Underlying the concept of a utility function is 

that it should represent the decision-maker's perceptions of the relative efficiency of the 

variables involved rather than being regarded as uniform across all de cision-makers or 

externally imposed. DEA assigns weights to the inputs and outputs of a DMU that give it 

the best possible efficiency. It thus arrives at a weighting of the relative efficiency of the 

input and output variables that reflects the emphasis to have been placed on them for that 

particular DMU. DEA is not always the right tool for a problem but is appropriate in 

certain cases. Therefore, DEA is a powerful technique, which is benefited in such difficult 

cases as measuring the relative efficiencies of organizational decision making units. In 

this study, DEA is used to assess the relative efficiency of different branches in the same 

city of the educational institution. Relative efficiencies of six different branches of an 
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educational institution located in one city are measured considering a yearlong data 

collected from each branch. Primarily, the common variables, which may be the input and 

output of a branch, were determined and the annual numerical data for these variables 

were acquired. Then, the gathered information were expressed as a linear programming 

model to calculate the efficiency score of each branch. Later, the linear programming 

models were solved separately and efficiency scores were measured. As a result, 

efficiency scores for each branch have been tested. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Linear Programming, Relative Efficiency 

 

 

Veri zarflama Analizi Yaklaşımını Kullanarak Bir Eğitim Kurumunun Şubelerinin 

Performanslarını Ölçme  
 

Veri zarflama analizi (VZA) , çok büyük sayıda giriş ve çıkış değişkenleriyle etkinlik 

hesaplamada yaygın olarak kullanılan doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir. Başka 

bir ifade ile, VZA çoklu girişler ve çoklu çıkışlar ile işletmelerin göreli etkinliklerini ölçer. 

İşletmeler, karar verme birimleri olarak adlandırılır. Yöneylem araştırması modellerini 

uygulamada temel bir gereklilik, optimize edilecek bir tek değişken yerine karar problemi 

ile ilgili tüm değişkenleri bir araya getiren bir "fayda fonksiyonu" belirlenmesidir. Bir 

fayda fonksiyonu kavramının altında yatan, fayda fonksiyonunun tüm karar vericiler ya 

da harici dayatmalar karşısında düzgün olarak dağıldığını kabul etmekten ziyade içerdiği 

değişkenlerin göreceli etkinliğinin karar vericinin algılarını temsil ettiğidir. VZA mümkün 

olan en iyi verimi veren bir karar verme biriminin girişlerine ve çıkışlarına ağırlıkları atar. 

Böylece bu özel karar verme birimi için onların üzerine yerleştirilmiş olan ağırlıkları 

yansıtan giriş ve çıkış değişkenlerinin göreli etkinliklerinin bir ağırlığına ulaşır. VZA her 

zaman problem için doğru bir araç değil ama bazı durumlarda uygundur. Bu nedenle, VZA 

işletmelerin karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçülmesi gibi zor durumlarda 

yararlanılan güçlü bir tekniktir. Bu çalışmada, bir eğitim kurumunun aynı şehirde faaliyet 

gösteren şubelerinin göreceli etkinliklerini değerlendirmek için VZA tekniği 

kullanılmaktadır. Eğitim kurumunun aynı şehirdeki altı şubesinin göreceli etkinlikleri, her 
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bir şubesinden toplanan bir yıllık bilgiler göz önünde bulundurularak ölçülmektedir. 

Öncelikle, şubelere ait giriş ve çıkış olabilecek ortak değişkenler tespit edilmiş ve bu 

değişkenler için bir yıllık sayısal veriler elde edilmiştir. Ardından, toplanan bilgiler her 

şubenin etkinlik puanını hesaplamak için bir doğrusal programlama modeli olarak ifade 

edilmiştir. Daha sonra, doğrusal programlama modelleri ayrı ayrı çözülmüş ve etkinlik 

skorları ölçülmüştür. Sonuç olarak, her şube için etkinlik skorları test edilmiştir. 
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Bibliometrics is a statistical based approach that offers summary information about 

published studies in a particular branch of science or discipline. Bibliometrics 

investigations allows to develop the publication strategies for the future put forward by 

the current situation in the relev ant field. Social Network Analysis(SNA) is the most 

commonly used analysis as the bibliometric mapping technique. In this research, 

bibliometric analysis of academic studies on “Violence Against Women” will carry out. 

Data set will compile from the international papers published 2000 and beyond. Paper 

research will perform through Web of Science. Papers will analyze in terms of frequencies 

by year, the journal, purpose, method, interests of the researchers, institutions and 

countries. It is known fact that The Problem of Violence Against Women was not 

outdated, on the contrary, has reached alarming degree due to the increase in the number 

and prevalence of The cases. The fundamental basis for the development of proposals for 

the solution of the problem is scientific research that has been conducted on this subject. 

Through this work, we aim to make the guidance determinations for new research. 
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Kadına Yönelik Şiddet Araştırmaları: 2000 ve Sonrası İçin Bibliyometrik Bir 

Analiz 

 

Bibliyometri, belirli bir bilim dalı ya da disiplinde yayınlanmış çalışmalara dair özet 

bilgiler sunan istatistik tabanlı bir yak laşımdır. Bibliyometrik incelemeler, ilgili alanda 

mevcut durumu ortaya koymak suretiyle, ileriye dönük yayın stratejilerinin 

geliştirilmesine imkan vermektedir. Sosyal Ağ Analizi (SAA), bibliyometrik haritalama 

tekniği olarak en sık başvurulan analizlerden biridir. Bu çalışmada, “Kadına Yönelik 

Şiddet” konulu akademik çalışmaların Bibliyometrik Analizi yapılacaktır. Veri seti, 2000 

yılı ve sonrasında yayınlanan uluslararası makalelerden derlenecektir. Makale taraması, 

Web Of Science veri tabanı üzerinden gerçekleştirilecektir. Yayınlar; yıl bazındaki sıklık, 

yayınlandığı dergi, amaç, yöntem, araştırmacıların çalışma alanları, kurumları ve ülkeleri 

yönünden analiz edilecektir. Kadına Yönelik Şiddet sorununun son yıllarda güncelliğini 

hiç yitirmediği, bilakis vaka sayısındaki ve yaygınlığındaki artış nedeniyle vahim 

boyutlara ulaştığı bilinen bir gerçektir. Sorunun çözümüne yönelik önerilerin 

geliştirilmesinde temel dayanak, gerçekleştirilmiş olan bilimsel araştırmalardır. Bu 

çalışma kapsamında gerçekleştirilecek bibliyometrik incelemeler sonucunda, yeni 

araştırmalar için yol gösterici tespitler yapılması hedeflenmektedir. 
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Linear Mixed Models (LMMs) are highly intensive tools for repeated measures and 

clustered data for samples from the applications of biomedical, econometrics, 

environmental, and social sciences. Normally distributed random effects and errors are 
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used in the methodology of LMMs. The normality assumpti on for random effects and 

error terms may not be hold in some situations and it is required alternative distributions 

for robustfying the model. Skew-distributions are used to capture some of the non-normal 

behaviors of random/error terms. As an alternative distribution, skew normal is used by 

Arellano-Valle et al. (2005) and Lachos et al. (2010) in LMM. In this study, we mainly 

focus on their propositions in LMMs by giving theoretical details and also applying 

methods on a real data. 
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Lineer Karma Modellerde Çarpık Normal Dağılım 

 

Lineer Karma Modeller (LMMs) biyomedikal, ekonometri, çevresel ve sosyal 

bilimlerdeki uygulamalardan elde edilen tekrarlı ve kümeli veri setlerinde kullanılan 

gelişmiş bir yöntemdir. LMM’nin metodolojis inde, rassal etkiler ve hata terimlerinin 

normal dağıldığı varsayılmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu varsayım sağlanmayabilir 

ve daha güçlü (robust) alternatif dağılımlara ihtiyaç duyulabilir. Çarpık normal dağılım, 

Arellano-Valla ve ark. (2005) ve Lachos ve ark. (2010) tarafından LMM’de alternatif 

olarak, kullanılmıştır. Bu çalışma, her iki grubun çalışmalarını teorik olarak 

detaylandırarak, gerçek veri seti üzerine uygulanmasına yoğunlaşmaktadır. 
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A Simulation Study for Some Stochastic Frontier Analysis Models 
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All units that whether for profit or not do some work for effective use of their resources 

and determination of the state than their equivalents is an important issue for such units. 

In the literature, these units are called Decision Making Units (DMUs). The value that 

provides information on the use at what level resources of DMUs is called efficiency 

score. The most commonly used methods for obtain to relative efficiency scores of such 

DMUs are Data Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA). 

DEA is based on the mathematical modeling and it a non parametric method. Also SFA 

has different calculations according to distributions of the error components in the models 

and it a parametric method. In this study, simulation study was conducted for some 

distributions of the error components in Cobb-Douglas model in the SFA literature. This 

simulation study is made for different input numbers and different number of observations. 

The results obtained here are shown in tables and graphs. In addition, parameter estimates 

obtained from the models are given in the tables. Finally, the information criteria such as 

AIC and BIC are calculated. 
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Bazı Stokastik Sınır Analizi Modelleri İçin Bir Simülasyon Çalışması 

 

Günümüzde kar amaçlı olsun ya da olmasın tüm birimler kaynaklarının etkili kullanımına 

yönelik bir takım çalışmalar yaparlar ve bu tip birimler için muadillerine göre 

durumlarının belirlenmesi önemli bir konudur. Literatürde bu birimler Karar Verme 

Birimi (KVB) olarak adlandırılır. KVB’lerinin kaynaklarının ne düzeyde kullanıldığına 

dair bilgi veren değer etkinlik skoru olarak adlandırılır. Bu tip KVB’nin göreceli etkinlik 

skorlarının elde edilmesinde en yaygın kullanılan yöntemler Veri Zarflama Analizi(VZA) 
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ve Stokastik Sınır Analizidir(SFA). VZA matematiksel modellemeye dayalı, parametrik 

olmayan bir yöntemdir. SFA ise modelde yer alan hata bileşenlerinin dağılımına göre 

hesaplamaları farklılık gösteren parametrik bir yöntemdir. Bu çalışmada SFA 

literatüründe yer alan, Cobb–Douglas modelindeki hata bileşenlerinin sahip olduğu bazı 

dağılımlar için simülasyon çalışması yapılmıştır. Bu simülasyon çalışmalarında farklı 

girdi sayıları ve faklı sayıda gözlem için yapılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar tablo 

ve grafiklerle gösterilmiştir. Ayrıca modellerden elde edilen parametre tahminleri de tablo 

olarak verilmiştir. Son olarak da AIC ve BIC gibi bilgi kriterleri hesaplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:  SSA, VZA, Etkinlik Skoru 

 

Latent Class Analysis of Individuals' Information and Communication Technology 

Usage in Turkey 

 

Algın Okursoy 

aokursoy@adu.edu.tr 

 

Information technologies have become most important topics in all countries. Their 

benefits offer countries to chance to compete in world trade. Therefore, countries are 

investing billions of dollars each year to increase level of information technologies usage 

among individuals. In order to determine level of information technologies usage among 

individuals, household Internet Usage Survey is administered by Turkish Statistical 

Institution to and results are shared with stakeholders ever year. Latent class analysis is a 

useful tool that is used to identify groups within multivariate categorical data. Latent Class 

Analysis is suitable for binary, ordered-category and Likert-scale, or nominal data. In this 

paper, to understand usage of information technology Diffusion in Turkey, latent class 

analysis is performed. Findings are discussed and compare previous studies. 

 

Keywords: Latent Class Analysis, Clustering 
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Türkiye'deki Bireylerin Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Gizli Sınıf 

Analizi ile İncelenmesi 

 

Bilişim teknolojileri günümüzde ülkelerin en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. 

Bilişim teknolojilerinin etkin olarak kullanılması ülkelere dünya ticaretinde rekabet 

imkânı sunmaktadır. Bu nedenle, ülkeler her yıl bireylerin bilişim teknolojileri kullanım 

seviyesini arttırabilmek için bu alana milyarlarca dolar yatırmaktadır. Bu maçla, bireyler 

arsındaki bilişim teknolojileri kullanım seviyesinin belirlenebilmesi için her yıl Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” 

yönetilmekte ve sonuçları paylaşılmaktadır. Gizli sınıf analizi çoklu kategorik verilerde 

sınıfların tanımlanabilmesi için kullanılan faydalı bir araçtır. Gizli sınıf analizi, ikili, sıralı 

kategori ve Likert ölçeği, ya da nominal veriler için uygun olan bir yöntemdir. Bu 

çalışmada, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” kapsamında bilişim 

teknolojileri kullanım düzeyine ilişkin grupların belirlenebilmesi için gizli sınıf analizi 

yöntem olarak seçilmiştir. Çalışmada 2013 yılı verileri kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gizli Sınıf Analizi, Sınıflama 

 

The Evaluated Together Conjoint Analysis and Brand Rating Score 

 

Veysel Kamcı, Dicle Taşpınar Cengiz, Münevver Turanlı 

diclecengiz@gmail.com 

 

Aim: In this study, with comparing the impact of market share Which effected from the 

proportionally 10 % increasing of “Brand rating score" and effected from the price effect 

of conjoint analysis, made some simulations for Return on Investment. This study also 

followed by including research data which getting from the monthly for 8 years brand 

health tracking research, calculated brand rating scores were targeted with historical data 

validation Method: Research universe has consumed at least one time in the last 1 month 

sodas and soft drinks located in the 18-55 age group. Data from a survey of 978 different 

observations were obtained. The main content of the conjoint work of the study at the 
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same time the value of the benefits obtained from the conjoint study (utility values) and 

"Brand rating score" was studied to determine the relationship. Findings: According to the 

results of the simulation study Brand liking scores obtained at the end of the 5% 

increments, the brand's market share is estimated to increase by 4%. Similar increase in 

the market share we tried to simulate with conjoint analysis like price reduction of 

approximately 11% is estimated to provide an increase of 4% market share brand. Instead 

of this deduction to be made in the price of the brand team to increase brand liking 

additional structural equation modeling themselves requested. 8-year follow-up study of 

the brand team at this stage that share data are used. ResultsAs a result, a similator which 

able to calculate brand rating scores and able to make some similations, has been delivered 

to the brand team. Brand team so that by creating matrics which belong to image element 

at the healty traking study, can give annual performance targets to the currently working 

advertising agencies. 

 

Keywords: Conjoint Analysis, Brand Rating Score 

 

Konjoint Analizi ve Marka Beğeni Skorunun Birlikte Değerlendirilmesi 

 

Amaç: Oransal olarak %10 luk bir “Marka Beğeni Skoru” artışının markanın pazar payına 

olan etkisi ile conjoint simulasyonundan elde edilen fiyat etkisinin markanın pazar payına 

etkisi karşılaştırılarak ROI(Return on Investment) optimizasyonu için simulasyonlar 

yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmaya markanın 8 yıldır aylık olarak yaptırmakta olduğu marka 

sağlığı takip(tracking) araştırma verileride dahil edilerek hesaplanan marka beğeni 

puanının geçmiş veriler ile validasyonu hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırma evreni 18-55 

yaş grubunda yer alan son 1 ay içinde en az 1 defa gazlı içecek tüketmiş ve gazlı içecekleri 

red etmeyen tüketicilerden oluşmaktadır. Anket çalışması ile 978 adet gözlemden veriler 

elde edilmiştir. Çalışmanın ana içeriği conjoint çalışması olup aynı zamanda conjoint 

çalışmasından elde edilen fayda değerlerinin(utility values) “Marka beğeni skoru” ile olan 

ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgular: Çalışma sonunda elde edilen simulasyon 

sonuclarına göre Marke beğeni skorunu %5 artımanın markanın Pazar payını %4 

artıracağı hesaplanmıştır. Benzer Pazar payı artışını conjoint analizi ile simule etmeye 
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çalıştığımızda yaklaşık olarak %11 lik fiyat indiriminin markaya %4 lük Pazar payı artışı 

sağladığı hesaplanmıştır. Marka ekibi fiyatta yapılacak bu indirim yerine, Marka beğeni 

skorunu artırmak için ek bir Yapısal eşitlik modellemesi talep etmiştir. Bu aşamada Marka 

ekibinin paylaştığı 8 yıllık takip çalışması verileri kullanılmıştır. Sonuç:Çalışmalar 

sonrasında Marka ekibine Marka beğeni puanını hesaplayabileceği ve simulasyon 

yapabileceği bir simulator teslim edilmistir. Marka ekibi bu sayede marka sağlığı takip 

çalışmasında takip ettiği imaj unsurlarına ait performans metriklerini oluşturarak halen 

çalışmakta olduğu reklam ajanslarına yıllık hedef verebilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Conjoint Analizi, Marka Beğeni Skoru 

 

Specifying Fuzzy Region of Altman Z Score on Estimating Financial Distress of 

Borsa İstanbul Companies 

 

Ömer Utku Erzengin, Nurzen Üzümcü 

Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi 

Ekonometri Bölümü 

omererzengin@sdu.edu.tr 

 

Companies operates in their sector with competition. In order to survive in competitive 

environment companies must balance their monetary and non-monetary assets. Financial 

ratios could be calculated proportioning monetary and non-monetary assets in annual 

financial statement. In order to decide the company is financially distressed or not, only 

using one financial ratio is not enough. In 1968 Edward I. Altman showed that the Z-Score 

is a multivariate formula for a measurement of the financial successful/unsuccessful of a 

company. According to Altman Z score which is smaller than 1.81 was accepted as 

unsuccessful and which is greater than 2.99 was accepted as successful. The interval 

between 1.81 and 2.99 is fuzzy region according to Altman Z score. The success rates of 

a company could be evaluated with statistical methods. In this study Borsa İstanbul 

companies’ year of 2012 annual financial statements and statement of income tables were 

used as data. The items selected from annual financial statements and statement of income 
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are current assets, other current assets, trade receivables, inventories, long term assets, 

short term liabilities, long term liabilities, shareholders equity, total assets, gross sales, 

cash and liquid assets, cost of sales, gross profit or loss, operating profit or loss, profit or 

loss for the period, tangible fixed assets. The independent variables in the logistic 

regression are the ratios according to items above. Due to natural relation between items 

in financial statements and statement of income tables there is a multicollinearity problem. 

The multicollinearity problem between ratios that calculated according to financial 

statements and statement of income tables were solved with principle component analysis. 

In this study the financial distress success was estimated with logistic regression by using 

principle c omponent analysis. The dependent variable y in logistic regression, 1 

represents successful and 0 represents unsuccessful of financial distress. The fuzzy area 

according to Altman Z score specified with qualitative methods 1 for success and 0 for 

fail was searched out and the best logistic regression classification ratio was attempted to 

find. After transforming the ratios achieved from financial and statement of income tables 

were plotted with star (radar) graphics. Financially prosperous or unprosperous 

companies’ star graphic area was used in order to determine fuzzy region companies 

according to Altman Z score. The ratios calculated from financial and statement of income 

tables and prosperous or unprosperous values analyzed with logistic regression. According 

to right classification there was more than 95% percent success at logistic regression 

analysis. 

 

Keywords: Financial Distress, Altman Z score, Logistic Regression, Principle Component 

 

 

Borsa İstanbul Şirketlerinin Mali Başarısızlık Kestiriminde Altman Z Ölçeğinin 

Bulanık Bölgesinin Belirlenmesi 

 

Şirketler sektörleri içinde sürekli rekabete bağlı faaliyetedirler. İşletmelerin rekabet 

ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri nakdi ve nakdi olmayan değerlerin dengeli 

kullanılmasına bağlıdır. Bilançoda yer alan nakdi ve nakdi olmayan değerlerin bir 

birlerine oranlanmasıyla finansal rasyolar elde edilir. Rasyoların tek başına kullanılması 
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şirketin mali açıdan başarılı veya başarısız olduğunu gösteremeyebilir. Edward I. Altman 

1968 yılında rasyoların çok değişkenli mali başarı/başarısızlık formülünü ortaya 

koymuştur. Altman’ın ölçeğinde z skorunun 1.81 altı başarısız 2.99 üstü başarılı olarak 

kabul edilmiştir. Altman Z skorunda 1.81 ile 2.99 arasında kalan aralık bulanık olarak 

gözükmektedir. Şirketlerin rasyolara bağlı mali açıdan değerlendirilmesinde istatistiksel 

yöntemler de kullanılabilir. Yapılan çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 

2012 yılı bilançoları ve gelir tablolarından elde edilen veriler kullanılmıştır. Bilanço ve 

Gelir tablosundan alınan kalemler sırasıyla dönen varlıklar, diğer dönen varlıklar, ticari 

alacaklar, stoklar, duran varlıklar, kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler, 

özkaynaklar, toplam varlıklar, satış gelirleri, nakit ve benzerleri, satışların maliyeti, brüt 

karı/zararı, faaliyet karı/zararı, dönem karı/zararı, maddi duran varlıklardır. Lojistik 

regresyondaki bağımsız değişkenler bu kalemlere bağlı bulunan oranlardır. Finansal 

tablolarda elde edilen rasyolar bir biriyle istatistiksel açıdan ilişkili olduğundan çoklu 

bağlantı sorunu ortaya çıkmaktadır. Finansal tablolardan elde edilen rasyolar arasındaki 

çoklu bağlantı sorunu temel bileşenler analiziyle giderilmiştir. Mali başarısızlığın 

kestiriminde lojistik regresyon metodu temel bileşenler analiziyle beraber kullanılmıştır. 

Lojistik regresyonun analizinde bağımlı değişken y’nin aldığı değer 1 mali başarıyı, 0 ise 

başarısızlığı temsil etmiştir. Altman Z skoruna göre bulanık olan bölgenin ne kadarının 0 

ne kadarının 1 alacağı bilançolara bağlı nitel yöntemlerle belirlenmiş ve lojistik 

regresyondaki en doğru sınıflama oranı bulunmaya çalışılmıştır. Finansal ve gelir 

tablolarından elde edilen kalemlerin bazı dönüştürmelerden sonra yıldız (radar) grafikleri 

yapılmıştır. Mali açıdan başarılı ve başarısız firmaların yıldız grafiklerinin kapladığı alana 

göre arada kalan bulanık firmalar için çıkarım yapılmıştır. Finansal ve gelir tablolarından 

elde edilen rasyolar ve başarılı başarısız değerleri lojistik regresyon analizine sokulmuştur. 

Lojistik regresyon analizi sonucunda mali başarı başarısızlık açısından % 95 daha fazla 

doğru sınıflama yapılmıştır. 
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Natural Gas Demand of Residential Sector in Turkey 

 

Fuat Lebe, Muammer Yaylalı, Yusuf Ekrem Akbaş 

Adıyaman Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi 

flebe@adiyaman.edu.tr 

 

The purpose of this study is to analyze the demand of natural gas of Turkey’s residential 

sector. Variables used in the analysis have been determined in the light of economic theory 

and empirical studies. In this context, natural gas consumption of residential sector, natural 

gas price of residential sector, per capita income and electricity price of residential sector 

are used as a variables. The data of this study are annual. ARDL approach as the 

econometric methodology, has been prefered. As a result of the analysis, important 

evidences has been found about natural gas demand of residential sector. 

 

Keywords: Residential Sector, Natural Gas Demand, Elasticity, ARDL Bounds Testing 

 

Türkiye’de Konut Sektörünün Doğal Gaz Talebi 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin konut sektörünün doğal gaz talebini analiz etmektir. 

Analizde kullanılacak değişkenler iktisat teorisi ve ampirik çal şmalar ışığında 

belirlenmiştir. Bu çerçevede, değişken olarak konut sektörü doğal gaz tüketimi, konut 

sektörü doğal gaz fiyatı, kişi başı gelir ve konut sektörü elektrik fiyatı serileri 

kullanılmıştır. Çalışmada veriler yıllıktır. Yöntem olarak ARDL yaklaşımı tercih 

edilmiştir. Yapılan analiz sonucu, konut sektörünün doğal gaz talebiyle ilgili önemli 

bulgular elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Konut Sektörü, Doğal Gaz Talebi, Esneklik, ARDL Sınır Testi 
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Bayes Ağları Modeli ile Cinsel Suçlar Üzerine Bir Analiz 

Ercan Baldemir,F. Busem Hatipoğlu 

 Muğla Üniversitesi 

fbhatipoglu@hotmail.com 

 

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre suç oranları giderek 

artmaktadır. Bu suçlardan biri olan ve birey, aile ve toplum üzerinde hayat boyu derin 

etkiler bırakan cinsel suçlar ülkemizde de güncel bir sorun olarak dikkati çekmektedir.Bu 

çalışmada Bayes Ağları kullanılarak cinsel saldırı suçlarının analizi yapılmış; cinsel suç 

işlediği iddiası bulunan kişilerin sosyo-demografik özellikleri, ailesel ve gelişimsel 

faktörleri, adli geçmişleri gibi değişkenler incelenerek cinsel suça neden olan etkenler ve 

bu etkenlerin birbiriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Bayes ağlar tek bir çıktıya 

dayanmayan ve sistemde yer alan tüm değişkenler arasındaki koşullu bağımlılık 

ilişkilerini gösteren yönlü çevrimsiz grafiksel modellerdir. Bayes ağları özellikle 

belirsizlik içeren karmaşık sistemlerin analizinde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu 

çalışmada Bayes Ağları modeli ile cinsel suçlar üzerine etkili olan faktörlerin etki 

dereceleri ve öncelikleri belirlenmiş, istatistiksel ve kuramsal yorumlara yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bayes Ağlar, Cinsel Suç Analizi 

 

The Investigation of Dimensions Effecting Business Success by Performance 

Appraisal Methods and Correlation Analysis: An Application in 4 and 5 Star 

Hotels in Istanbul 

 

Ali Erdoğan, Yusuf Yıldırım 

Haliç Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

yusuf.yildirim@yeniyuzyil.edu.tr 

 

This research aimed to measure the effects of performance appraisal methods on the 

business success of middle and upper level managers serving in 4 and 5 star hotels. The 

findings of research indicate that the 360 degree performance appraisal system is more 
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effective on business success than the classical appraisal systems considering the 

evaluated dimensions which are leadership, task performance, adaptation to change, 

communication, human relations, creating output and employee training and development. 

According to the correlation analysis, there is a fairly strong positive relationship between 

leadership and task performance. 

 

Keywords: Business Success, Performance Appraisal Systems, Leadership, Task 

Performance 

 

Performans Değerlendirme Yöntemlerine Göre İş Başarısını Etkileyen Boyutların 

İncelenmesi ve Boyutların Korelasyon Analizi: İstanbul'daki 4 ve 5 Yıldızlı 

Otellerde Bir Uygulama 

 

Araştırma kapsamında performans değerlendirme sistemlerinin, İstanbul ilindeki 4 ve 5 

yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan orta ve üst kademe yöneticilerin iş başarısı 

üzerindeki etkilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, incelenen liderlik, 

görevi yönetme, değişime uyabilmek, iletişim, insan ilişkileri, sonuç üretme ve personeli 

yetiştirme ve geliştirme boyutlarında, 360 derece performans değerlendirme sisteminin 

klasik performans değerlendirme yöntemlerine göre iş başarısı üzerinde daha fazla etkili 

olduğu yönündedir. Korelasyon analizine göre ise en yüksek ilişkinin liderlik boyutu ile 

görevi yönetme boyutu arasında olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Başarısı, Performans Değerlendirme Sistemleri, Liderlik, Görevi 

Yönetme 
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Analyzing Seismic Risks in Turkey with Generalized Linear Models 

 

Emel Kızılok Kara, Kübra Durukan 

Kırıkkale Üniversitesi 

 

This study was conducted to examine the short-term seismicity of Turkey. For this 

purpose, seismic data (between 1900 and 2014) whose magnitude value are 4.0 or greater 

and which belong to Turkey, a country with geographic coordinates of (36 − 42°N) 

latitude and (26 − 45°E) longitude were used from the database contained in Bogazici 

University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute National Earthquake 

Monitoring Centre. Correct modelling of the relationship between earthquake numbers 

and magnitudes is quite important for taking security precautions against the earthquake 

risks in advance. Gutenberg-Richter model is the model used very often for this purpose. 

In this study modelling of the relationship between earthquake numbers and magnitudes 

was tried with the Generalized Linear Model technique used in the modelling the 

frequency of scarce incidents. Poisson Regression Model and Negative Binomial 

Regression Models were used as Generalized Linear Models for seismic risk analysis.  

Earthquake occurrence parameters such as yearly average occurrence numbers of the 

earthquakes whose magnitude value is equal to the given value or greater than that and 

seismic risk values and the return period for certain years were estimated with the 

Gutenberg-Richter Model and our suggested models. According to the results it is 

suggested that Poisson Regression Model and Negative Binomial Regression models can 

be also used in seismic risk modelling.  

 

Keywords: Turkey seismic risk, Gutenberg-Richter relationship, Generalized Linear 

Models, Poisson Regression Model, Negative Binomial Regression Model, 

Overdispersion 
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Türkiye’deki Deprem Riskinin Genelleştirilmiş Lineer Modeller ile İncelenmesi 

 

Bu çalışma, Türkiye’nin kısa dönem depremselliğini inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. 

Bu amaçla, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi veri tabanında, 1900-2014 yılları arasında 

(36 − 42°𝑁) enlem ve (26 − 45°𝐸) boylam koordinatlarında yer alan Türkiye’ye ait 

magnitüdü 4.0’a eşit veya daha büyük olan deprem verileri kullanılmıştır. Deprem sayıları 

ve magnitüdler arasındaki ilişkinin doğru modellenmesi olabilecek deprem risklerine karşı 

önceden güvenlik önemlerinin alınabilmesi açısından oldukça önemlidir. Literatürde, bu 

amaçla sıklıkla kullanılan model Gutenberg-Richter modelidir.  Bu çalışmada, nadir 

olayların oluş sıklığının modellenmesinde kullanılan Genelleştirilmiş Lineer Modeller 

tekniği ile deprem magnitüdü ve deprem sayıları arasındaki ilişki modellenmeye 

çalışılmıştır. Poisson Regresyon Modeli ve Negatif Binom Regresyon Modeli deprem risk 

analizi için çalıştığımız Genelleştirilmiş Lineer Modellerdir.  Bilinen Gutenberg-Richter 

modeli ve önerdiğimiz bu modeller için, belirli dönemlere ait, verilen magnitüd 

değerinden büyük ya da ona eşit olan depremlerin yıllık ortalama oluş sayıları, belirli yıllar 

için sismik risk değerleri ve dönüş periyotları gibi gelecekte oluşacak deprem oluşum 

parametreleri tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Genelleştirilmiş Poisson 

Regresyon ve Negatif Binom Regresyon modellerinin de istatistiksel anlamda deprem risk 

modellemelerinde kullanılabileceği önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Deprem riski, Gutenberg-Richter ilişkisi, Genelleştirilmiş 

Lineer Modeller, Poisson regresyon modeli, Negatif Binom regresyon modeli, Aşırı 

yayılım 
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A Mathematical Programming Model for Multi-Mode Load Planning 
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Recently, there has been a growing attention in the literature to model and solve load 

planning problems in large scale distribution networks. However, most of the papers in 

this field only focused on a single transportation mode namely road, rail or sea transport 

separately. Moreover, load planning in multimode freight transportation will arise as a 

new research topic since the popularity and significant advantageous of the intermodal 

transportation systems. On the other hand, the structure of the examined problem will be 

more complex than the classical load planning problem in the current literature. With this 

motivation, this study presents a novel mixed-integer programming model for a multi-

stage, multi-period load planning problem in an intermodal transportation network where 

road, rail and sea transport are considered. In order to verif y the proposed model, it is 

applied to an illustrative example. Solution of the proposed model is achieved by making 

use of LINGO 14.0 solver. Sensitivity analysis of the proposed model is also conducted 

by considering various scenarios. Computational experiments display that cost effective 

load plans which integrate all of the transportation modes can be obtained. 

 

Keywords: Load Planning, Intermodal Freight Transportation, Integer Programming 

 

Çok Modlu Yük Taşımacılığı Planlama Problemi İçin Bir Matematiksel 

Programlama Modeli 

 

Literatürde, büyük ölçekli lojistik ağlarında yük taşımacılığı planlama probleminin 

modellenmesi ve çözümü son yıllarda giderek artan öneme sahip bir konu haline gelmiştir. 

Ancak, bu alanda yapılan çalışmaların çoğu tek modlu yük taşımacılığına ilişkin olup, tüm 

taşıma modlarını entegre bir şekilde ele alan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Ayrıca, 

intermodal yük taşımacılığının sağladığı avantajlar ve yaygın kullanımı nedeniyle, çok 
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modlu yük taşımacılığı planlama problemi yeni bir araştırma alanı haline gelmiştir. Diğer 

yandan, farklı taşıma modlarının entegrasyonu, problemin yapısını literatürdeki mevcut 

klasik yük planlama probleminden daha karmaşık hale getirmektedir. Bu araştırma 

motivasyonu d oğrultusunda, bu çalışmada çok aşamalı, çok modlu ve çok dönemli bir 

yük taşımacılığı planlama problemi için karışık tam sayılı matematiksel programlama 

modeli geliştirilmiştir. Bu bağlamda, geliştirilen model karayolu, demir yolu ve deniz yolu 

ile yük taşımacılığını eş zamanlı olarak ele alan intermodal taşımacılık ağını içermektedir. 

Çalışma kapsamında önerilen modelin doğrulanması amacı ile açıklayıcı bir örnek 

sunulmuştur. Modelin çözümü, LINGO 14.0 optimizasyon yazılımı ile elde edilmiştir. 

Ayrıca, çeşitli senaryolar göz önüne alınarak duyarlılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göstermektedir ki tüm taşıma modlarının entegre bir şekilde ele alınması 

maliyet etkin yük taşımacılık planlarının oluşturulmasına önemli ölçüde katkı 

sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yük Taşımacılığı Plan Lama, İntermodal Yük Taşımacılığı, Tam Sayılı 

Programlama. 

 

Six Sigma Projects Evaluation Using Fuzzy COPRAS Method: A Case of 

Manufacturing Company 
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Six Sigma method widely used in manufacturing and services businesses focuses 

particularly on process improvement projects. The selection of prioritized project among 

the Six Sigma projects aimed at eliminating the probl ems of businesses is a multi-criteria 

decision-making problem. A decision making body comprised of senior executives takes 

into consideration many criteria in order to evaluate and select Six Sigma projects based 

on its own assessments. The purpose of this study is to evaluate Six Sigma projects by 

using fuzzy COPRAS that is a method of fuzzy multi-criteria decision-making, and to 
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select the best project. The method has been implemented in a manufacturing company in 

Aydın ASTİM Organised Industrial Zone. 11 Six Sigma projects suggested by senior 

executives, which can contribute to the company by minimizing errors, have been found 

suitable for evaluation. Furthermore, 15 evaluation criteria related to these projects have 

been identified and weighted by fuzzy AHP method. Finally, each project has been 

evaluated by using fuzzy COPRAS method and the most appropriate Six Sigma project 

has been proposed. 

 

Keywords: Six Sigma Projects, Project Evaluation, Fuzzy COPRAS, Fuzzy AHP 

 

Altı Sigma Projelerinin Bulanık COPRAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bir 

Üretim İşletmesi Örneği 

 

Üretim ve hizmet sektöründe geniş bir kullanım alanı ol an Altı Sigma yöntemi, özellikle 

projeye dayalı süreç iyileştirmelere odaklanmaktadır. İşletmelerde belirlenen problemleri 

ortadan kaldırmayı amaçlayan Altı Sigma projeleri arasından, öncelikli olarak ele alınacak 

projenin seçimi çok kriterli bir karar verme problemidir. İşletmelerin karar organı olan üst 

kademe yöneticileri birçok kriteri dikkate alarak projeleri değerlendirir ve bu 

değerlendirmelerine bağlı kalarak Altı Sigma projelerini seçerler. Bu çalışmanın amacı, 

karar vericilerin seçim yapmakta zorlandıkları Altı Sigma projelerinin bulanıklaştırılmış 

çok kriterli karar verme tekniklerinden Bulanık COPRAS yöntemiyle değerlendirilmesi 

ve en iyi projenin seçilmesidir. Yöntem Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde 

faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde uygulanmıştır. İşletmedeki üst düzey 

yöneticilerin önerileri ile hataları minimize ederek işletmeye katkı sağlayabilecek 11 Altı 

Sigma projesinin değerlendirmeye alınması uygun bulunmuştur. Ayrıca bu projelere 

uygun 15 değerlendirme kriteri belirlenmiş ve Bulanık AHP yöntemi ile 

ağırlıklandırılmıştır. En son olarak her bir proje Bulanık COPRAS yöntemiyle 

değerlendirilmiş ve en uygun Altı Sigma projesi önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Altı Sigma Projeleri, Proje Değerlendirme, Bulanık COPRAS, 

Bulanık AHP 
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University Course Time Scheduling Problems for Binary Integer Programming 

and Meta Heuristic Comparative Method Solutions 
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Time Scheduling, the aim is to provide as much as possible under certain constraint, is 

assigned the resources to time periods. Preparing syllabus for universities is a scheduling 

problem. In this study, universities course time scheduling is of a type time scheduling 

probelem is discussed. University course time scheduling with the increasing number of 

students and course of ünivesities as well as inadaquate pysical capasities (instructer, 

classrooms), became increasingly difficult and time-consuming manner and offer many 

solution being performed for this difficult problem. The objective function of problem 

modelled with binary integer programming is to meet student and academic staff reguest. 

Hard and soft constraint of problem are intended to p revent to course conflict and reduce 

idle time.The first phase of the study, modeled problem is resolved with mathematical 

modelling-based package program using Gazi University real data and according to 

existing Schedule, the beter result are obtained. The second phase of the study, adressed 

problem is also resolved with a genetic algorithm-based package program. According to 

obtained result, the quality of course schedule offered by both of the methods and 

practicalty of the methods are discussed. 

 

Keywords: University Course Time Scheduling, Binary Programming, Genetic 

Algorithms. 
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Üniversite Ders Zaman Çizelgeleme Problemi için İkili Tamsayılı Programlama ve 

Meta Sezgisel Yöntemle Karşılaştırmalı Çözüm 

 

Zaman Çizelgeleme, belli kısıtlar altında amacı mümkün ol duğu kadar sağlayacak şekilde 

kaynakların zaman periyotlarına atanmasıdır. Üniversiteler için ders programı hazırlama 

da bir zaman çizelgeleme problemidir. Üniversitelerin artan öğrenci ve ders sayılarının 

yanı sıra fiziki kapasitelerin (öğretim elemanı, derslik) yetersiz hale gelmesiyle ders 

çizelgesi oluşturmak giderek daha zor ve vakit alıcı hale gelmekte ve bu zor probleme 

yönelik pek çok çözüm önerisi getirilmektedir. Bu çalışmada zaman çizelgeleme 

problemlerinin bir türü olan üniversiteler için ders zaman çizelgeleme problemleri ele 

alınmıştır. İkili tamsayılı programlama ile modellenen problemin amaç fonksiyonu 

öğretim elemanlarının isteklerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Probleme ait 

zorunlu (hard) ve esnek (soft) kısıtlar; ders çakışmalarını önlemeye ve dersler arasındaki 

boş zaman aralıklarını azaltmaya, yöneliktir. Çalışmanın ilk aşamasında, Gazi 

üniversitesine ait gerçek ve riler kullanılarak modellenen problem, matematiksel 

modelleme tabanlı bir paket program kullanılarak çözülmüştür. Mevcut ders programına 

göre daha iyi bir çizelge elde edilmiştir. İkinci aşamada, ele alınan problem bu kez genetik 

algoritma tabanlı bir diğer paket program ile çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında, 

her iki yöntemin önerdiği ders zaman çizelgesinin kalitesi ve yöntemlerin 

uygulanabilirliği kıyaslanmıştır. 

 

Keywords: Üniversite Ders Zaman Çizelgeleme, Tam Sayılı Programlama, Genetik 

Algoritmalar. 

 

 

 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 497 

 

497 

 

Trigonometric Curve Fitting and Its Applications to Data on Traffic 
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Bingöl 

senolcelik@bingol.edu.tr 

 

In this study, the number of dead and injured in traffic accidents were modeled with a 

trigonometric function 2009 January-September period of 2014 in Turkey. Trigonometric 

curve was tried residual sum of squares so that the minimum to traffic accident occurred 

in the data of the number of dead and wounded. According to the model created with the 

help of trigonometric functions and Fourier series, Y=358.165-0.97t-104.953 sin(πt/6)-

66.210 cos(πt/6)+et model for the number of dead, Y=15595.067+124.471t-4817.009 

sin(πt/6)-3822.295 cos(πt/6)+et model for the number of injured has been fitting. 

Autocorrelation problem was no Durbin-Watson statistic was found 2.005 for the number 

of dead and 1.950 for the number of injured in the models. Made the analysis, the number 

of dead and injured were more found in June, July, August and September. The number 

of dead and injured were less found in December, January, February and March. In other 

words, as periodic deaths and injuries in traffic accidents be mostly during summer and 

be less in the winter were appeared. 

 

Keywords: Trigonometric Curve, Fourier Series, Period, Number of Dead, Number of 

Injured 

 

Trigonometrik Eğri Uydurma ve Trafik Verilerine Uygulaması 

 

Bu çalışmada, 2009 Ocak-2014 Eylül dönemi Türkiye’de trafik kazalarında ölü ve yaralı 

sayıları trigonometrik fonksiyonlar ile mod ellenmiştir. Trafik kazası sonucu meydana 

gelen ölü ve yaralı sayılarına ait verilere hata kareleri toplamı minimum olacak şekilde bir 

trigonometrik eğri denenmiştir. Trigonometrik fonksiyonlar ve Fourier seriler yardımıyla 

oluşturulan modele göre ölü sayısı için, Y=358.165-0.97t-104.953 sin(πt/6)-66.210 
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cos(πt/6)+et modeli ve yaralı sayısı için Y=15595.067+124.471t-4817.009 sin(πt/6)-

3822.295 cos(πt/6)+et modeli uygun bulunmuştur. Durbin-Watson istatistiği ölü sayısı 

modelinde 2.005 ve yaralı sayısı modelinde 1.950 bulunduğu için otokorelasyon sorunu 

yoktur. Yapılan analizle, ölü ve yaralı sayılarının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül 

aylarında daha fazla olduğu; Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu değerlerin daha az 

olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle, trafik kazasındaki ölüm ve yaralanmaların 

periyodik olarak yaz aylarında daha çok, kış aylarında daha az olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Trigonometrik Eğri, Fourier Serileri, Periyot, Ölü Sayısı, Yaralı 

Sayısı. 
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Energy is an requisite determinant to reach and retain sustainable development. Countries 

who wants to achieve this result are seeking to reassess their energy policy with a view 

towards planning long term energy programs and strategies in line with sustainable 

development. First of all, energy security for the country must be provided. There are three 

pillars for the energy security; security of supply, security of demand and security of 

transportation. Security of supply and demand are required for importers and exporters, 

respectively while security of transportation is vital for all actors. Whoever controls the 

transportation of energy in fact controls the energy resources. Conflicts between the 

countries which want to be a leading country within their own region are inevitable and 

they seek for partners or coalitions for t he control of energy. Nowadays, East 

Mediterranean Region is most popular one for countries like Turkey, Cyprus, Greece, 

Israel, Jordan, Lebanon, etc. The energy resources of the eastern Mediterranean represent 

less than 1 percent of the world's total proven reserves of oil and natural gas. However, 
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there are some obstacles including armed conflict, territorial disputes, and macroeconomic 

uncertainty for the regional countries. Turkey, one of the leading countries in the region, 

seeks for politics related with the energy, relation with Israel, status of Cyprus. In this 

study, we propose a Multi Criteria Decision Making (MCDM) approach for the reasonable 

decisions. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis is 

executed to make clear role of Turkey in Eastern Mediterranean energy security. Strategies 

for each situation (SO, WO, ST and WT) are determined and prioritized by using the 

Analytic Network Process (ANP). 

 

Keywords: Energy, MCDM, SWOT, ANP 

 

 

Doğu Akdeniz Bölgesi Enerji Politikaları Üzerine Bir ÇKKV Yaklaşımı 

 

Enerji, sürdürülebilir kalkınmayı sağlama k için gerekli temel faktörlerden birisidir. 

Günümüzde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen devletler, stratejilerini, enerji 

politikalarını, uzun vadeli enerji programlarını bu bakış açısıyla gözden geçiriyor ve tekrar 

değerlendiriyorlar. Bir ülke için ilk önce enerji güvenliğinin temin edilmesi 

gerekmektedir. Enerji güvenliği için üç temel unsur bulunmaktadır; arz güvenliği, talep 

güvenliği ve ulaşım güvenliği. Arz ve talep güvenliği ithalatçılar ve ihracatçılar için 

gerekliyken ulaşım güvenliği tüm aktörler için hayati önem taşımaktadır. Enerjinin 

ulaşımını kontrol eden ülke gerçekte enerji kaynaklarını kontrolü altında tutuyor demektir. 

Bölgesinde liderliğe soyunan ülkeler arasında çatışma kaçınılmazdır ve ülkeler bu süreçte 

avantaj sağlamak veya üstünlüğü ele geçirmek için enerjinin kontrolünü gerekli görmekte, 

bunun için ortaklık veya koalisyonlar aramaktadır. Son yıllarda, Doğu Akdeniz Bölgesi 

Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Lübnan vb. ülkeler için oldukça popüler hale 

gelmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi enerji kaynakları Dünya'da tespit edilmiş petrol ve doğal 

gaz rezervinin yaklaşık %1'ini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bölge ülkeleri için silahlı 

çatışma, bölgesel uzlaşmazlıklar, makro ekonomik belirsizlik gibi engeller bulunmaktadır. 

Bölgenin lider ülkelerinden Türkiye, Kıbrıs konusu, İsrail ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz 

enerji kaynakları için politika geliştirme çabasındadır. Bu çalışmada, çok kriterli karar 
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verme (ÇKKV) yaklaşımı kullanılarak Türkiye açısından bölgeye yönelik bilimsel 

kararlar geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji güvenliği 

konusunda rolünü netleştirmek adına SWOT analizi yapılmış, Analitik Ağ Yöntemi 

(ANP) kullanılarak her bir durum için stratejiler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Enerji, ÇKKV, SWOT, ANP 
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Different Weighting Techniques in Multi-Criteria Decision Making Methods 
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The decision – making which is an integral part of life has been becoming increasingly 

difficult because of rapid changes and increasingly being complicated situation of today's 

living and working conditions. The factor that will provide success and happiness in this 

increasing complexity is undoubtedly making the right decisions. To make a good and 

successful decision determines the stability of both private and business life has been 

interested and taken into consideration substantially by researchers for many years thus it 

has received its deserved place among the issues on their various activities. Briefly, the 

decision which is described as the best selection among several alternatives is addressed 

in various disciplines in the literature. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) is also 

one of them in case where there are multiple criteria suggesting different approaches to 

achieve the best solution. MCDM methods which are used in a wide range of personal 

selection problems, economic, industrial, financial, educational and political decision 

problem have been developed under the necessity of solution methods which will help the 

decision-making process since the beginning of 1960. The purpose of using the MCDM 

methods is to keep control of decision-making and to reach the result easily and rapidly 
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as soon as possible in cases where there are many criteria and alternatives. In this study, 

2013 Financial performances of Deposits banks in the Turkish banking sector was 

evaluated by MCDM methods like ELECTRE, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, 

ORESTE, MAPPAC and WSA by using three different weighting technique known as the 

"equal weight, scoring and Saaty's method". The importance of weighting techniques 

which used in the process are highlighted by going to the scoring among on the banks 

which dealt with as a result of analysis, the suitability of MCDM methods which involving 

mathematical solution to the problem examined. In this study, the differences between 

MCDM methods and as well as weighting methods are demonstrated. This way, multiple 

decision making methods and testing of different weighting technics in these methods 

have been identified the place in decision-making in cases where have more number of 

alternatives and criteria, and has been observed that how effective and quickly accessible 

to the decision results. 

 

Keywords: Multiple Criteria Decision Making, ELECTRE, TOPSIS, VIKOR, 

PROMETHEE, ORESTE, MAPPAC, WSA, Equal Weighted, Rating, Saaty’s Method. 

 

Farklı Ağırlıklandırma Tekniklerinin Denendiği Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemleri ile Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Mali Performanslarının 

Değerlendirilmesi 

 

Hayatın ayrılmaz bir parçası olan karar verme hızla değişen, giderek karmaşık bir hal alan 

günümüz yaşam ve çalışma koşullarına bağlı olarak gittikçe zorlaşmaktadır. Artan bu 

karmaşıklık içinde başarıyı ve beraberinde mutlu bir hayatı sağlayacak olan unsur hiç 

kuşkusuz doğru kararlar almaktır. Gerek özel, gerekse iş yaşantımızdaki istikrarın 

belirleyicisi olan iyi ve başarılı kararlar vermek, uzun yıllar boyunca araştırıcıların 

önemsediği ve üzerinde çeşitli çalışmalar yaptıkları konular arasında hak ettiği yeri 

almıştır. Kısaca çeşitli alternatifler arasından en iyi olanın seçimi olarak tanımlanan karar 

verme, literatürde farklı disiplinlerde yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de birden fazla 

kriterin olduğu durumlarda en iyi çözüme ulaşmak için farklı yaklaşımlar öneren Çok 

Kriterli Karar Verme (ÇKKV)’dir. Kişisel seçim problemlerinden, ekonomik, endüstriyel, 
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finansal, eğitim ve politik karar problemlerine kadar geniş bir alanda kullanılan ÇKKV 

yöntemleri, 1960’lı yılların başından itibaren, karar verme sürecine yardımcı olacak 

çözüm yöntemlerinin gerekli görülmesiyle geliştirilmeye başlanmıştır. ÇKKV 

yöntemlerini kullanmadaki amaç alternatif ve kriter sayılarının çok olduğu durumlarda 

karar verme mekanizmasını kontrol altında tutabilmek ve karar sonucunu mümkün olduğu 

kadar kolay ve çabuk elde etmektir. Bu çalışmada Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet 

gösteren mevduat bankalarının 2013 yılı mali performansları ÇKKV yöntemlerinden 

ELECTRE, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, ORESTE, MAPPAC ve WSA’nın “eşit 

ağırlık, puanlama ve Saaty’nin yöntemi” olarak bilinen üç farklı ağırlıklandırma tekniği 

ile ayrı ayrı ağırlıklandırılması suretiyle değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda ele 

alınan bankalar arasında derecelendirmeye gidilerek matematiksel çözüm içeren ÇKKV 

yöntemlerinin probleme uygunluğu incelenip yöntemlerde kullanılan kriter 

ağırlıklandırma tekniklerinin önemi vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca, gerek ÇKKV 

gerekse ağırlıklandırma yöntemleri arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Böylelikle 

çoklu karar verme yöntemlerinin ve bu yöntemlerde farklı ağırlıklandırma tekniklerinin 

denenmesinin alternatif ve kriter sayılarının fazla olduğu durumlarda karar verme 

mekanizmaları içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmış ve karar sonucuna ne derece etkin 

ve hızlı bir şekilde ulaşıldığı gözlemlenmiştir. 
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The Determinants of Capital Structure: Duration Analysis 
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Firms in both developed and developing countries aim at achieving optimal capital 

structure. It is crucial to determine the true capital structure to achieve optimal capital 

structure. The fact that what the types of firm resources and their rates will be is a 

significant issue while determining it. Different theories have been developed about 

capital structure to examine and explain this issue. Actually, all of these theories are 

relevant to determining the capital structure by taking the firms’ benefits and costs into 

account. It has been seen that there are different kind of econometrics models having been 

used in the capital structure literature. For example, OLS, Quantile Regression, Logit and 

Probit have been extensively used. Recently, there have been studies in this field which 

also use duration analyses. Models used in duration analysis have vital advantages. The 

purpose of this study is to examine the relationship between capital structure determinants 

and leverage for the firms which are traded in Borsa İstanbul (BIST), and to search the 

validity of these projected capital structure theories. For this purpose duration analysis 

will be applied in the study. The reason that duration analysis is used is that it enables one 

to model the time periods between capital structure adjustments. It's not possible to model 

it by means of ordinary regression analysis. Duration analysis also provides insights on 

how changes in independent variables affect the average time length between two 

adjustments. The relationship between capital structure determinants and leverage ratios 

will be put forward by the results obtained from duration analysis and the evidences related 

to the validity of the capital structure theories will be interpreted. 

 

Keywords: Capital Structure, Leverage Ratio, Duration Analysis 
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Sermaye Yapısı Bileşenleri: Süre Analizi 

 

Hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde firmalar optimal sermaye yapısına 

ulaşmayı hedeflemektedir. Optimal sermaye yapı sına ulaşabilmek için doğru sermaye 

yapısı kararlarının alınması önemlidir. Bu kararlar alınırken firmaların finansal 

kaynaklarının türleri ve oranlarının ne olacağı önemli bir sorundur. Bu sorunu incelemek 

ve açıklamak için sermaye yapısı ile ilgili farklı teoriler geliştirilmiştir. Bu teorilerin 

hemen hepsi firmaların fayda ve maliyetlerine dikkat ederek sermaye yapıları ile ilgili 

kararların alınması ile ilgilidir. Sermaye yapısı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde EKK, 

Kantil Regresyon, Logit, Probit gibi modellerin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Son dönemlerde süre analizlerinin de bu alanda kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır. 

Süre analizinde kullanılan modellerin önemli avantajları bulunmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören firmalar için sermaye yapısı bileşenleri ile 

kaldıraç arasındaki ilişki incelemek ve öne sürülen bu sermaye yapısı teorilerinin 

geçerliliği araştırılmaktır. Bu amaç için çalışmada süre analizi kullanılacaktır. Süre 

analizinin kullanılmasının nedeni, bu analizin sermaye yapısı ayarlamaları arasında geçen 

zaman periyotların da modellenmesine olanak sağlamasıdır. Klasik regresyon analizi ile 

bu modellemenin yapılması mümkün olmamaktadır. Ayrıca süre analizi, açıklayıcı 

değişkenlerde meydana gelen ne tür değişimlerin iki ayarlama arasındaki ortalama zaman 

uzunluğunu etkilediği ile ilgili derinlemesine inceleme imkanı vermektedir. Süre analizi 

kullanılarak elde edilen sonuçlar ile kaldıraç oranları ve sermaye yapısı bileşenleri 

arasındaki ilişki ortaya konulacak ve sermaye yapısı teorilerinin geçerliliği ile ilgili elde 

edilen bulgular yorumlanacaktır. 
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Nurses in Hospitals, in which services must be 24 hour, have to work in shifts. Working 

in shifts effects worker physically and psychologically. This is known as Nurse 

Scheduling problem, that is all about assignment of shifts and holidays to nurses. There 

are several restrictions for nurse scheduling, such as legal restrictions, personnel policies, 

expectations of nurses, and hospital specific request. In this study, nurse scheduling for 

the intensive care unit of a state hospital is modeled using linear programming, and 

solution was obtained was using GAMS 23.5. The objective of model is to minimize the 

differences between average working shift and any nurses working shifts within 4-week 

working period. There are 2 shifts per day. 1.shift is from 8 am to 4pm, and 2.shihf is from 

4 pm to 8 am. The minimum number of nurses in any shift must be 8, if a nurse works 16-

hour shift, the nurse will not work next 24 hour. Any nurse must work at least one shift 

within 4 days. The problem is modeled for 38 nurses. The obtained solution is found to be 

applicable. 

 

Keywords: Nurse Scheduling, 0-1 Integer Programming, Scheduling, Optimization 

 

Doğrusal Programlama ile Yoğun Bakım Ünitesi Hemşire Vardiya Çizelgelemesi ve 

Değerlendirilmesi 

 

Doğası gereği 24 saat hizmet vermesi gereken hastanelerde hemşireler vardiyalı çalışmak 

zorund adırlar. Vardiyalı çalışma sistemi çalışanları fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz 

etkilediği için ortaya hemşire çizelgeleme problemi olarak tanımlanan bir problem 

çıkmıştır. Hemşire çizelgeleme problemi özünde hemşirelerin vardiyalara ve tatil 

günlerine atanmasıdır. Hemşire çizelgelemede yasal kısıtlamalar, personel politikaları, 
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hemşire beklentileri ve hastanelerin kendilerine özgü kısıtlamaları gibi bir çok kısıtlama 

olmaktadır. Bu çalışmada da bir kamu hastanesi Yoğun bakım ünitesi için hemşire 

çizelgelemesi doğrusal programlama ile modellenmiş, GAMS 23.5 paket programı 

kullanılarak çözülmüştür. Problemin modellemesi için 4 haftalık biz zaman dilimi göz 

önüne alınmış, bu zaman diliminde hemşirelerin çalışma vardiya sayısı ile ortalama 

çalışma vardiya sayısının farkı enküçüklenmiştir. Bunu yaparken gözönüne alınan 

hususlar ise şunlardır: Herhangi bir vardiyada en az 8 hemşire olmalı, 16 saaatlik 

vardiyadan çıkan hemşire 24 saat içinde tekrar işe başlamamalı, 4 haftalık zaman 

diliminde 16 saatlik vardiya ve haftasonu çalışmaları mümkün olduğunca eşit olmalıdır. 

Ayrıca hemşireler en az 4 günde bir mutlaka vardiyaya gelmelidir. 38 Hemşirenin olduğu 

bu birim için modelleme yapılmış ve elde edilen çözümün uygulanabilir olduğu 

görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Hemşire Çizelgeleme, Çizelgeleme, 0-1 Tamsayılı Doğrusal 

Programlama, Optimizasyon 

 

A Dynamic Programming Model for Turkey's Wind Power Development 

 

Mehmet İvgin, Ömer Bıyıklı, Aykut Arapoğlu, Nihat Uçan 

Kara Harp Okulu Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü, Kara Harp Okulu Endüstri 

ve Sistem Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümü, Kara Harp Okulu Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü 

mivgin@kho.edu.tr 

 

 As an important form of clean energy, Turkey’s wind power has devel oped rapidly and 

been given priority in the national energy strategy in recent years. Factors such as resource 

endowment, technological progress, economic development, the emission transaction 

scheme, and grid absorptive capacity may all affect wind power development. Taking 

these factors into consideration, this study combines the restraints of the learning curve 

and the technology diffusion model to develop a dynamic programming model to explore 

Turkey’s wind power development optimization path during the period 2015-2023 from 
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the perspective of minimum cost. The results show that: (1) The cumulative installed 

capacity of wind power will reach 63,672 GW，80,381 GW, and 100 GW in 2017, 2020, 

and 2023, respectively, which means that Turkey will be able to successfully achieve its 

established development target; (2) Economic growth and financial subsidies are critical 

factors influencing wind power development, so the optimization path will be adjusted 

according to their f luctuations; (3) The learning rate, the grid absorptive capacity, and the 

carbon transaction price influence wind power development significantly in distinct 

stages; (4) Under most possible scenarios, the wind power development goal of 100 GW 

for 2023 will be achieved even when the interaction between the relevant factors has been 

considered. 

 

Keywords: Wind Power; Learning Curve; Technology Diffusion Model; Dynamic 

Programming. 

 

Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi Gelişim Hedefine Yönelik Dinamik Programlama 

Modeli 

 

Son yıllarda sürdürülebilir enerji kaynakları arasında temiz enerjinin önemli bir formu 

olan rüzgar enerjisine ulusal enerji stratejimizde öncelik verilmesiyle bu alanda hızlı bir 

gelişme görülmektedir. Rüzgar enerjisi gelişimini; kaynak tahsisi, teknolojik ilerleme, 

ekonomik kalkınma, emisyon işlem süreci ve şebeke soğurma kapasitesi gibi bileşenlerin 

tamamı etkileyebilmektedir. Çalışmamızda, belirtilen bu unsurlar minimum maliyet bakış 

açısıyla ele alınmıştır. Bu kapsamda, 2015-2023 döneminde Türkiye'nin rüzgar enerjisi 

geliştirme optimizasyonuna yönelik öğrenme eğrisi ve teknoloji difüzyon kısıtlarının bir 

arada ele alındığı dinamik programlama modeli geliştirilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki: 

(1) Türkiye’nin rüzgar enerjisi kümülatif kurulum kapasitesi 2017, 2020 ve 2023 yılları 

için sırasıyla 63.672 GW, 80.381 GW ve 100 GW seviyesine ula şarak rüzgar enerjisi 

kalkınma hedefine ulaşılmasını mümkün kılacaktır. (2) Ayrıca; sunulan optimizasyon 

yaklaşımı ile rüzgar enerjisi gelişiminde kritik faktörler olan ekonomik büyüme ve 

finansal sübvansiyonlarla gelişim dalgasının kendini dengeleyebildiği görülmektedir. (3) 
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Farklı aşamalarda öğrenme hızının, şebeke soğurma kapasitesinin ve karbon işlem 

fiyatının rüzgar enerjisi gelişiminde önemli ölçüde etkisinin olduğu görülmüştür. (4) 

Belirtilen faktörlerin dinamik etkileşiminin sunulduğu olası senaryolar altında, 2023 yılı 

için 100 GW rüzgar enerjisi kapasite gelişim hedefinin elde edilebileceği 

değerlendirilmiştir. 
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By the end of Q3 2014, there are 71,908,742 mobile subscribers in Turkey corresponding 

to approximately 93.8% penetration rate according to data of ICTA (Information and 

Communication Technologies Authority). Under the assumption of mobile devices are 

used by people over age of 9 years, mobile penetration ratio rises up to 112% if the 

population 0-9 years are excluded. Also Turkey has become the first country phoned the 

most calls with average of 370 minutes per subscribers compared to European countries 

by the end of Q3 2014. According to the number of subscribers in September 2014, it is 

seen that the GSM (Global System for Mobile Communications) operators Turkcell, 

Vodafone and Avea has respectively 48.3%, 29.13% and 22.57% market share in Turkey. 

When the Number Portability System (NPS) has opened for use in 2008, a cutthroat 

competition has begun among three major GSM operators carrying on a business in 

Turkey. Operators want to retain their own subscribers, on the other hand, they want to 

incorporate users of different operators into their own structure. In this study, operator 

preference of users was tackled by Markov Chains that frequently used for determining 

preference for short and long-term possibilities of brands. Not only operator preferences 
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of mobile phone users but also preference reasons, like cost-effectiveness, quality of 

service, etc. hold key for operators. The sample for this study was composed of university 

students which have major customer mass in the mobile communication space. Data about 

GSM operator preferences of students and their preference reasons were obtained via 

questionnaire. GSM operator preferences of university students in the future and 

determining of important factors in the preferences was analysed via Hidden Markov 

Models. Providing decision support for the operators carrying on a business in the mobile 

communication space was aimed with this study. 

 

Keywords: Markov Chains, Hidden Markov Models, Mobile Communication, GSM 

Operator 

 

 

GSM Operatörü Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Gizli Markov Modelleri ile 

Analizi 

 

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) verilerine göre, 2014 yılı üçüncü üç aylık 

dönem son u itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %93.8 penetrasyon oranına karşılık gelen 

toplam 71,908,742 mobil abone bulunmaktadır. Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü 

kişiler tarafından kullanıldığı varsayımıyla 0-9 yaş nüfusu hariç tutulduğunda mobil 

penetrasyon oranı %112’ye çıkmaktadır. Ayrıca 2014 üçüncü çeyreğinde Türkiye, 370 

dakika olan ortalama aylık mobil telefon kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla en 

fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olmuştur. Eylül 2014 itibarıyla abone sayısına 

göre ülkemizde faaliyet gösteren GSM (Global System for Mobile Communications) 

operatörlerinden Turkcell’in %48.3, Vodafone’un %29.13, Avea’nın ise %22.57’lik paya 

sahip olduğu görülmektedir. 2008 yılında Numara Taşınabilirliği Sisteminin (NTS) 

kullanıma açılmasıyla birlikte ülkemizde faaliyet gösteren üç büyük GSM operatörü 

arasında kıyasıya bir rekabet başlamıştır. Operatörler bir yandan kendi müşterilerini 

ellerinde tutmak isterken diğer yandan farklı operatör kullanıcılarını kendi bünyelerine 

çekmeyi arzu etmektedirler. Bu çalışmada kullanıcıların operatör tercihleri, markaların 

kısa ve uzun dönemde tercih edilme olasılıklarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan 
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Markov Zincirleri ile ele alınmaktadır. Mobil telefon kullanıcılarının operatör tercihlerinin 

yanında fiyat uygunluğu, hizmet kalitesi, vb. gibi tercih nedenlerinin de neler 

olabileceğinin bilinmesi operatörler açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın 

örneklemi mobil iletişim alanında önemli bir müşteri kitlesi olan üniversite 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin GSM operatörü tercihleri ve bu tercihlerin 

nedenleri ile ilgili bilgiler anket yoluyla elde edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin gelecek 

dönemdeki GSM operatörü tercihleri ve tercihlerinde önemli olan faktörlerin tespiti Gizli 

Markov Modelleri kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışma ile mobil iletişim alanında 

faaliyet gösteren operatörlere bir karar desteği sağlanmaya çalışılmıştır. 
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In crucial market conditions, weak companies want to survive in global markets and they 

try to resist and make some true choices about every decision problems. One of the desired 

right decisions is the selection of appropriate supplier for the company. Within the simple 

statement, supplier selection problem can be defined as determining to buy necessary raw 

materials, semi products and other materials for production from whom and how much 

(Güner, 2005: 5). The aim of the supplier selection is to choose of suppliers to meet the 

needs of the company with reasonable cost. Organizations must work with several 

suppliers to continue its activities. Selection of the suppliers in a group of candidate firms 

is a difficult decision problem (Dağdeviren & E ren, 2001). In this circumstances, supplier 

selection is vital for the firms. As it seen from the recent researches, determining the best 

supplier is the key for success to the companies with respect to strategic sense (Dobler vd., 
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1990; Liao & Kao, 2011; Aghajani Bazzazi vd., 2011). In decision making processes, 

there are some necessities about measuring conditions and interactions between the 

elements which exist in supply chain. Analytic Network Process (ANP) is a technique 

which is used in these types of problems. ANP is a convenient technique for solving 

models based intuition with considering environmental factors. Besides, ANP helps 

modeling non-complex problems with hierarchical structures (Ertuğrul & Aytaç, 2012). 

Goal Programming is one of the developed models to measure the multi-objective 

decision-making methods. In this model, while the decision makers finding the best 

solutions from a group of possible solutions, decision makers is taking into consideration 

of many purposes (Aouni & Kettani, 2001). In this study, the supplier selection problem 

is discussed, which is operating in the automotive production sector. Weighted Goal 

Programming is used to solve the problem. Analytic Network Process methods have been 

used to determine the weights of the criteria. In ANP calculations, 16 different criteria are 

defined under 4 main criteria and 12 sub-criteria by a team of purchasing department 

specialist. In the light of these results, the structured model is solved by the help of GAMS 

22.4 and best suppliers are verified for the company. 

 

Keywords: Multi Criteria Decision Making, Analytic Network Process, Goal 

Programming, Supplier Selection 

 

Tedarikçi Seçiminde Analitik Ağ Süreci ve Hedef Programlama Yöntemlerinin 

Entegrasyonu: Örnek Bir uygulama 

 

Acımasızlaşan ve zayıf olanın kendine yer edinemediği küresel pazar koşullarında, her b 

ir firmanın hedefi bu zor koşullara direnmek ve yapacakları her seçimde doğru kararlar 

vermektir. Verilmek istenen doğru kararlardan biri de firma için uygun olan tedarikçinin 

seçimidir. Tedarikçi seçimi problemi, en basit ifade ile üretim için gerekli hammaddelerin, 

yarı mamul ve diğer malzemelerin kimden ve ne kadar alınacağının belirlenmesi olarak 

tanımlanabilir (Güner, 2005: 5). Tedarikçi seçimi yapmanın amacı en basit anlamda, 

uygun maliyetle firmanın ihtiyacını karşılayacak kişilerin seçimidir. Organizasyonlar, 

faaliyetlerini sürdürebilmek için birçok tedarikçi firmayla çalışmak zorundadırlar. 
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Tedarikçi firmaların bir grup adayın içinden seçilmesi zor bir karar problemidir 

(Dağdeviren & Eren, 2001). Bu koşullar çerçevesinde tedarikçi seçimi firmalar için hayati 

önem taşır. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi, en iyi tedarikçiyi 

belirleme işi, stratejik anlamda firmalar için başar ının anahtarı olmuştur (Dobler vd., 

1990; Liao & Kao, 2011; Aghajani Bazzazi vd., 2011). Karar alma süreçlerinde 

ölçülebilen ve ölçülemeyen unsurların değerlendirilebilmesi, bu unsurlar arasındaki 

etkileşimlerin ve bağımlılıkların dikkate alınması gereklidir. Analitik Ağ Süreci, bu tür 

problemlerde kullanılan bir tekniktir. AAS, önseziye dayanan modellerde ve kararlara etki 

edecek sınırsız çevresel faktörün dikkate alınması açısından daha kullanışlı bir yöntem 

olup, hiyerarşik yapılar ile modellenmeyen karmaşık problemlerin kolay bir şekilde 

modellenmesini sağlar (Ertuğrul & Aytaç, 2012). Hedef Programlama, çok amaçlı karar 

verme yöntemlerini ölçmek için geliştirilen modellerden biridir. Bu model, karar vericinin 

bir grup olası çözüm alanından en iyi çözümü bulurken, birçok amacı hesaba katmaya 

dayanır (Aouni & Kettani, 2001). Bu çalışmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmanın tedarikçi seçim problemi ele alınmıştır. Problemi çözmek için ağırlıklı hedef 

programlama kullanılmıştır. Ölçütlerin ağırlıklarını belirlemek için Analitik Ağ Süreci 

yönteminden yararlanılmıştır. Analitik Ağ Süreci yönteminde 4’ü ana, 12’si alt ölçüt 

olmak üzere toplam 16 ölçüt satın alma departmanı uzmanları tarafından belirlenmiştir. 

Belirlenen ölçütler ışığında kurulan model GAMS 22.4 programı yardımıyla çözülmüştür 

ve firma için uygun tedarikçiler belirlenmiştir 
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Semi-Markov process or Markov Renewal Process is a stochastic process which can be 

applied in many areas such as survival analysis, queueing theory, inventory problems, 

seismological efforts or reliability analysis etc. The process makes transitions between 

states in accordance with the Markovian property while spending a random time in the 

states of the system. The random time that the system spends in any state is called sojourn 

time. When sojourn time is exponentially distributed, the process is called Markov 

process. However, according to the process, sojourn times can follow different 

distributions. Then, the process is called semi-Markov process. In this study, EM-

algorithm (Expectation Maximization algorithm) which is used to estimate sojourn times 

for semi-Markov process is examined. The EM-algorithm is an algorithm for parameter 

estimation when some of the observations involved are not observed such as missing or 

censored. In this study, the EM-algorithm is used for estimating the parameters of sojourn 

time distribution for semi-Markov process inwhich there are some of missing or censored 

values. The data that procured for application is characterized by semi-Markov process 

and the distribution parameters of sojourn times in any state are estimated by using the 

EM-algorithm. Besides, the mean sojourn times are estimated by an empirical estimator 

and the results obtained are compared. 

 

Keywords: Semi-Markov Process, Sojourn Time, EM-Algorithm, Parameter Estimation 

 

Yarı- Markov Süreçlerinde Oturma Sürelerinin Tahmin Edilmesi 

 

Yarı-Markov süreci ya da Markov yenileme süreçleri sağkalım analizi, kuyruk analizi, 

envanter problemleri, sismo lojik çalışmalar, güvenilirlik analizi gibi birçok alanda 

uygulamasının olanaklı olduğu bir stokastik süreçtir. Süreç Markov özelliğine göre 

mailto:ozgur.danisman@deu.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 514 

 

514 

 

durumlar arasında geçiş yapmakla birlikte, sistemin durumlarında rassal bir süre 

kalmaktadır. Herhangi bir durumda kaldığı bu rassal süreye oturma süresi denir. Oturma 

süresi üssel dağılıma uygun olduğunda süreç Markov süreci olmaktadır. Bununla birlikte 

oturma süresi, sürece bağlı olarak farklı dağılımlar gösterebilir. Bu durumda ise süreç yarı-

Markov süreci olmaktadır. Bu çalışmada yarı-Markov süreçlerinde ortalama oturma 

sürelerinin tahmini için kullanılan BM-algoritması (Beklenti Maksimizasyonu 

algoritması) incelenmiştir. BM-algoritması, sansürlü ya da kayıp gözlem içeren verilerde 

parametre tahmini için kullanılan bir algoritmadır. Bu çalışmada, kayıp gözlem içeren ya 

da sansürlü oturma sürelerine sahip yarı-Markov süreçlerinde, oturma sürelerinin dağılım 

parametrelerini tahmin etmek için kullanılmıştır. Uygulamada elde edilen veriler, yarı-

Markov süreci ile karakterize edilmiş ve durumlarda oturma sürelerinin dağılımının 

parametreleri BM-algoritması kullanılarak tanmin edilmiştir. Ayrıca, oturma sürelerinin 

ortalaması, deneysel bir tahminci kullanılarak elde edilmiş olup elde edilen sonuçlar 

arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yarı-Markov Süreci, Oturma Süresi, BM-Algoritması, Parametre 

Tahmini 

 

Comparative Analysis of the Oil Well Drilling Costs in Different Locations with 

Pert-Cpm Project Planning Techniques 
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Globalization and increasing competition made the completion of the project on time 

foreseen and with available resources mandatory. In particular, the completion of the 

contracted project, within the contracted time and existing conditions is mandatory for 

both project managers as well as the owners of capital. To conduct the cost and the time 

components of a project at the optimum level, especially in large-scale, high-cost projects 
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effective project management is needed and project planning techniques are utilized. In 

this study, oil well drilling costs in different locations will be compared with the PERT-

CPM project planning techniques and drilling projects of the two oil wells in different oil 

fields will be discussed in the Southeastern Anatolia Region. The aim of this study is to 

calculate the difference come up in the costs of the oil wells due to occurrence of different 

problems during the project in these oil wells with similar depth and lithologic features 

and overall project process with the PERT–CPM project planning techniques and to 

compare the physical costs estimated before the drill of these oil wells and the actual costs. 

Another aim of this study is to handle the application of the project planning techniques 

applied generally in construction projects in literature into different sector and to 

demonstrate how the costs and the times of the project change due to the delays occurred 

in the flow of the activity of these large diameter projects. The data used in the study were 

obtained from a public agency and the study and all the practices are carried out in 

accordance with the opinions of the field-experienced Petroleum and Natural Gas 

Engineers. 

 

Keywords: Project Management, Drill, Different Location, Cost, Time 

 

Farklı  Lokasyonlarda Petrol Kuyusu Açma Maliyetlerinin Pert-Cpm Proje 

Planlama Teknikleri ile Karşılaştırmalı Analizi 

 

Küreselleşme ve artan rekabet ortamı, projelerin öngörülen zamanda ve eldeki kaynaklarla 

bitirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Özellikle sözleşmeli projelerin gecikmeden, mevcut 

şartlar dâhilinde bitirilmesi hem proje yöneticileri hem de sermaye sahipleri için 

zorunludur. Bu yüzden bir projenin maliyet ve zaman unsurlarının en iyi düzeyde 

gerçekleştirilebilmesi için; özellikle büyük çaplı, yüksek maliyetli projelerde etkili bir 

proje yönetimine ihtiyaç duyulmakta ve proje planlama tekniklerinden yararlanılmaktadır. 

Bu çalışmada, farklı lokasyonlarda petrol kuyusu açma maliyetleri PERT-CPM proje 

planlama teknikleri ile karşılaştırılacak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde farklı petrol 

sahalarında bulunan iki petrol kuyusuna ilişkin sondaj projeleri ele alınacaktır. Bu 

çalışmanın amacı, benzer derinlik ve benzer litolojik özelliklere sahip olan bu petrol 
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kuyularında proje süresince farklı sorunların oluşması sonucu maliyetlerinde ortaya çıkan 

farklılığı ve tüm proje sürecini PERT-CPM proje planlama teknikleri ile hesaplamak ve 

bu petrol kuyularının açılmasından önce tahmin edilen fiziki maliyetleri ile gerçekleşen 

maliyetlerini karşılaştırmaktır. Bu çalışmada bir diğer amaç ise, literatürde genellikle 

inşaat projelerinde uygulanmış olan proje planlama tekniklerinin farklı bir sektörde 

uygulamasını ele almak ve büyük çaplı olan bu projelerin faaliyet akışında meydana gelen 

gecikmelerden dolayı proje maliyet ve sürelerinin nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. 

Çalışmada kullanılan veriler bir kamu kurumundan elde edilmiş olup, çalışma ve yapılan 

tüm uygulamalar saha tecrübesi bulunan Petrol ve Doğalgaz Mühendislerinin görüşleri 

doğrultusunda yürütülmüştür. 
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Decision Support System for Solid Waste Management: Oğuzeli Case Study 
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Solid Waste management can be considered as a complex process which has got a 

qualification to get benefit in terms of economy and including environmental effects and 

plannings of recycling processes to form a sustainable living environment.Solid waste 

management has been one of the top priority problems for local authorities. In this study, 

an application on solid waste management which is deal with the problems of 

industrialisation parallel to the rise of population and the multiplying infrastructure 

problems with the decline of greenstuff which are increasing by the risk factors of 

urbanization has been inspected in Oğuzeli District of Gaziantep Province.Within the 

application the criterion like time,network structure and decreasing the costs of 

transportation have been considered and the optimization on problems of waste 

transportation and on choosing places for storage have been handled.By applying the 
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operations research with the methods of CPM and PERT the best solution and solution 

proposal were acquired. 

 

Keywords: CPM, Decision Support System,Solid Waste Management 

 

Katı Atık Yönetimi için Karar Destek Sistemi: Oğuzeli Belediyesi Örneği 

 

Katı atık yönetimi, sürdürülebilir yaşam çevresi oluşturmak için çevresel etkileri ve geri 

dönüşüm sürecini planlanması ve kontrol edilmesi kapsayan ve ekonomik açıdan kazanç 

getirici niteliği olan karmaşık bir süreç olarak düşünülebilir. Bu çalışmada, artan nüfusa 

paralel olarak sanayileşmenin ve yeşilden uzak, altyapı sorunlarının büyüdüğü 

kentleşmenin getirdiği risk faktörleriyle yerel yönetimler açısından öncelikli 

problemlerden birisi olan, katı atık yönetimiyle ilgili Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde bir 

uygulama yapılmıstır. Uygulama kapsamında zaman ,ağ yapısı, taşıma maliyetlerinin 

azaltılması gibi kriterler göz önüne alınarak atık taşıma, ve depolama için yer seçim 

problemlerinin optimizasyonu ele alınmıştır. Yöneylem araştırmasının şebeke analizi 

yöntemleriyle uygulama yapılarak en uygun çözüm için çözüm önerisi elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: CPM, Karar Destek Sistemi, Katı Atık Yönetimi  

 

 

Predicting Gold Returns by Second Order Markov Chain Process and Artificial 

Neural Network Models 
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Gold is an important investment instruments, evaluated as a protection against inflation 

and having the relative superiority of liquidity as well as used as raw material in many 

fields such as industry, medicine and technology. Therefore, gold is continuously 
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protecting its own charm. The price of gold is influenced and constantly changing by 

fluctuations in the price of other investment instruments. Financial crisis, caused by 

internal/external causes lead to a further increase of investor’s continued interest in gold. 

Consequently, forecasting the direction of gold return is still an important topic in financial 

area. On account of rapid changes in gold price and failure to adapt to a specific 

econometric model, different methods are being used in the literatur e to estimate the price 

and direction of gold. In this study, Markov chain process was integrated with the artificial 

neural network (ANN) model in order to provide a model for predicting the direction of 

daily gold return. The behaviors of ANN are dramatically affected by choices made by 

analysts in the establishment phase of the model. Analyst makes choices on some issues 

such as determination of input and output variables, associating these variables with the 

data, links of each neuron, weights of each links on neurons and transfer functions used in 

neurons. Each of these preferences affects the ANN model and thus results of the model 

a lot. First of all, daily gold prices were arranged in accordance with second order Markov 

chain, and then ANN models were trained. As can be expected from the structure of data, 

many times performed experiments revealed that predicting the direction of gold return 

requires more detailed analysis and needs the evaluation of ANN models together. With 

the proposed integrated model, the direction of gold returns was predicted depending on 

the gold price fluctuations and structure of the gold price movements belong to the 

previous periods. Findings obtained in this study, offers valuable information about the 

direction of gold returns. The data sets of the study covers the daily closing gold prices 

(USD/Ounce) belong to 27.07.1995-31.12.2014 periods and obtained from Istanbul Stock 

Exchange. 

 

Keywords: Direction of Gold Price, Artificial Neural Networks, Markov Chain, 

Forecasting 
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İkinci Dereceden Markov Zinciri İşleyişi ve Yapay Sinir Ağı Modelleri ile Altın 

Getiri Yönünün Tahmini 

 

Altın, likiditesinin göreli üstünlüğü ve enflasyona karşı korunma aracı olarak değer 

görmesi nin yanı sıra sanayi, tıp ve teknoloji gibi birçok alanda hammadde olarak 

kullanılan önemli bir yatırım aracıdır. Bu nedenle altın cazibesini sürekli olarak 

korumaktadır. Altın fiyatı ise diğer yatırım araçlarının fiyat dalgalanmalarından 

etkilenerek sürekli değişmektedir. İçsel ve dışsal nedenlerle oluşan finansal krizler, 

yatırımcının özellikle kriz dönemlerinde altına olan ilgisinin daha da artmasına neden 

olmaktadır. Dolayısı ile altın getiri yönünün tahmin edilmesi hala finansal alanda önemini 

koruyan konulardan biridir. Fiyatlardaki hızlı değişimin belirli bir ekonometrik modele 

uyarlanamaması nedeniyle, altın fiyatını ve yönünü tahmin etmeye yönelik literatürde yer 

alan birçok çalışmada farklı yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada günlük 

altın getirisinin yönünü tahmin etmek amacıyla Markov zinciri işleyişi, yapay sinir ağı 

(YSA) modellerine entegre edilmiştir. YSA' ların davranışları, modelin kurulması 

aşamasında analistin yapmış olduğu tercihlerden çok fazla etkilenmektedir. Analist, girdi 

ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesi, bu değişkenlerin veriyle ilişkilendirilmesi, 

nöronların birbirleri ile bağlantıları, bağlantıların ağırlıkları ve nöronlarda kullanılan 

transfer fonksiyonları gibi konularda tercihler yapmaktadır. Bu tercihlerin her biri YSA 

modelini ve dolayısı ile modelin sonucunu bir hayli etkilemektedir. Çalışmada ilk olarak 

altın getirileri ikinci dereceden Markov zinciri işleyişine uygun olarak düzenlenmiş, daha 

sonra YSA modelleri denenmiştir. Kullanılan verinin yapısından kaynaklanan beklentiler 

doğrultusunda, yapılan birçok YSA denemeleri, altının getiri yönünün daha detaylı 

incelenerek tahmin edilmesini ve elde edilen YSA modellerinin bir arada 

değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Önerilen entegre model ile altının getiri 

yönü, geçmiş dönemlere ait altın fiyatındaki dalgalanmalara ve fiyat hareketlerinin 

yapısına bağlı olarak tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular, altın getirisinin yönüyle ilgili anlamlı bilgiler sunmaktadır. Çalışmanın veri 
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setini, Borsa İstanbul’un 27.7.1995 – 31.12.2014 dönemine ait günlük altın kapanış 

fiyatları (USD/Ons) oluşturmaktadır. 
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In this study, it is determined the change points using dynamic copula for foreign exchange 

portfolio in Turkey financial markets consists of USD and EURO. Daily return data of 

USD and EURO were used from the website of the Turkish Central Bank. Correct 

modelling of dependencies structure between USD and EURO is important to determine 

the portfolio risk of investors. Therefore, in this study, the dynamic copula model is used 

to time-varying financial data. In addition, the change point detection of interest period is 

also a significant impact on investment decisions. For this purpose, it is determined the 

appropriate copula model for every period using change point analysis. It is given 

parameter estimations of selected models and it is made the portfolio optimization based 

on CVaR risk measurements for the specified periods. 

 

Keywords: Dynamic Copula, Change Point, Conditional Value at Risk (Cvar), Portfolio 

Optimization, Goodness of Fit Test 

 

Bağımlı Finansal Verilerin Dinamik Kopulaya Dayalı Değişim Noktası Analizi ile 

Portföy Optimizasyonu 

 

Bu çalışmada, Türkiye finans piyasasındaki Dolar ve Euro’dan oluşan döviz portföyü için 

dinamik kopula model lemesi yapılarak değişim noktaları belirlenmiştir. T.C.Merkez 
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Bankası veri tabanında yer alan Dolar ve Euro için günlük getiri verileri kullanılmıştır. 

Dolar ve Euro arasındaki bağımlılık yapısının doğru modellenmesi yatırımcının portföy 

riskini belirleyebilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, çalışmada zamana göre 

değişkenlik gösteren finansal veriler için dinamik kopula modeli kullanılmıştır. Ayrıca 

ilgilenilen dönemde değişim noktalarının belirlenmesi de yatırım kararlarını önemli 

derecede etkilemektedir. Bu amaçla, değişim noktası analizi yapılarak her dönem için 

uygun kopula modeli belirlenmiştir. Seçilen modellerin parametre tahminleri verilmiş ve 

belirlenen dönemler için CVaR risk ölçüsüne dayalı portföy optimizasyonu yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dinamik kopula, Değişim noktası, Koşullu Riske Maruz Değer 

(CVaR), portföy optimi zasyonu, Uyum iyiliği testi 

 

 

Investigating the Economic Impact of Mega Sports Events with Econometric 

Simulation Method: 2011 Winter Universiade Games Example 

 

Hüseyin Özer, Gökhan Erkal 

Atatürk Üniversitesi, İİBF, Ekonometri 

 gerkal@atauni.edu.tr 

 

In the rapidly developing global competition in recent years, cities are in the constant race 

to be preferred, to be able to affect the surrounding area and to be in the strong position 

among competitors by getting the global capital. In this context, cities have been working 

to raise their recognition and brand value by organizing various international mega 

sporting events and at the same time want to trigger economic growth by increasing their 

visibility on the media. The Olympic Games are one of the most important mega sporting 

events which many cities race to be the host city for the game. It is the dream of many 

cities to gain advantages in social, cultural, political and economic sense, to create a 

positive image and thereby gain power in the international arena by hosting this great 

event. Nowadays, various studies has been conducted to investigate the impacts of the 

mega sport events; prior to the event, during the event and after the event. The purpose of 
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this study is to examine the economic impacts on income and employment after the event 

of the World Winter Universiade Games which was organized in Erzurum in 2011 by 

starting from a simultaneous equation which is created with the help of behavior and 

definition equation. First, short and long term relationships are examined by 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bound Test Approach in the study. Then, a 

macroeconometric simulation model was created for the province of Erzurum with the 

parameters obtained from the simultaneous equation system. Predictions have been made 

with low, medium, and high scenarios which were prepared within the framework of the 

Medium Term Programme announced by the Government. As a consequence of 25th 

World Winter Universiade Games organized in Erzurum in 2011, it has been foreseened 

that a reduction in the number of unemployed 4.49% for the 2014. In addition, as a result 

of hosting the events it is expected that GDP growth rate might be 6.41% in 2014. 

 

Keywords: ARDL Bound Test, Dynamic Stochastic Simulation, Forecasting, 

Interpolation, Tramo-Seats 

 

Mega Spor Etkinliklerinin Ekonomik Etkilerinin Ekonometrik Simülasyon 

Yöntemi ile İncelenmesi: 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Örneği 

 

Son yıllarda hızla gelişen küresel rekabet ortamında şehirler, tercih edilen olabilmek, 

çevrelerini etkileyebilmek ve küresel sermayeyi çekerek rakipleri arasında güçlü bir 

konuma gelebilmek için sürekli bir yarış içerisindedir. Bu kapsamda çeşitli uluslararası 

mega spor etkinlikleri düzenleyerek tanınırlıklarını ve marka değerlerini yükseltmeye 

çalışmakta, aynı zamanda medyada görünürlüklerini artırarak ekonomik gelişimlerini 

tetiklemek istemektedir. Olimpiyat oyunları bu bağlamda pek çok şehrin ev sahipliğini 

yapabilmek için yarıştığı en önemli mega spor etkinliklerinden biridir. Bu büyük etkinliğe 

ev sahipliği yaparak sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik anlamda avantajlar sağlamak, 

olumlu bir imaj oluşturmak ve böylece uluslararası arenada güç kazanmak pek çok şehrin 

hayalidir. Günümüzde çeşitli çalışmalar ile düzenlenen mega spor etkinliklerinin 

ekonomik etkileri; etkinlik öncesi, etkinlik süresince ve etkinlik sonrasında 

incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2011 yılında Erzurum’da düzenlenen Dünya 
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Üniversiteler Kış Oyunlarının, davranış ve tanım denklemleri yardımıyla oluşturulan eş 

anlı bir denklem sisteminden yola çıkarak, gelir ve istihdam üzerinde meydana getireceği 

etkinlik sonrası ekonomik etkilerinin incelenmesidir. Çalışmada ilk olarak uzun ve kısa 

dönemli ilişkiler Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) Sınır Testi Yaklaşımı ile 

incelenmiştir. Daha sonra eş anlı denklem sisteminden elde edilen parametreler ile 

Erzurum ili için bir makroekonometrik simülasyon modeli oluşturulmuştur. Hükümet 

tarafından açıklanan Orta Vadeli Program çerçevesinde hazırlanan düşük, orta ve yüksek 

senaryolar ile öngörülerde bulunulmuştur. Erzurum’da 2011 yılında düzenlenen 25. 

Dünya Üniversiteler Kış Oyunları neticesinde işsiz sayısında 2014 yılı için % 4.49 azalma 

öngörülmektedir. Ayrıca oyunlara ev sahipliği yapılması neticesinde GSYH büyüme 

oranının, 2014 yılında % 6.41 olması öngörülmektedir. 
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According to the statistics of January 2013, General Directorate of State Airports 

Authority (GDSAA) passenger traffic was 8,386,758 people. This number has reached 

10,220,316 people in January 2014 increased by 21.9%. Nowadays the number of people 

traveling by airline is increasing day by day due to its speed, reliable and comfortable. In 

this perception airline corporations with variety of pricing and campaign are in endeavor 

to establish a rule against each other. In this study, weak and strong aspects against each 

airline corporations were evaluated by using Game Theory. The most important step to 

evaluate Game Theory has been made up loss-gains matrix. In this research, it has been 

used Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method in compose of loss-gains matrix. 
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Research data, after collecting with survey, were compared strategies of airline 

corporations each other as binary with FAHP method. With the aim of these comparison, 

it was made up loss-gains matrix according to their importance. Competition between 

airlines corporations by taking two-person zero-sum game has been determined their weak 

and strong aspects against each other. Thus, in order to affect purchase decisions of 

passengers it has been determined that the corporations should give more importance to 

what strategies. 

 

Keywords: Game Theory, Competition Analysis, Airline Corporations, Decision Making 

 

 

Türkiye’deki Havayolu Şirketlerinin Oyun Teorisi ile Analizi 

 

2013 yılı Ocak ayı istatistiğine göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi nin (DHMİ) yolcu 

trafiği 8.386.758 kişidir. Bu sayı 2014 Ocak ayında %21,9 oranında artarak 10.220.316 

kişiye ulaşmıştır. Günümüzde havayoluyla seyahat edenlerin sayısı hızlı, güvenilir ve 

konforlu olması nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda havayolu şirketleri 

çeşitli fiyatlandırma ve kampanya stratejileriyle birbirlerine karşı bir üstünlük kurma 

gayreti içerisindedirler. Bu çalışmada havayolu şirketlerinin birbirine karşı zayıf ve üstün 

yönleri Oyun Teorisi kullanılarak değerlendirilmiştir. Oyun teorisiyle değerlendirmede en 

önemli aşama kazanç kayıp matrislerinin oluşturulmasıdır. Bu çalışmada kazanç kayıp 

matrislerinin oluşturulmasında bulanık AHP yönteminden faydalanılmaktadır. 

Çalışmadaki veriler anket yoluyla toplandıktan sonra bulanık AHP yöntemiyle havayolu 

şirketlerinin stratejileri birbirleriyle ikili olarak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalardan 

faydalanarak önem derecelerine göre kazanç kayıp matrisleri oluşturulmuştur. Havayolu 

şirketleri arasındaki rekabet sıfır toplamlı iki kişilik oyunlar şeklinde ele alınarak 

birbirlerine karşı güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Böylece yolcuların satın alma 

kararlarını etkileyebilmek için şirketlerin hangi stratejilere daha fazla önem vermesi 

gerektiği tespit edilmiştir 

 

Anahtar Kelimeler: Oyun Teorisi, Rekabet Analizi, Havayolu Şirketleri, Karar Verme 
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Input-Output Models of Republics of Azerbaijan, Turkey and Kazakhstan: 

Comparative Analysis and Advantages 

 

Yadulla Hasanli Hamdullaoğlu 

yadullahasanli@box.az 

 

Purpose The aim of the study is the fulfilment of the following investigation on the basis 

of ¬¬Input-Output tables of Azerbaijan, Turkey and Kazakhstan : Investigation of the 

ratios and interaction effects between reserves and final product in the economic activity 

sectors; Investigation of mutual influence effects of ratios between value-added and price 

levels; Investigation of the influence problems of the investments, government 

expenditures and world oil prices to the prices, production, employment levels and 

defining the advantages with comparative analysis. Research method It was used Input-

Output and comparative analysis methods for the purpose of the research. “Input-Output” 

model enables defining the overall influence of different economic indicators (for 

instance, final product) to the other indicators (for instance, the volume of output, value-

added, employment level etc.). ∆X=B∆Y , (1) Here, ∆X -overall effect on output, ∆Y - 

shows the changes of output as a result of the changes of final product. B – full costs 

matrix. After computing the overall effect to the volume of production by (1), influence 

of this change to the change of value-added is as follows: ∆V=v∆X , (2) v-is the vector of 

value-added norm coefficients. We can define influence of the change of final product to 

the change of value-added with following formula: ∆V=vB∆Y , (3) Equilibrium price 

model the adjoin of (1) is as follows. ∆P=B^t ∆v , (4) Here, ∆P- price level, ∆v - change 

of value-added ratio. B^t- is transpose full costs matrix. The influence of the changes of 

the total product of sectors to the the change of employment level (∆L) is determined as 

following: ∆L=t∆X=tB∆Y=T∆Y , (5) In here T- is labour intensity coefficients, t- is vector 

of direct labour intensity coefficients. Equation (5) reflects the relation between the direct 

labour intensity coefficients and full labour intensity coefficients. Innovation 

Corresponding multipliers in relation to equations (1)-(5) were computed and compared 

by constructing Input-Output models for three countries. It was determined the influence 
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of world oil prices to the country economy and its different branches indicators 

(production, prices, employment etc) with concrete numbers. Results The results of 

models indicate the priorities of investments and government expenditures in increasing 

the production and employment in the country. It was identified that decrease in world oil 

prices impacts positively to Turkey economy and negatively to Kazakhstan economy. 

 

Keywords: Input-Output, Multiplier, Total Production, Final Product, Prices, 

Employment 

 

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin Girdi-Çikti Modelleri: 

Karşilaştirmali Analiz ve Avantajlar 

 

Amaç Bu çalışmanın amacı Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın "Girdi-çıktı" tabloları 

bazında aşağıdaki araştırmaların hayata geçirilmesinden ibarettir: Ekonomik faaliyet 

alanlarında stoklar ile son ürün üretimi arasında oranların ve karşılıklı etkilerin 

incelenmesi; Fiyat seviyeleri ile katma değer arasında oranların karşılıklı etkilerin 

incelenmesi: Yatırımların, devlet harcamalarının ve petrolün dünya fiyatlarının ekonomik 

faaliyet alanlarında fiyatlar, ürün üretimi ve istihdam seviyelerine etkisi sorunlarını 

araştırmak ve karşılaştırmalı analizler ile avantajların tespit edilmesi. Araştırma yöntemi 

Öne sürülen amaca ulaşmak için "Girdi-çıktı" ve karşılaştırmalı analiz yöntemlerinden 

kullanılmıştır. "Girdi-çıktı" modeli çeşitli ekonomik göstergelerin (örneğin, nihai ürün) 

diğer göstergelere (örneğin, üretim hacmine, katma değere, istihdamın seviyesine vb.) 

genel etkisinin belirlenmesine imkan veriyor. ∆X=B∆Y , (1) Burada ∆X- üretime etkisi, 

başka değişle ∆Y- nihai ürün değişmesi sonucunda üretimin değişmesini göstüriyor. B- 

tüm girdi (harcamalar) matrisidir. Üretim hacmine toplam etkisi (1) aracı ile 

hesaplandıktan sonra, bu değişimin katma değerin değişmesine (∆V) etkisi, ∆V=v∆X , (2) 

v- katma değer norması katsayıları vektörüdür. Nihai ürünün değişiminin katma değerin 

değişmesine etkisini aşağıdaki formül ile belirleyebiliriz: ∆V=vB∆Y , (3) 'in ek 

uygulaması olan dengeli fiyatlar modeli aşağıdaki gibidir. ∆P=B^T ∆v , (4) Burada, ∆P- 

fiyatların seviyesinin, ∆v- katma değer oranının değişmesini gösteriyor. B^T- transpore 

olunmuş tam giderler (harçlar) matrisi. Alanların toplam üretimin değişiminin istihdamın 
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değişimine (ΔL) etkisi aşağıdaki gibi belirlenir: ∆L=t∆X=tB∆Y=T∆Y , (5) Burada T- tam 

işgücü kapasitesi katsayıları, t- doğrudan işgücü kapasitesi (tüketimi) katsayıları 

vektörüdür. (5) eşitliği doğrudan işgücü kapasitesi katsayıları ile tam işgücü kapasitesi 

katsayıları arasındaki ilişkiyi temsil eder. Katkılar Her üç ülkenin Girdi-Çıktı modelleri 

kurularak (1) - (5) ilişkileri ile ilgili multiplikatörler hesaplanmış, karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Petrolün dünya fiyatlarının ülke ekonomisine ve onun ayrı alanlarının 

göstergelerine (üretime, fiyatlar, istihdam vb.) etkisi somut rakamlarla tespit edilmiştir. 

Sonuç Uygun modellerin realizasyonunun sonuçları yatırımların ve devlet harcamalarının 

ülkede ürün üretiminin ve istihdam seviyesinin artırılmasında üstün yönlerini göstermiştir. 

Petrolün dünya fiyatlarının düşmesi Türkiye ekonomisine olumlu, Azerbaycan ve 

Kazakistan ekonomisine olumsuz etkisi belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Girdi-Çıktı, Multiplikatör, Toplam Üretim, Nihai Ürün, Fiyatlar, 

Istihdam. 

 

Forecasting Wind Energy Produced from Wind Turbine in Turkey: Markov 

Process Approach 
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Today, it is assumed that Energy is one of the basic necessities of development. Electric 

is the fastest-growing form of energy in the world. Energy scarcity, increasing energy 

demand and being run out of available energy sources in the world has led people to 

renewable energy sources. This leads to the increased interest in wind and other renewable 

sources. Wind having the discontinuous structure spatially and temporally increases 

variability of energy produced from wind turbine. So the estimation of wind power 

generation and planning is needed. In today's changing energy markets, timely and 

accurate estimates are gaining importance. In this study, in addition to the estimation 

methods currently used for wind energy production, a new wind energy forecasting model 
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which corresponding to markov process structure and effectively implemented has been 

developed. 

 

Keywords: Markov Chain, Wind Energy, Renewable Energy, Energy Sources 

 

Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Üreten Tribünlerin Enerji Tahmini: Markov Süreci 

Yaklaşımı 

 

Günümüzde enerji kalkınmanın temel ihtiyaçlarından biri olarak kabul edilir. Dünyada en 

hızlı gelişim gösteren enerji formu, elektriktir. D ünya genelinde yaşanan enerji kıtlığı ve 

enerji talebinin fazlalığı ile mevcut enerji üretim kaynaklarının tükenmekte olması 

insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bu durum rüzgar enerjisi ve diğer 

yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin artmasını sağlamaktadır. Rüzgar şiddetinin 

alansal ve zamansal olarak kesikli yapıya sahip olması rüzgardan üretilecek enerjinin 

değişkenliğini artırmaktadır. Bu nedenle, rüzgar güç üretiminin tahmini ve planlamasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzün değişen enerji piyasaları içinde doğru ve uygun 

tahminler önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, hali hazırda rüzgar enerjisi üretimine 

yönelik kullanılan tahmin yöntemlerine ek olarak, markov süreci yapısına uygun ve etkin 

olarak uygulanan yeni bir rüzgar enerjisi tahmin modeli geliştirilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler:  Markov Zinciri, Rüzgar Enerjisi, Yenilenebilir Enerji, Enerji 

Kaynakları 
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Evaluation of the Analytic Hierarchy Process of Entry Prioritization of Candidate 

Countries to the European Union 

 

Nurdan Çolakoğlu 

İstanbul Arel Üniversitesi 

nurukcolak@gmail.com 

 

In order to determine whether a state to enter the EU from the candidate countries, the 

European Union decision-makers whom are given the deciding power, obtain a process 

that requires the evaluation of many criteria together. Criteria play an important role 

during decision making and the degree of importance in respect to each accession criteria. 

Analytic Hierarchy Process (AHP) is a multi-criteria decision-making method, which help 

to make the right decision by allowing decision makers to evaluate a combination of 

objective and subjective element in the complex decision problems. In this study, the 

following five candidate countries as Iceland, Montenegro, Macedonia, Serbia and Turkey 

have been discussed to determine the priority of being accepted to the EU in terms of 

Population, unemployment rate, GDP, exchange rate as economic indicators as well as the 

human development index, health index, enrollment year, by considering social indicators, 

such as overall global gender gap index. 

 

Keywords: Analytic Hierarchy Process, AHP, European Union Candidate Countries, EU, 

Turkey. 

 

 

Avrupa Birliğine Aday Ülkelerin Birliğe Giriş Önceliğinin Analitik Hiyerarşi 

Prosesi ile Değerlendirilmesi 

 

Avrupa Birliğine aday ülkeler arasından, birliğe girecek ülkelerin belirlenmesi karar 

vericiler tarafından veril mesi güç kararlardan olup birçok kriterin birlikte 

değerlendirilmesini gerektiren bu süreçte, kriterlerin birbirlerine olan etkileri ve 

birbirlerine göre önem dereceleri karar vermede önemli bir rol oynamaktadır. Analitik 
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Hiyerarşi Prosesi (AHP), karmaşık karar problemlerinde objektif ve subjektif unsurların 

birlikte değerlendirilmesine imkân tanıyarak karar vericinin doğru karar vermesine 

yardımcı olan çok kriterli karar verme yöntemidir. Bu çalışmada halen Avrupa Birliğine 

girmeye aday durumunda olan İzlanda, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’den 

oluşan beş ülkenin nüfus, işsizlik oranı, GSYH, döviz kuru gibi ekonomik göstergelerin 

yanı sıra insani gelişmişlik endeksi, sağlık endeksi, okullaşma yılı, genel küresel cinsiyet 

uçurumu endeksi gibi sosyal yaşama dair izler sunan göstergeler ele alınarak, ülkelerin 

Avrupa Birliğine giriş önceliği belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, AHP, Avrupa Birliğine Aday Ülkeler, AB, 

Türkiye 

 

 

A Case Study on A Supply Chain Management by Using Goal Programming 
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ozlem_ince@hotmail.com 

 

Supply chain management is one of the most important competitive components in today’s 

conditions. Now, competition between companies has shifted to be among the suppliers. 

Therefore, all processes in supply chain should be managed effectively. Demand 

estimation is also the other most important component in the chain to increase the service 

level. In this study, a goal programming approach is proposed that can be applied on a 

typical supply chain management system. There is a two-echelon system which includes 

supplier(s), plant and retailer(s). The objectives of the model are increasing the 

manufacturer profit, providing smooth production levels of the suppliers and increasing 

the service level of the retailers to satisfy their demand. The proposed goal programming 

model is applied on the supply chain system of a factory that produces valves in 

Çerkezköy. The study has two phases. In the first phase, demand estimation of a chosen 
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product group is done by using past data and in the second phase the application of the 

proposed goal programming model is taken place to satisfy these demand. 

 

Keywords: Supply Chain Management, Mathematical Modelling, Goal Programming 

 

Hedef Programlama ile Tedarik Zinciri Yönetiminde Bir Vaka Çalışması 

 

Günümüz koşullarında tedarik zinciri yönetimi en önemli rekabet unsurları arasında yer 

almaktadır. Artık rekabet şirketler arasında olmaktan çok tedarikçiler arasında olmaya 

doğru yönelmiştir. Bu nedenle tedarik zincirinde çoğunlukla iç içe geçmiş çeşitli 

süreçlerin aynı anda ve etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Zincirde ürün/hizmet 

düzeyinin arttırılmasında en etkili tedarik zinciri yönetimi unsurlarından biride talep 

tahmini yönetimidir. Bu çalışmada tipik bir tedarik zinciri sistemine uygulanabilecek bir 

hedef programlama yaklaşımı önerilmektedir. Modelde tedarikçi(ler), fabrika ve 

perakendeci(ler) olmak üzere iki aşamalı bir zincir esas alınmaktadır. Önerilen hedef 

programlama modelinde üretici karını ençoklama, hammadde tedarikçilerinin düzgün 

üretim hedeflerini gerçekleştirme ve perakendecilerin taleplerini karşılama servis 

düzeylerini ençoklama amaçlarına yer verilmektedir. Geliştirilen hedef programlama 

modeli, Çerkezköy’de fabrikası bulunan ve vana üretimi yapan bir fabrikanın dağıtım 

sistemine ait verilere uygulanmıştır. Çalışmamız iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci 

aşamada firmanın geçmiş verilerine dayanarak seçilen ürün grubu için bir talep tahmini 

yapılacaktır. İkinci aşamada da bu talepleri karşılayacak hedef programlama modeli ve 

uygulaması yer alacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Matematiksel Modelleme, Hedef 

Programlama 
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Classification of Load Type in a Seaport Using Data Mining Method 
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Aladağ, Kasım Baynal 

Kocaeli Üniversitesi 
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Today's the intense competition in the global market place, businesses should be planned 

their transportation activities correctly and effective way to survive. Maritime transport 

compared to other transport options; it has many advantages such as low transport costs, 

safety, and high transport capacity. Thus, maritime transport becomes the most preferred 

choice. In maritime transportation; the critical element to a good planning is ports which 

are land part of the system. Nowadays ports; beyond being areas where loading and 

unloading of cargo ships has an important function in the dynamic logistics system around 

the world. Ports are crucial part of an integrated transport system that many different 

operations carried out. Ports can be considered as a component that should be improved 

in the logistics services. Due to the start and end points of maritime transport, 

improvement works carried out in the ports are very important for the development of the 

system. By increasing competition between port operating companies in maritime 

transport, the concept as customer satisfaction, productivity, on timely deliver has gained 

importance. Existing ports should utilize scientific methods and techniques to use their 

capacity in the optimum level, satisfy customers, and minimize costs. In the study, it is 

aimed to determine the standard time which creates an entry for planning in order to make 

on time delivery and correct load flow, in a high-capacity port company located in the 

Marmara region. For this purpose, the criteria that affect processing time in 

loading/unloading area of port are determined through observations made as; the cargo 

type, weather condition, the incoming load status, material properties, container type, 

loading pattern, pursuit of operation field, the number of helper workers, forklift type and 

quantity used, auxiliary equipment utilization and loading/unloading container type. 

Based on the defined criteria, a classification is made for handling time of the loads. In 

this context, applying data mining algorithms which is used for estimating, classification, 
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clustering in the literature, relationships between criteria and handling times are 

determined and the results is analyzed. 

 

Keywords: Standard Time, C5 Algorithm, Data Mining, Seaport 

 

Bir Liman İşletmesinde Yük Tiplerinin Veri Madenciliği Yöntemi ile 

Sınıflandırılması 

 

Günümüzün yoğun rekab et koşullarında işletmeler ayakta kalabilmek ve küresel pazarda 

yer alabilmek için ulaştırma faaliyetlerini doğru planlamalı ve en etkin şekilde yerine 

getirmelidirler. Denizyolu taşımacılığı diğer ulaştırma seçeneklerine göre; yüksek taşıma 

kapasitesi, düşük birim taşıma maliyetleri ve güvenlik gibi pek çok avantaja sahiptir. 

Dolayısıyla yoğun olarak tercih edilmektedir. Denizyolu taşımacılığında; iyi bir planlama 

yapabilmenin kritik unsuru; karasal tesisler olan limanlardır. Günümüzde limanlar; 

yüklerin gemilere yüklenip boşaltıldığı alanlar olmanın ötesinde dünyadaki dinamik 

lojistik sistem içinde önemli fonksiyonel bir yere sahiptir. Limanlar; çok sayıda farklı 

işlemin gerçekleştirildiği bütünleşik ulaşım sisteminin stratejik öneme sahip bir parçasıdır. 

Lojistik hizmetin iyileştirme yapılabilecek bileşeni olarak değerlendirilebilir. Deniz 

taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktası olm ası sebebiyle limanlardaki yüklerin liman 

içi taşıma rotaları ve yerleşim düzenlerini iyileştirme çalışmalarının temelini oluşturur. 

Denizyolu taşımacılığı ve liman işleten firmalar arasındaki rekabetin artmasıyla müşteri 

memnuniyeti, verimlilik, tam zamanında teslimat gibi kavramlar hızla önem kazanmıştır. 

Mevcut limanlar müşterilerini memnun etmek, maliyetlerini minimize etmek ve 

kapasitelerini de optimum seviyede kullanmak için bilimsel yöntem ve tekniklerle 

çalışmalıdırlar. Çalışmada, Marmara Bölgesi’nde yer alan yüksek kapasiteli bir liman 

işletmesinde, doğru yük akışının sağlanabilmesi ve teslimatların zamanında yapılabilmesi 

için planlamaya bir girdi oluşturan standart sürelerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu 

amaçla liman işletmesinin konteyner yükleme/boşaltma sahasında işlem sürelerine etki 

eden kriterler; yapılan gözlemler sonucunda; yük cinsleri, hava durumu, gelen yükün istif 

durumu, malzeme özellikleri, konteynera yükleme şekli, operasyon kullanım alanının 

yoğunluğu, çalışan yardımcı eleman sayısı, kullanılan forklift tipi ve sayısı, yardımcı 
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ekipman kullanımı ve yükleme/boşaltma yapılan konteyner tipi olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen kriterlerden yola çıkılarak yüklerin elleçleme süreleri için sınıflandırma 

yapılmıştır. Bu kapsamda, sınıflandırma, kümeleme ve tahminleme için literatürde sıklıkla 

kullanılan Veri Madenciliği algoritmaları uygulanarak kriterler ve elleçleme süreleri 

arasında ilişkiler ortaya konulmuş ve sonuçlar irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Standart Zaman, C5 Algoritması, Veri Madenciliği, Liman İşletmesi 
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With the impact of globalization, to make the exchange of information in all areas with 

other countries, to express their thoughts, to carry out technological, economic and cultural 

relations successfully, knowing at least one foreign language beside native language has 

become unavoidable necessity. Foreign language is one of the most essential factors for 

obtaining a good job and career development. Therefore, the knowledge of foreign 

languages in addition to professional knowledge and skills is also extremely important. 

Today communication is fulfilled through both written and visual media, and also 

computers/internet networks. This common language of global communication is English. 

Increasing communication channels rapidly cause to the fact that people working in all 

sectors, such as businessmen, parliamentarians, administrators demand for learning 

foreign language especially English in our country. In this study, studies of college 

students and newly graduates for learning English were examined to determine effect of 

different way of studies on their levels of English. Considered the criteria that influence 

the level of English are graduated high school type, under-graduate preparatory study, 

studying English at the under-graduate, the rate of the English lessons at the university, 

gender, number of training courses studied in English, experience of living in a foreign 
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countries, habits of watching E nglish movies/series, country which have had been, 

training program type, duration of being abroad, having foreign friends. According to 

these criteria, a survey was applied to 100 newly graduates and university students. For 

data analysis, data mining method generally used for discovering the hidden patterns and 

relationships level is applied and SPSS Clementine programme is used for this purpose. 

C5.0 decision tree algorithm was applied for determining variables that most affect the 

English level positively and their degree of affection, and finally the results are evaluated. 

 

Keywords: Data Mining, Level of Foreign Language, Decision Tree, Survey 

 

Yabancı Dil Öğrenimine Yönelik Yapılan Çalışmaların Dil Seviyesi Üzerine 

Etkilerinin Veri Madenciliği Metoduyla Belirlenmesi 

 

Küreselleşmenin etkisiyle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, 

düşünceleri ifade edebilmek, teknolojik, ekonomik ve kültürel ilişkileri sağlıklı 

yürütebilmek için anadilin dışında en az bir yabancı dil bilmek kaçınılmaz bir zorunluluk 

haline gelmiştir. Yabancı dil, iyi bir iş edinme ve kariyer gelişimi için de en temel 

unsurlardan biridir. Bu nedenle mesleki bilgi ve becerinin yanında yabancı dil bilgisi de 

son derece önemlidir. Günümüzde iletişim görsel ve yazılı basının yanı sıra 

bilgisayarlar/internet ağları aracılığıyla da gerçekleştirilmektedir. Bu küresel iletişimin 

ortak dili İngilizcedir. İletişim kanallarının hızla artması ülkemizde de işadamları, 

parlamenterler, yöneticiler gibi her kesimde çalışan kişilerin yabancı dil öğrenmeyi, 

özellikle İngilizce öğrenmeyi talep etmesine neden olmaktadır. Bu çalışma ile üniversite 

öğrencileri ve yeni mezunların İngil izce öğrenimine yönelik gerçekleştirdikleri 

çalışmaların İngilizce seviyeleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. İngilizce seviyesine etki 

ettiği düşünülen kriterler, mezun olunan lise türü, lisans öncesi yabancı dil hazırlık eğitimi 

alma, üniversitede İngilizce eğitimi alma, üniversitede alınan İngilizce ders oranı, cinsiyet, 

İngilizce eğitim veren kurslardan alınan kur sayısı, yurt dışı tecrübesi, İngilizce film/dizi 

izleme alışkanlığı, yurtdışında bulunulmuşsa gidilen ülke ve eğitim alınan program, yurt 

dışında bulunma süresi, yabancı arkadaşa sahip olma durumu olarak belirlenmiştir. Bu 

kriterler doğrultusunda hazırlanan anket çalışması, üniversitede eğitim alan ve yeni mezun 
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olmuş 100 kişiye uygulanmıştır. Veri analizi için, veriler arasındaki gizli örüntülerin ve 

ilişki seviyelerinin keşfedilmesinde genellikle tercih edilen veri madenciliği yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmada veri made nciliği alanında sıklıkla kullanılan SPSS Clementine 

programından yararlanılmıştır. Programda karar ağacı algoritmalarından C5.0 algoritması 

uygulanmış böylece İngilizce seviyesine olumlu yönde en çok etki eden değişkenler 

saptanmış, her değişkenin etki derecesi belirlenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, İngilizce Dil Seviyesi, Karar Ağaçları, Anket 

 

Classification of Provinces in Turkey with Decision Trees in Terms of Logistic 

 

Coşkun Hamzaçebi, Gül İmamoğlu 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

gulimamoglu@gmail.com 

 

With the development of trade between countries and increasing competition between 

firms logistics is beco ming more important every day. Turkey is also not insensitive 

interest in logistic by following this stream in the world. Performance in the field of 

logistics is improving every day with the investments made. However, the distribution of 

logistics activities in the country does not take place in a homogeneous manner according 

to the provinces. In this study, classification of provinces in Turkey according to the of 

logistics activities was made with C4.5 and CART decision trees algorithms. In this way, 

provinces that backward than expected according to social and economic criteria are 

determined, the reasons for occurrence of these differences are examined. 

 

Keywords: C4.5, CART, Decision Trees, Logistic 

 

Türkiye’deki İllerin Lojistik Açısından Karar Ağaçları ile Sınıflandırılması 

 

Ülkeler arası ticaretin gelişmesi ve firmalar arası rekabetin artması ile lojistik gün geçtikçe 

daha önemli bir hale gelmektedir. Türkiye de dünyadaki bu akımı takip ederek lojistiğe 
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olan ilgiye duyarsız kalmamıştır. Lojistik alanındaki performans, yapılan yatırımlar ile her 

geçen gün iyileştirilmektedir. Ancak ülkedeki lojistik faaliyetlerin dağılımı illere göre 

homojen bir şekilde gerçekleşmemektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki illerin lojistik 

faaliyetlerine göre sınıflandırılması C4.5 ve CART Karar Ağaçları Algoritmaları ile 

yapılmıştır. Bu sayede illerin sosyal ve ekonomik ölçütlerine (coğrafi bölgesi, sanayisi, 

ticaret hacmi...) göre beklenenden geri kalmış olanları belirlenerek bu farklılığın ortaya 

çıkma sebepleri irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: C4.5, CART, Karar Ağaçları, Lojistik 

 

Fuzzy Logic Based Failure Mode Effects Analysis for Risk Assessment 

 

Burak Efe, Mehmet Akif Yerlikaya, Ömer Faruk Efe 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü,  

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

 

Failure mode and effects analysis (FMEA) is a extensively employed risk evaluation tool 

for identifying and eliminating potential failures in manufacturing and service systems. In 

conventional FMEA, the risk priorities of failure modes are defined with so-called risk 

priority numbers (RPNs), which can be achieved by multiplying the scores of risk factors 

like occurrence (O), severity (S), and detect ion (D). However, the crisp RPN method has 

been criticized to have several shortcomings. The conventional FMEA can’t take into 

consideration the importance degrees of O, S, and D so that it admits them in equal 

importance degree. This situation can be obtained the mistaken results when the 

conventional FMEA implements to the real life problems. For example, when O, S, D are 

2, 4, 1 and 1, 2, 4 for two situations, respectively, both RPNs are 8 and the same. Different 

values of O,S, and D can be provide the same RPN but hidden risks of them can be 

different totally. Therefore, it can be caused non-determining failure mode with the highest 

risk, and the waste of resource and time. It is difficult to define the values of O, S, and D 

precisely. Several informations in FMEA are generally expressed with the terms of such 
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important, very high as linguistic. This study uses fuzzy logic approach in order to evaluate 

the values of O,S, and D as linguistic variables. The proposed appr oach has two phases. 

Firstly, O,S, and D risk factors are evaluated in pairwise comparison matrix and their 

importance degree are determined. Fuzzy AHP is used to achieve the results in this stage. 

For obtaining the most serious failure modes fuzzy TOPSIS methods are proposed to 

define risk priorities of the failure modes that have been identified. Consequently, a fuzzy 

logic based integrated multi criteria decision making method are suggested because the 

defining failure modes are linguistic term based priorities, specifically to determine some 

shortcomings of the conventional FMEA. The efficiency of the proposed method is 

demonstrated in a real life case. 

 

Keywords: Failure Mode and Effects Analysis, Risk Evaluation, Multi Criteria Decision 

Making, Fuzzy Logic 

 

Risk Değerlendirmesi İçin Bulanık Mantık Temelli Hata Türleri ve Etkileri Analizi 

 

Hata türleri ve etkileri analizi (HTEA) imalat ve hizmet sistemlerindeki potansiyel hataları 

elimine etmek, tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir risk değerlendirme 

yöntemidir. Geleneksel HTEA’da olasılık (O), şiddet (S) ve saptanabilirlik (D) gibi risk 

faktörleri skorlarının çarpımıyla elde edilen risk öncelik puanı (RÖS) kullanılarak hata 

türlerinin risk öncelikleri belirlenir. Ancak, kesin değerlerin kullanıldığı risk öncelik puanı 

yönteminde bazı eksiklikler olduğu için eleştirilmiştir. Geleneksel HTEA’da O, S, D 

arasındaki önem dereceleri dikkate alınmaz. Üç faktörün eşit önem derecesine sahip 

olduğu kabul edilir. Bu gerçek hayat problemlerine HTEA’nın uygulamasında hatalı 

sonuçlar verebilir. Örneğin 2 farklı durum için O, S, D sırasıyla 2, 4, 1 ve 1, 2, 4 ise RÖS 

değeri aynı ve 8’dir. O, S, D’nin farklı değerleri RÖS’ün aynı değe rini tam olarak verebilir 

fakat onların gizli riskleri toplam olarak farklı olabilir. Bu durum kaynak ve zaman israfına 

veya daha yüksek riskli hata türünün belirlenememesine sebep olabilir. O, S ve D 

değerlerini kesin olarak değerlendirmek çok zordur. HTEA’da birçok bilgi genellikle 

dilsel olarak önemli, çok yüksek vb. ifadelerle açıklanır. Bu çalışmada; O,S ve D risk 

faktörlerini dilsel değişken olarak değerlendirmek için bulanık mantık yaklaşımından 
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faydalanılmıştır. Önerilen yaklaşım iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak O,S ve D risk 

faktörleri ikili karşılaştırma matrislerinde değerlendirilir ve onların önem dereceleri 

belirlenir. Bu aşamada sonuçları elde etmek için Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 

yöntemi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise, en ciddi hata türlerinin seçiminde, önceden 

teşhis edilen hata türlerinin risk önceliklerini belirlemek için Bulanık TOPSIS yöntemi 

kullanılmışt r. Sonuç olarak; özellikle geleneksel HTEA’nın bazı eksikliklerini belirtmek 

için incelenen hata türlerinin önceliklendirilmesi dilsel ifadelere dayalı olduğu için 

bulanık mantık temelli bütünleşik çok kriterli karar verme yöntemi önerilmiştir. Önerilen 

yöntemin etkinliği gerçek hayat probleminde uygulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hata Türleri ve Etkileri Analizi, Risk Değerlendirme, Çok Ölçütlü 

Karar Verme, Bulanık Mantık 

 

Logistic Centre Location Selection with PROMETHEE: Case of Marmara Region 
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Logistics centre is an area that many logistics activities such as transportation, storage, 

and customs clearance can be carried out with multi-modal transportation facilities and 

that offers each user the necessary facilities. With the increasingly interest to logistic 

centres in the world al so in Turkey logistics centres are being established in different 

regions within the framework of development plans. In this study, how many logistics 

centres would be appropriate to establish in the Marmara region determined with taking 

into consideration social and economic criteria and selection of suitable provinces for 

centres will be established made with PROMETHEE Method. 

 

Keywords: Logistic Centre, Location Selection, PROMETHEE 
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PROMETHEE Tekniği ile Lojistik Merkezleri Yer Seçimi: Marmara Bölgesi 

Örneği 

 

Lojistik merkez, taşımacılık, nakliye, depolama ve gümrükleme gibi bir çok lojistik 

faaliyetlerin yürütülebildiği, çok modlu ulaşım imkanına sahip, her kullanıcıya gerekli 

imkanların sunulduğu bir alandır. Dünyada lojistik merkezlere olan ilginin giderek artması 

ile Türkiye’de de kalkınma planları çerçevesinde farklı bölgelerde lojistik merkezler 

kurulmaktadır. Bu çalışmada sosyal ve ekonomik kriterler göz önüne alınarak Marmara 

Bölgesine kaç adet lojistik merkezin kurulmasının uygun olacağı belirlenmiş ve kurulacak 

merkezler için uygun illerin seçimi PROMETHEE Metodu ile yapılmıştır. 
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Prediction of TL/Dollar Exchange Rates by Composite Artificial Neural Network 

Models 

 

Süleyman Bilgin Kılıç, Salih Çam 

 sbilgin@cu.edu.tr 

 

The foreign exchange market is the largest and most liquid financial market in the world. 

The Bank for International Settlements (BIS) survey reported that the dollar had a share 

in 85% of all the foreign exchange transactions. Foreign-exchange rate forecasting is very 

important for international firms that making import and export, also for governments, 

individual investors planning to invest abroad, and seek profit or protection through 

speculative action. Market conditions drive exchange rates up and down every day, 

imposing risks on participants of the foreign exchange markets. Predicting exchange rates 

more accurately would allow businesses, investors, and policymakers to make wise 

decisions when conducting international business and economic policies. In the literatur 

e, many important studies attempt to forecast the exchange rate returns by using non-

parametric models; Artificial Neural Network (ANN), genetic algorithm and machine 
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learning approach. Empirical results of these studies generally suggested that these 

approaches outperform over the traditional time series models. With this respect, the 

objective of this study is to investigate and get more accurately estimating models for the 

dollar exchange rates by using composite ANN models. In this study, we used past lagged 

values of daily US dollar rate returns as inputs and direction of next day return as output 

in training four different composite ANN models. The data obtained from the electronic 

data base of Central Bank of Turkey. The data covers daily TL/Dollar exchange rate for 

the period of January 1990- December 2014. The data dived into two groups as model 

training and testing. Training sample used for training the models and test sample used for 

testing prediction ability of the models. Overall results of the test sample indicate that the 

trained models provide valuable information about the direction of next day return. 

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Exchange Rate Returns, Composite Models 

 

 

TL/Dolar Döviz Kurunun Birleşik Yapay Sinir Ağı Modelleri ile Tahmini 

 

Döviz kuru piyasası dünyanın en büyük ve en likit finansal piyasasıdır. Uluslararası 

ödemeler bankası (BIS) araştırmasına göre doların, tüm döviz işlemleri içerind e payının 

% 85 olduğu belirtilmiştir. Döviz kuru tahmini, hem ithalat ve ihracat yapan uluslararası 

firmalar için hem de kar elde etmeye çalışan veya spekülatif faaliyetlerden korunmaya 

çalışan devletler ve yurt dışında yatırım yapmayı planlayan bireysel yatırımcılar için çok 

önemlidir. Piyasa koşulları döviz kurlarının her gün aşağı ve yukarı doğru hareketlerini 

zorlamakta, döviz kuru piyasasına giren yatırımcılara risk yüklemektedir. Döviz kurlarının 

daha doğru tahmin edilmesi; işletmelerin, yatırımcıların ve politika yapıcıların uluslararası 

işlerini ve ekonomi politikalarını yürütürken bilinçli karar almalarına imkân sağlayacaktır. 

Literatürde, birçok önemli çalışma döviz kuru getirisini yapay sinir ağları (YSA), genetik 

algoritma ve makine öğrenimi yaklaşımı gibi parametrik olmayan modeller ile tahmin 

etmeye çaba göstermiştir. Bu çalışmaların betimsel bulguları, konu edilen bu algo 

ritmaların genel olarak geleneksel zaman serisi modellerinden daha iyi performans 

gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı dolar döviz kurunu 
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tahmin etmek ve birleşik YSA modelleri kullanarak daha doğru tahmin modeli elde 

etmektir. Bu çalışmada birleşik YSA modeline girdi olarak gecikmeli günlük dolar kuru 

getiri değerleri; çıktı olarak ertesi günün getiri yönü kullanılarak dört farklı YSA modelleri 

tahmin edilmiştir. Çalışmanın verileri Merkez Bankası elektronik veri tabanından elde 

edilmiş olup Ocak 1990-Aralık 2014 dönemine ait günlük TL/Dolar kur değerlerinden 

oluşmaktadır. Veriler model ve test örneklemi olarak ikiye ayrılmış, model örneklemi 

YSA modellerinin eğitiminde kullanılmıştır. Test örneklemi ise modelin tahmin gücünü 

test etmek için kullanılmıştır. Test örnekleminin genel sonuçları, eğitimli modellerin ertesi 

gün getiri yönü hakkında değerli bilgiler sağladığını göstermektedir. 
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In recent years, the studies on energy efficiency are important. For cold climate regions, 

the cold winter and hot summer months are particularly difficult to ensure the comfort 

conditions on the top floors of buildings. According to the season the appropriate comfort 

conditions will required to the additional energy costs. As roofs are uppermost 

construction elements of buildings, they are especially exposed to adversely affecting 

factors (For example; rain, snow, hail, temperature factor, solar radiation, frost, wind 

loads, and water vapor that formed in the inner space toward upward in constant 

movement…etc.) to the comfort conditions. For this reason, the designed roof at the 

optimal standard in terms of ener gy saving is important. In this study, the selection of the 

most appropriate thermal insulation material for building roofs are evaluated by Analytic 

Hierarchy Process (AHP) method which is defined in a Multi-Criteria Decision Making 

techniques. Firstly, identification of criteria and calculation of the weights of criteria are 
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provided. Then, the selection of suitable thermal insulating material for building roofs is 

carried out with comparing all alternatives. Both reducing of unnecessary energy loss and 

reducing the harmful effects on the environment of fossil are base aim of this study. 

 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Roof Thermal Insulation, Multi-Criteria 

Decision Making, Operations Research, Energy Saving. 

 

Enerji Etkin Çati Yalitimi İçin En Uygun Malzemenin Belirlenmesi 

 

Son yıllarda enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Özellikle soğuk iklim 

bölgeleri için binaların en üst katlarında soğuk kış ve sıcak y az aylarında konfor 

şartlarının sağlanması zordur. Mevsime göre konfor şartlarının sağlanması, ek enerji 

maliyetleri gerektirecektir. Binaların en üst kabuğunu oluşturan çatılar özellikle konfor 

şartlarını olumsuz etkileyen faktörlere (örneğin; yağmur, kar, dolu, sıcaklık faktörü, güneş 

radyasyonu, don, rüzgar yükleri, iç hacimlerde oluşan ve yukarı doğru devamlı hareket 

halinde olan su buharı…gibi) maruzdur. Bu yüzden, enerji kazancı açısından optimum 

standartlarda dizayn edilmiş çatılar önemlidir. Bu çalışmada, bina çatıları için en uygun 

ısı yalıtım malzemesinin seçimi, belirlenen kriterler özelinde bir Çok Kriterli Karar Verme 

tekniği olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Öncelikle 

karar problemi için seçimi etkileyecek kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlerin 

ağırlıklarının hesaplanması sağlanmıştır. Daha sonra bu kriterler dâhilinde bütün 

alternatifler kıyaslanarak bina çatıları için en uygun ısı yalıtımı malzemesinin seçimi 

gerçekleştirilmiştir. Hem gereksiz enerji kaybının azaltılması hem de gereksiz kullanılan 

fosil kaynaklı yakıtların çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılması bu çalışmanın temel 

amacıdır. 
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The efficiency of the banking sector has been one of the major issues in the new monetary 

and financial environment. Today technological developments, globalization and mass 

competition forced banks use their resources efficiently, evaluate relatively performance 

with their competitor and determine banks for benchmarking to consider their financial 

risks. Competition in the banking sector forces banks to use their resources effectively. 

Therefore, performance of banks should be evaluated and precautionary measures should 

be taken according to the results of this evaluation. The efficiency and competitiveness of 

this financial institutions cannot easily be measured, since their products and services are 

of an intangible nature. Many researchers have attempted to measure the productivity and 

efficiency of the banking industry using outputs, costs, efficiency and performance. 

Efficiency and productivity are the important performance indicators of banks at the 

present time and whereas efficiency indicates the level of attaining the current objective 

productivity is defined as the rate of available sources and acquired output to input. 

Efficiency and productivity criteria are described in the data and method section of the 

study. In this study, the performance evaluation of banks has been analyzed using VIKOR 

(Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) method. VİKOR is one of the 

multi-crieteria decision making methods, which determines the decision making process, 

providing a solution to a problem when there are multi and generally conflicting criteria. 

VIKOR method has been developed for the solution of decision making problems which 

cannot be measured in same units or having controversial criteria. In the method of 

VIKOR, lots of criteria can be evaluated together and created optimum solutions. 

Furthermore it can be used for choosing the best solution from the alternative solutions or 

ranking this solutions by alternatives performances. This study aims to evaluate the 

financial performance of banks in the Turkish Banking Industry with VIKOR method by 

using financial variables. Financial variables have been used for this purpose for years. 

The present study evaluates the performance and efficiency of the banks in Turkey for the 
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last five years. The performance of banks in Turkey are ranked with the help of VIKOR 

method used financial variables obtained form their balance sheets. The ranking result can 

be used to analyse the strengths and weaknesses of a bank compared to its competitors 

and it can serve as a basis for the construction of a rating system for Turkey banks. 

 

Keywords: Turkish Banking Sector, Financial Performance, Performance Evaluation, 

Multi-criteria Decision Making Methods, VIKOR Method 

 

Vikör Yöntemi ile Türk Bankacılık Sektörünün Performans Analizi 

 

Bankacılık sektörünün etkinliği, yeni parasal ve finansal çevrenin en önemli konularından 

biridir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve yoğun rekabet, 

bankaları kaynaklarını etkin şekilde ku llanmaya, sektörde bulunan rakip bankaların 

performanslarını göreli olarak değerlendirmeye ve finansal risklerini gözden geçirmek 

için referans almaları gereken bankaları belirlemeye zorlamaktadır. Bankacılık sektöründe 

yaşanan rekabet, bankaları kaynaklarını etkin şekilde kullanmaya yöneltmektedir. Bu 

nedenle, bankaların performanslarının değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarına 

göre performanslarını arttırıcı önlemler almaları gerekmektedir. Bankaların ürün ve 

hizmetleri soyut yapıda olduğu için bu finansal kurumların etkinliği ve rekabet edebilirliği 

kolaylıkla ölçülemez. Bazı araştırmacılar çıktı, maliyet, etkinlik ve performansı 

kullanarak bankacılık endüstrisinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmeye çalışmışlardır. 

Etkinlik ve verimlilik günümüzde bankaların önemli performans göstergelerinden olup, 

etkinlik mevcut hedefe ulaşma seviyesini gösterirken, verimlilik eldeki kaynaklar ile elde 

edilen çıktının girdiye oranı olarak tanımlanmaktadır. Etkinlik ve verimlilik ölçütleri 

çalışmanın veri yöntem kısmında açıklanmıştır. Bu çalışmada, bankaların performans 

değerlendirmesi VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) 

yöntemi ile analiz edilmiştir. VIKOR, çoklu ve genellikle birbiriyle uyuşmayan kriterlerin 

olduğu durumda bir probleme çözüm getiren ve karar alma sürecini belirleyen çok kriterli 

karar alma analiz yöntemlerinden biridir. VIKOR yöntemi, aynı birimle ölçülemeyen veya 

birbirleriyle çelişebilen kriterlerden oluşan karar alma problemlerinin çözümü için 

geliştirilmiştir. VIKOR yönteminde, birden çok kriter birlikte değerlendirilir ve ideale en 
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yakın olan uygulanabilir çözümler üretilir. Bunun yanında bu yöntem, alternatif çözümler 

arasından en iyi olan çözümün seçilmesi veya bu çözümlerin, alternatiflerin 

performanslarına göre sıralanması için de kullanılabilir. Bu çalışmada Türk bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren bankaların finansal performanslarının, finansal 

değişkenlerden yararlanılarak VIKOR yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Finansal değişkenler, bankalarda performansın değerlendirilmesi amacıyla uzun yıllardır 

kullanılmaktadır. Mevcut çalışmada Türkiye’deki bankaların etkinliği ve performansı son 

beş yıl için değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Türkiye’deki bankalara ait bilançolardan elde 

edilen finansal değişkenler kullanılarak VIKOR yöntemi yardımıyla bankaların 

performans sıralamaları yapılmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar, bir bankanın 

rakipleriyle güçlü ve zayıf yönlerinin karşılaştırılmasına ve Türkiye’deki bankaların 

sıralama sisteminin oluşturulmasına temel olarak hizmet edebilir. 
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Solving the Vehicle Routing Problem Using Hybrid Genetic Algorithm 
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The vehicle routing problem (VRP) is a combinatorial optimization and integer 

programming problem seeking to service a number of customers with a fleet of vehicles. 

It is an important problem in the fields of transportation, distribution, and logistics. In 

recent years, VRP attracts much attention due to the increased interest in various 

geographical solutions and technologies as well as their usage in logistics and 

transportation. Due to the nature of the problem it is not possible to use exact methods for 

large instances of the VRP. genetic algorithms provide a very interesting approach to solve 

problems where an exact method can’t be applied. The main goal of this research is to find 

a solution of Vehicle Routing Problem using hybrid genetic a lgorithms. Computational 

mailto:serpil.gumustekin@omu.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 547 

 

547 

 

results suggest that HGA solves the weakness of pure GA effectively and obtains the 

satisfactory solution of VRP. 

 

Keywords: Vehicle Routing Problem (VRP), Genetic Algorithm, NP – Complete, Hybrid. 

 

Araç Rotalama Probleminin Çözümünde Hibrid Genetik Algoritma Kullanılması 

 

Araç rotalama problemi (ARP), araç filos u ile müşterilerine belirli hizmetler sağlamayı 

isteyen kombinatoryal optimizasyon ve tamsayılı programlama problemidir. Ulaşım, 

dağıtım ve lojistik alanlarında bu problem önemli bir sorundur. Son yıllarda, lojistik ve 

taşımacılıktaki kullanımlarının yanı sıra çeşitli coğrafi çözüm ve teknolojilerde de 

kullanılabilmesi ARP problemlerine olan ilgiyi daha da çok arttırmıştır. Problemin 

yapısından kaynaklı olarak büyük örnekleme sahip durumlarda geleneksel yöntemlerle 

sonuç elde etmek mümkün değildir. Böyle durumlarda hibrid genetik algoritmalar 

probleme oldukça ilginç yaklaşımlar sağlamaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, hibrid 

genetik algoritmalar kullanılarak araç rotalama probleminin çözülmesidir. Sonuçlara 

bakıldığında, hibrid genetik algoritmaların geleneksel GA’ya gore oldukça iyi sonuçlar 

verdiği görülmektedir. Böylece, araç rotalama problemi için tatmin edici bir sonuç elde 

edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Araç Rotalama Problemi (ARP), Genetik Algoritma (GA), NP – 
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Modeling of Average Delay of Vehicle in Isolated Signalized Intersection with 

Neural Network 

 

Coşkun Hamzaçebi, Sümeyye Canoğlu 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

canoglusumeyye@gmail.com 

 

One of the most important factors that affect people's lives in everyday are the problems 

of transportation. Resulting traffic jams with growing urbanization and optimum 

dimensions encountered in transport in order to solve complex problems has become one 

of the difficult engineering problems to make a transportation planning. Vehicle delays 

are occurring at intersections affects the entire traffic system. Increased delay time plays 

a pivotal role naturally in the route choice of drivers and traffic distribution on the road 

network. Analytical formulas in the literature used for calculating delay, the delay of the 

full non-linear structure due to their inability to formulate, most especially in the delay 

estimation in the saturated state over time are insufficient. Besides all this delay is not easy 

to measure with the fieldwork. However, electronic meters with a detailed and fully 

capable of reflecting the fact that measurement can be made. But if this method is very 

expensive and does not appeal to all countries and cities around the world. Therefore, to 

determine the delay value close to reality is a difficult and costly task. The aim of this 

study is modeling of the average vehicle delay in isolated signalized intersections by ANN. 

The resulting data are used in the preparation of the intersection of signal duration. 

 

Keywords: Artficial Neural Networks, Signalized Intersection, Vehicle Delay Time 

 

İzole Sinyalize Kavşaklardaki Ortalama Taşıt Gecikmelerinin Yapay Sinir Ağları 

ile Modellenmesi 

 

İnsan hayatını günlük yaşamda etkileyen en önemli faktörlerden biri ulaş ım sorunlarıdır. 

Gittikçe artan şehirleşme ile birlikte ortaya çıkan trafik sıkışıklığını ve ulaşımda 

karşılaşılan karmaşık problemleri çözebilmek için optimum ölçülerde bir ulaşım 
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planlaması yapabilmek zor mühendislik problemlerinden biri haline gelmiştir. 

Kavşaklarda meydana gelen taşıt gecikmeleri tüm trafik sistemini etkilemektedir. Artan 

gecikme süreleri, doğal olarak sürücülerin güzergah seçiminde ve trafiğin yol ağı 

üzerindeki dağılımında esas rolü oynamaktadır. Literatürdeki gecikme hesaplamaları için 

kullanılan analitik formüller, gecikmenin doğrusal olmayan yapısını tam olarak formülize 

edemedikleri için, özellikle doygun üstü durumdaki gecikme tahmininde çoğu zaman 

yetersiz kalmaktadırlar. Tüm bunların yanında gecikmeyi arazi çalışmaları ile ölçmek de 

kolay değildir. Ancak elektronik sayaçlar ile detaylı ve gerçeği tam olarak yansıtabilen 

ölçümler yapılabilmektedir. Fakat bu yöntem ise oldukça pahalıdır ve dünyadaki tüm 

ülkelere ve kentlere hitap etmemektedir. Dolayısıyla, gecikme değerini gerçeğe yakın 

belirlemek güç ve maliyetli bir iştir. Bu çalışmanın amacı, izole sinyalize kavşaklardaki 

ortalama taşıt gecikmelerinin YSA ile modellenmesidir. Elde edilen veriler kavşakların 

sinyal sürelerinin düzenlenmesinde kullanılmaktadır. 
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Multivariate control charts for statistical process control are important tools to 

examination abnormal changes in a multivariate process. Recently, Artificial Neural 

Networks pattern recognition systems are examined to identify patterns of abnormal 

changes in a process to identify changes that may occur over time, to keep a process under 

con trol and to take necessary actions in a process. Artificial Neural Networks are input 

data systems which are developed for the cases in which are starting from the available 

data to disclose the unknown relationships and the algorithm or data processing system in 

which rules are not exactly known. Two comprehensive literature review of ANN 
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applications for SPC are provided, reviewing works from the late 1980s to the late 1990s 

by Zorriassatine and Tannock (1998) and from 1991 to 2010 by Hachicha and Ghorbelb 

(2012). In this paper, artificial neural network applications for quality control problems 

are reviewed between 2010 and 2015. Neural networks are used a number of multivariate 

quality control charts, such as pattern recognition, forecasting, classification. Quality 

control functions are became easier, and the cost of it and time for inspection is minimized 

by using neural network approach. 

 

Keywords: C ontrol Charts, Pattern Recognition, Artificial Neural Networks, Literature 

 

Çok Değişkenli Kontrol Kartları Literatüründe (2010-2015) Bir Araştırma 

 

İstatistiksel süreç kontrolünde kullanılan çok değişkenli kontrol grafikleri, çok değ işkenli 

bir süreçteki anormal değişimleri incelemede önemli bir araçtır. Süreçte zaman içinde 

oluşabilecek değişimlerin tespit edilmesi, sürecin kontrol altında tutulması ve önlemlerin 

alınması amacıyla süreçteki anormal değişimlerin örüntülerini tanımlamaya yönelik son 

zamanlarda Yapay Sinir Ağları tanıma sistemleri oldukça fazla kullanılmaktadır. Yapay 

Sinir Ağları (YSA), giriş verilerinin yetersiz olduğu, mevcut verilerden hareketle 

bilinmeyen ilişkilerin ortaya çıkarılması ve algoritması veya kuralları tam olarak 

bilinmeyen durumlar için geliştirilmiş bir bilgi işleme sistemidir. Kontrol kartlarında 

yapay sinir ağlarıyla örüntü tanıma konusunda 1980 yılları sonları ile 1990 yılları sonları 

arasında yazılmış dokümanlar Zorriassatine and Tannock (1998) tarafından ve 1991 ile 

2010 yılları arasındaki zamanda yazılmış dokümanlar ise Hachicha and Ghorbelb 

(2012).tarafından incelenmiştir. Bu çalış mada ise yapay sinir ağlarının 2010 ve 2015 

yılları arasındaki çok değişkenli kalite kontrol kartlarındaki uygulamaları araştırılmıştır. 

Desen tanıma, tahmin, sınıflandırma gibi pek çok kalite kontrol problemi için yapay sinir 

ağları kullanılmaktadır. Yapay sinir ağı yaklaşımı ile birlikte kalite kontrol faaliyetleri 

daha kolay olmakta, maliyetler ve muayene süreleri minimize edilebilmektedir. 
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Analytical Hierarchy Process and Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approaches 

for Consumers Discount Store Evaluation and Selection Decision: A Research in 

Osmaniye 
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Recently, the number and variety of the retail store format has diversified to meet 

consumers’ changing wants and needs. The discount store format has received increased 

level of the share from the total retail market. In addition, the level of the discount store 

format growth rate is higher than hypermarket and supermarket format. In this context, 

consumers’ preferences for the discount stores and determining the weights of the 

preference factors are very important subject in understanding th e competition, which 

takes place between retailer formats. The purpose of this study is to determine the 

consumers’ preferences for discount stores and the importance weights of preference 

factors by utilizing the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Fuzzy Analytic 

Hierarchy Process (FAHP) methods. In this study, the data will be gathered via survey 

method in Osmaniye. The analyses will be performed by using MATLAB 12 and Expert 

Choice 11 package programs. 

 

Keywords: Multi-Attribute Decision-Making, Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy 

Analytic Hierarchy Process (FAHP), Consumers Discount Store Preferences. 

 

Tüketicilerin İndirim Mağazası Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bulanık 

Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemleri ile Tespiti: Osmaniye İlinde Bir Uygulama 

 

Günümüzde tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarını karşılayan gıda perakende 

mağazalarının sayı ve çeşitliliğinin arttığı görülmektedir. Gıdaya dayalı mağazalı 

perakendecilik türleri içersinde indirim marketlerinin toplam mağazalı perakende 
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pazarından aldığı paylar ve indirim marketlerinin satışlarındaki artış oranlarındaki 

büyüme düzeylerinin hipermarket ve süpermarketlerden daha fazladır. Bu kapsamda 

tüketicilerin indirim market tercihlerini ve bu tercihte etkili olan faktörlerin ağırlıklarını 

tespit etmek gıda perakendecileri arasında yaşanan rekabeti anlamada oldukça önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin indirim market tercihini ve bu tercihte etkili olan 

faktörlerin ağırlıklarını Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi 

yöntemlerinden (FAHP) yararlanarak tespit etmektir. Çalışmada, analiz içi n gerekli olan 

veriler Osmaniye ilinde yaşayan tüketicilerden anket yöntemi ile elde edilecektir. 

Analizler, MATLAB 12 ve Expert Choice 11 paket programları kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. 
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With the development of computer technology, Bayesian approach has a wide usage field 

in structural equation modelling as in the other fields. Markov Chain Monte Carlo 

(MCMC) method is the most commonly used method in Bayesian parameter estimation. 

The biggest problem in MCMC method is to decide when the sample is stopped. Many of 

the developed convergence criteria assits to eliminate this problem. Gelman‐Rubin (1992), 

Geweke (1992), Heidelberger ve Welch (1983), Raftery‐Lewis (1992), autocorrelation 
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and Thumb rule are most widely used convergence criterias. There is no gold standard 

criteria that developed inside of convergence criterias. In this study, the parameter 

estimates of the Bayesian structural equation modeling was obtained using R2WinBUGS 

package in R program. The convergence situations for every parameters that obtained for 

every sample was investigated according to Gelman-Rubin, Geweke, Heidelberger and 

Wlech, Raftery-Lewis and Thumb rule. Each convergence criteria investigates the 

convergence of related parameters. Concordance among the convergence results was 

examined with Cochran Q test. The sample which the concordance is indistinguishable 

among 5 convergence criterias was determined as the optimum point. Usually 

convergence criterias are examined with the increment of 500 and 1000 sample sizes. In 

this study for the comparison of convergence criterias, we examined the values that 

obtained with increasing the sample as one. Examination with the increment of the sample 

as one prevents the treatment of the unnecessary process. Through this method, the 

determination of the convergence was provid ed by considering all of the convergence 

criterias. The finding of the optimum value will be provided by including the methods that 

will be further developed methods, according to more concordance criterias. 

 

Keywords: Convergence Criterias, Bayesian Analysis, Cochran Q Test, MCMC 

 

Markov Zinciri Monte Carlo Yakınsama Kriterleri Arasındaki Uyuma Göre 

Örneklem Optimizasyonu 

 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişimle birlikte Bayesci yaklaşım diğer alanlarda olduğu gibi 

yapısal eşitlik modellemesinde de geniş kullanım alanına sahiptir. Markov Zinciri Monte 

Carlo (MCMC) tekniği Bayesci parametre tahmininde en yaygın kullanılan tekniktir. 

MCMC tekniğinde en büyük sorun örneklemin ne zaman durdurulacağına karar vermektir. 

Geliştirilen pek çok yakınsama kriteri bu sorunun ortadan kaldırılmasına yardımcı 

olmaktadır. Gelman‐Rubin (1992), Geweke (1992), Heidelberger ve Welch (1983), 

Raftery‐Lewis (1992), otokorelasyon ve Thumb kuralı en yaygın kullanılan yakınsama 

kriterleridir. Geliştirilen bu yakınsama kriterleri içerisinde gold standart denilebilecek 

herhangi bir kriter bulunmamaktadır. Bu çalışmada Bayesci yapısal eşitlik modellemesine 
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ilişkin parametre tahminleri R programında R2WinBUGS paketi kullanılarak elde edildi. 

Elde edilen her bir örneklem için tüm parametrelerin yakınsama durumları Gelman-Rubin, 

Geweke, Heidelberger ve Wlech, Raftery-Lewis ve Thumb yakınsama kuralına göre 

incelendi. Burada her bir yakınsama kriteri aynı örneklem için ilgili parametrelerin 

yakınsamalarını incelemektedir. Yakınsama sonuçları arasındaki uyum Cochran Q testi 

ile incelendi. 5 yakınsama kriteri arasındaki uyumun farksız olduğu örneklem 

yakınsamanın sağlandığı optimum nokta olarak belirlendi. Genellikle 500 ve 1000'lik 

örneklem artırımları ile yakınsama kriterleri incelenmektedir. Bu çalışmada ise yakınsama 

kriterlerinin karşılaştırılmasında örneklem sayısı bir artırılarak elde edilen değerler 

inceledik. Örneklem sayısının bir artırılarak incelenmesi gereksiz yere sürecin işlemesinin 

önüne geçmektedir. Bu yöntem sayesinde geliştirilen tüm yakınsama kriterleri dikkate 

alınarak yakınsamanın belirlenmesi sağlanmış oldu. İleride geliştirilecek olan yakınsama 

kriterleri de bu yönteme dahil edilerek daha fazla sayıda uyum kriterine göre optimum 

noktanın bulunması sağlanacaktır. 
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In this study we present a case study application of a onkology clinic. A simulation model 

was created and integrated to a multi-objective optimization heuristic approach. The 

patients were classified into four types based on the sequence of activities that they go 

through once they are at the medical facility. These patients are identified as medical 

oncology, ambulatory treatment center, injection and pre- processed patients. The 

methodology integrates simulation, goal programming, and genetic algorithms. The 

simulation model serves as a black box representing the objective functions of the 

problem, which generates output responses for all the objectives involved in t he analysis. 
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These outputs are transformed using a goal programming framework enabling to consider 

all the objectives during the optimization process. The genetic algorithm is responsible for 

performing the search for improved solutions. The selection process of the GA is 

performed using a multiple comparisons statistical technique. The results obtained show 

that the implementation of the proposed solution could improve the four objectives in 

comparison to the existing solution. 

 

Keywords: Genetic Algorithm, Simulation, Optimization, Goal Programming. 

 

Bir Onkoloji Kliniği İçin Çok Amaçlı Optimizasyon Simülasyonu 

 

Bu çalışmada, bir onkoloji kliniğinin örnek bir vaka in celeme uygulaması 

gösterilmektedir. Bir simülasyon modeli oluşturulmuş ve sezgisel olarak çok amaçlı 

optmizasyon modeline entegre edilmiştir. Hastalar tıbbi merkezlere gittiklerinde 

uygulanan tedavi sıralarına göre dört farklı gruba ayrılmışlardır. Bu hasta grupları tıbbi 

onkoloji, ayaktan tedavi merkezi, enjeksiyon ve ön işlem görmüş hastalar olarak 

tanımlanır. Yöntem simülasyon, hedef programlama, ve genetik algoritmaları (GA) 

bütünleştirmektedir. Simulasyon modelinde, analizdeki tüm hedefler için çıktıları üreten 

amaç fonksiyonu bir kara kutu olarak düşünülmektedir. Çıktılar, optimizasyon süreci 

boyunca tüm hedefleri düşünmemizi sağlayan hedef programlama modeline dönüştürülür. 

Daha sonar genetik algoritmalar geliştirilmiş çözümler için arama yapmaktan 

sorumludurlar. GA’nın seçim süreci, istatistiksel tekniklere dayanan çoklu 

karşılaştırmalar yapılarak belirlenir. Sonuçlara bakıldığında, önerilen çözüm yöntemi ile 

mevcut çözüm yöntemindeki hedefler artırılabilmektedir. 
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Input-Output Analysis for National Income Maximization 
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One commonly used approach in economic planning is known to be gradual planning. 

Economic planning of the country can be expressed as quantitative socio- economic 

targets and is a very important tool to achieve their goals. Nowadays, in many countries, 

economic development plans, which are used widely for planning appropriate and 

effective methods are mainly input-output method and linear programming. Input-Output 

analysis , especially in an economy that reflects all goods, services and industrial relations 

are based on the analysis of input-output tables .Input-output model is a model of 

consistency and does not with issues in resource allocation optimization. Therefore, It is 

very important to have linear programming planning optimiza tion techniques to address 

issues. In this study, we target to mainly work with efficacy of planning detail the structure 

of Turkey’s economy and the input-output tables defined in the sectors detail. Since linear 

programming technique can articulate all industrial relations linearly with some viable 

economic assumptions, it can be very valuable additional tool. In this study, to achieve the 

most effective and consistent results for both input-output analysis and linear 

programming techniques are going to be used. The purpose of this study is to determine 

national income sectors of the industry to maximize production, investment and import 

levels in order to maximize national income. Also, we can determine the sector to get 

economic sense optimum use of resources and the distribution. For this purpose, Turkey 

Statistical Institute (TSI ) by ( 59x59 ) from the latest 59 sector input-output table has been 

utilized in 2002. Statements required by the use of linear programming to be more useful 

than analytical terms ( 14x14 ) to cover the 14 sector input-output table are aggregated . 

We can solve aggregated national income benefiting from this table that will maximize 

effectiveness model, the linear programming model together. 

 

Keywords: Input-Output Analysis, Linear Programming, Sensivity Analysis, National 

Income 
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Girdi-Çıktı Analizi ile Milli Gelir Maksimizasyonu 

 

İktisadi planlamada genellikle kullanılan yaklaşımlardan birinin de aşamalı planlama 

yaklaşımı olduğu bilinmektedir. İktisadi planlama ülkelerin kantitatif olarak ifade 

edilebilir sosyo-ekonomik hedeflere ve amaçlarına ulaşmak i in çok önemli bir araçtır. 

Günümüzde, kalkınma planları yapan birçok ülkede ekonomik planlama için yaygın bir 

şekilde kullanılmakta, uygun ve etkin yöntemlerin başlıcaları da girdi-çıktı ve doğrusal 

programlama yöntemleridir. Girdi-Çıktı analizi bir ekonomide özellikle bütün mallar, 

hizmetler ve sektörel ilişkileri yansıtan girdi-çıktı tablolarının incelenmesine 

dayanmaktadır. Girdi-çıktı modeli bir tutarlılık modelidir ve optimal kaynak tahsisi 

konusuyla ilgilenmez. Bu nedenle, bu konuda etkenlik planlaması olan doğrusal 

programlama olarak bilinen bir optimizasyon tekniğine ihtiyaç vardır. Çalışmada ağırlıklı 

olarak etkenlik planlamasının Türkiye ekonomisi çerçevesinde ele alınması 

amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, bütün sektörel ilişkileri doğrusal olarak açıklamada bazı 

uygulanabilir ekonomik varsayımları verdiğinden dolayı doğrusal programlama tekniği 

kullanıldı. Bu bağlamda, en etkin ve tutarlı sonuçlar elde etmek için girdi-çıktı analizi ve 

doğrusal programlama tekniklerinin her ikisini de uygulamak yararlıdır. Bu çalışmanın 

amacı milli geliri maksimize etmek için sektörler itibarı ile milli geliri maksimize edecek 

sektörel üretim, yatırım ve ithalat düzeylerini elde etmektir. Böylelikle sektörel ekonomik 

kaynakların optimum dağılımı belirlenecektir. Bu amaçla Türkiye İstatistik 

Kurumu(TUİK) tarafından (59x59) 59 sektörlü 2002 girdi-çıktı tablosundan yararlanılmış 

ve bu tablonun kullanım ve analitik açıdan daha kullanışlı olması için (14x14) 14 sektörlü 

gidi-çıktı tablosu oluşturulacak şekilde toplulaştırılmıştır. Toplulaştırılan bu tablodan 

yararlanılarak milli geliri maksimize ede cek etkenlik modeli olan doğrusal programlama 

modeli kurularak çözülmüş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca duyarlılık 

analizlerine de yer verilmiştir. 
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Analytic Hierarchy Process method is one of the highly preferred methods for the solution 

of multi-criteria decision-making problems. The formation of comparison matrix is one of 

the most important steps in solving the problem. Generally while forming comparison 

matrix; if criteria A is two times more important than criteria B and three times more 

important than criteria C, eventually criteria A is six times more important than criteria C. 

Generated comparison matrix is acceptable for the problem if the consistency rate, 

obtained by the numerical value that corresponds to the subjective evaluation of the 

decision-makers, is less than 0.1. Otherwise –consistency rate is greater than 0.1- 

generated comparison matrix will not be useful therefore it must be controlled and formed 

again. This is the main and common problem for many researchers working on this 

subject. In this study, a method which allows obtaining a consistent matrix to decision 

makers in the solution process of Analytic Hierarchy Process method will be discussed. 

The proposed method will guide to decision makers for the determination of priority 

sequence of criteria, so this will help generating comparison matrix table in a consistent 

manner. Thus, instead of trial and error method to keep consistency rate within acceptable 

limits, with this method a more objective ranking and calculation will be possible. The 

proposed method has been discussed for generating of comparison matrix in many studies 

using the Analytic Hierarchy Process method and values of consistency rates of generated 

comparison matrix has been shown close  and acceptable values as compared to the results 

of studies.  
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Analitik Hiyerarşi Proses Yönteminde Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması 

Problemine Bir Çözüm Önerisi 

Çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde Analitik Hiyerarşi Proses yöntemi 

oldukça fazla tercih edilen yöntemlerden biridir. Problemin algoritması kurulup Analitik 

Hiyerarşi Proses yöntemi ile çözüm aşamasında en önemli basamaklardan biri kriterlerin 

karşılaştırma matrisinin oluşturulmasıdır. Karşılaştırma matrisi oluşturulurken, genellikle; 

A kriteri B kriterinden 2 kat önemli ve B kriteri C kriterinden 3 kat önemli ise A kriteri C 

kriterinden 6 kat daha önemlidir, şeklinde işlem yapılmaktadır. Karar vericinin sübjektif 

değerlendirmesine karşılık gelen sayısal değerlerle elde edilen tutarlılık oranının 0,1 den 

küçük olması durumunda oluşturulan karşılaştırma matrisi problem için kabul edilebilir 

olmaktadır.  Aksi takdirde –tutarlılık oranının 0,1 den büyük olması durumunda- 

oluşturulan tablo kullanışlı olamayacağı için karşılaştırma matrisinin tekrar kontrol 

edilerek oluşturulması gerekmektedir. Bu durum konu ile çalışan pek çok araştırmacının 

ortak problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Analitik Hiyerarşi Proses 

yöntemi çözüm sürecinde karşılaştırma matrisinin oluşturulmasında karar vericiye tutarlı 

bir matrisinin elde edilmesine olanak sağlayan bir yöntem ele alınacaktır. Önerilen yöntem 

karar vericiye kriterlerin öncelik sıralamasının belirlenmesinde yol gösterecek ve bu 

sıralama yardımıyla karşılaştırma matris tablosunun tutarlı bir şekilde oluşturulmasına 

yardımcı olacaktır. Böylece tutarlılık oranın kabul edilebilir sınırlar içinde kalması için 

deneme yanılma yöntemi yerine daha objektif bir sıralama ve hesaplama mümkün 

olacaktır. Önerilen yöntem Analitik Hiyerarşi Proses yöntemini kullanan pek çok 

çalışmada karşılaştırma matrisinin oluşturulmasında ele alınmış ve elde edilen matrisin 

tutarlılık oranları yapılan çalışmalarda elde edilen değerlerle yakın ve kabul edilebilir 

sonuçlar verdiği görülmüştür. 
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Performance measurement is an ap proach targeting use of the resources of the system 

economically, actively, profitably and efficiently and that is the basis of the identification 

of deficiencies and development of improvement applications. Performance is usually 

classified as financial and non-financial performance in economic matters axis. 

Performance analyses are frequently used in order to detect problems, to create new 

strategies for targets in terms of several variables in the insurance sector as in all other 

sectors. Insurance as a protector each type of trade, industry and social life and as a funding 

creative force of economic activities has a particular importance in developing countries 

as in developed countries. The businesses in the insurance sector not only compensate for 

the risk in the economy but also, they possess the fundraising function in the financial 

markets. Therefore, decision-making processes in these sectors are also important to 

increase the company and industry performance and productivity. Many decision-making 

processes related to economic, industrial, financial or social issues involve multiple 

criteria. In line with these criteria, analytical solution methods are needed to finalize the 

decision making process by rational decisions. While there are many performance 

measurement methods under the name of multipurpose decision-making processes, 

PROMETHEE method (The Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluation) frequently used in financial performance measurements is used in this study. 

This method has been developed in accordance with the predetermined criteria for 

selecting the best alternative, and offers decision makers the opportunity to see all data 

related to the problem on an easily understandable table. In this study, performances of 

the companies operating in the non-life industry in Turkish Insurance Sector were 

examined in line with the data of last five years derived from the Insurance and Private 

Pensions Operations Reports. By comparing the performance rankings of non-life 

insurance companies on the basis of years, possible causes are determined depending on 
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the variables involved in the change of the performance of these companies by 

determining stable companies, as well as unstable companies. In addition, policies they 

can apply in accordance with the potential improvements in these variables are offered as 

suggestions. 

 

Keywords:Turkish Insurance Sector, Performance Analysis, Financial Performance, 

Promethean Method, Multi-Criteria Decision Making Analysis 

 

 

Promethee Yöntemi ile Türk Sigorta Sektörünün Performans Analizi 

 

Performans ölçümü; sistemin kaynaklarını ekonomik, etkin, karlı ve verimli şekilde 

kullanmasını hedefleyen, eksiklerin tespitine ve iyileştirme uygulamalarının 

geliştirilmesine temel teşkil eden bir yaklaşımdır. Performans genellikle ekonomik 

unsurlar ekseninde finansal ve finansal olmayan performans şeklinde sınıflandırılır. Diğer 

tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de problemleri tespit etmede, çeşitli 

değişkenler boyutunda hedeflere yönelik yeni stratejiler oluşturmada performans 

analizleri sıklıkla uygulanmaktadır. Her tür ticaret, endüstri ve sosyal yaşamın koruyucusu 

ve ekonomik faaliyetlerin fon yaratıcı gücü olarak sigorta; gelişmiş ülkelerde olduğu kadar 

gelişmekte olan ülkelerde de ayrı bir önem taşımaktadır. Sigorta sektöründe yer alan 

işletmeler ekonomi alanında sadece risklerin karşılanmasını sağlamakla kalmayıp aynı 

zamanda, finansal piyasalara fon yaratma işlevine de sahiptirler. Bu nedenle söz konusu 

sektörde karar alma süreçleri şirket ve sektör performansını ve verimliliğini arttırmada 

ayrıca önem taşımaktadır. Ekonomik, endüstriyel, finansal ya da sosyal konulara ilişkin 

çok sayıda karar verme süreci ise birden fazla kriter içermektedir. Bu kriterler 

doğrultusunda karar verme süreçlerinin rasyonel kararlarla sonlandırılabilmesi için 

analitik çözüm yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çok amaçlı karar alma yöntemleri adı 

altında çok sayıda performans ölçüm yöntemleri bulunmakla birlikte bu çalışmada 

finansal performans ölçümlemelerinde sıklıkla kullanılan PROMETHEE yöntemi (The 

Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) kullanılmıştır. Bu 

yöntem, belirlenen kriterler çerçevesinde en iyi alternatifin seçilmesi için geliştirilmiş olup 
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karar vericilere problemle ilgili tüm verileri kolay anlaşılabilir bir tabloda görme imkanı 

sunmaktadır. Bu çalışmada Türk Sigorta Sektörü’nde hayat dışı baranşlarda faaliyet 

gösteren şirketlerin Sigortacilik ve Bireysel Emeklilik Faaliyeti Raporları’ndan elde edilen 

son beş yıllık verileri doğrultusunda performansları incelenmiştir. Yıllar bazında hayat 

dışı sigorta şirketlerine ait performans sıralamaları karşılaştırılarak istikrarlı şirketlerin 

yanı sıra istikrarsız şirketler de belirlenerek bu şirketlerin performanslarının değişiminde 

rol oynayan değişkenlere bağlı olarak olası nedenler tespit edilmiştir. Ayrıca bu 

değişkenlerdeki olası iyileştirmeler doğrultusunda uygulayabilecekleri politikalar da öneri 

olarak sunulmuştur. 
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Simulation is the imitation of the operation of a real-world process or system over time. 

Simulation optimization investigate the methods and search the design space to find a 

system configuration which gives the best performance. In the case of multiple objectives, 

traditional simulation optimization methods are ineffective. In this study, we have a 

framework for multi objective simulation optimization that combines the power of genetic 

algorithm (GA), with data envelopment analysis (DEA) used to evaluate the simulation 

results and guide the search process. In our study, we use a relative efficiency score fro m 

DEA as its fitness value in the selection operation of GA. We apply our algorithm to 

determine optimal levels in number of staffs at Ondokuz Mayıs University, Healtcare 
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Practice and Research Center. The numerical experiments show that the applicability of 

the framework and the effectiveness of the algorithm. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Simulation, Optimization, Multi – 

Objective, Healthcare 

 

Veri Zarflama Analizi ve Genetik Algoritma Kullanılarak Çok Amaçlı Simülasyon 

Optimizasyonu 

 

Simülasyon, zaman içerisindeki bir sistemin veya gerçekte var olan bir sürecin işleyişinin 

taklit edilmesidir. Simülasyon optimizasyonu, en iyi performansı veren sistem 

konfigürasyonunu bulmak için tasarım uzayını arar ve yöntemleri araştırır. Hedeflerin 

birden çok olması durumunda, geleneksel simülasyon optimizasyonu metotları etkili 

değildir. Bu çalışmada, arama sürecine rehberlik eden ve simülasyon sonuçlarını 

değerlendirmede kullanılan veri zarflama analizi (VZA) ile genetik algoritmaların (GA) 

gücünü birleştiren çok amaçlı simülasyon optimizasyonu incelenmiştir. Çalışmada, 

GA’nın seçim sürecinde uygunluk değeri olarak DEA’dan elde edilen göreceli etkinlik 

skorları kullanılmıştır. Algoritma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nde çalışan personel sayılarının optim al seviyelerini bulmada 

uygulanmıştır. Sonuçlara bakıldığında algoritmanın uygulanabilirliği ve etkin sonuçlar 

verdiği görülmektedir. 
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Fuzzy time series has commonly b een used in many forecasting problems recently. It has 

been applied with artificial neural networks and particle swarm optimization in the last 

studies. For these reasons, Borsa Istanbul 100 index, specially used in economical studies 

in Turkey, is considered in this study. Neural network based fuzzy time series method as 

a novel forecasting method is applied not only for first order but also for high order fuzzy 

time series. Also, all results with other results using particle swarm optimization are 

compared with other studies proposed in the literature and the performances of all models 

are shown. 

 

Keywords: Forecasting, Borsa Istanbul 100 Index, Neural Network Based Fuzzy Time 

Series, Particle Swarm Optimization. 

 

 

Borsa İstanbul 100 Endeksinin Öngörüsünde Sinir Ağı Tabanlı Bulanık Zaman 

Serisi ve Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Geliştirilmiş Bir Yöntem 

 

Bulanık zaman serisi son yıllarda birçok öngörü probleminde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Son çalışmalarda yapay sinir ağları ve parçacık sürü optimizasyonu ile 

birlikte kullanımları artmıştır. Bu sebeple bu çalışmada, özellikle ülkemizde ekonomik 

çalışmalarda sıklıkla kullanılan veri seti olarak Borsa İstanbul 100 endeksi incelenmiştir. 

Yeni bir öngörü yöntemi olarak sinir ağı tabanlı bulanık zaman serisi öngörü yöntemi 

sadece birinci seviye için değil, yüksek seviyeli olarak da ele alınmıştır. Ayrıca parçacık 
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sürü optimizasyonu kullanılarak elde edilen sonuçlar ile tüm sonuçlar, literatürdeki 

çalışmalarla karşılaştırılmış ve tüm model performansları gösterilmiştir. 
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Organizations have to produce the correct product, in correct time, with correct lots and 

distribute in correct due date to get much more benefit in the competitive market. The 

most important issue to achive this aim is managing the chain which organizations belong. 

Large kinds of problems can be appear in this chain, but the most important problem is 

selecting correct supplier. Because in this philosophy supplier is partner which will work 

with you simultaneously. This study focused on the selection of suppliers. Analytic 

Hierarchy Process with a firm producing electrical appliances were selected critical parts 

supplier. The results obtained were evaluated. 

 

Keywords: Classification, Supplier Selection, AHP 

 

Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Kritik Parça Tedarikçisi Seçimi 

 

Organizasyonlar bu rekabet ortamında karlarını artırmak istiyorlarsa; doğru ürünü,doğru 

zamanda, doğru miktarlarda üretip doğru teslim zamanında mü teriye ulaştırmalıdır. Bu 

amaca ulaşmak için en önemli konu organizasyonun içinde bulunduğu tedarik zincirinin 

yönetimidir. Bu zincirde ele alınması gereken bir çok konu bulunmaktadır ancak doğru 

tedarikçi seçimi bunlardan en önemlisidir. Çünkü Tedarik zinciri anlayışında tedarikçi 

aynı zamanda birlikte çalışılan ortak konumundadır. Bu çalışmada tedarikçi seçimi konusu 
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ele alınmıştır. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile Beyaz eşya üreten bir firmada kritik 

bir parça tedarikçisi seçimi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 
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Portfolio optimization occupies an important place in today’s world. Basic problem which 

is met while creating the best portfolio is that when it is required to make a choice among 

a lot of investment instruments, mathematical models can not come to a solution or way 

and time of finding solutions are above required limits. There are different analyses of 

portfolio models based on Variance Model by using different methods. In this study, 

Markowitz method will be used for portfolio optimization by considering soft closing 

prices of BIST 30 shares between the dates of 01.01.2014 and 31.12.2013. Then, optimum 

portfolio based on BIST 30 stock certificates will be acquired. In the study, genetic 

algorithm and goal programming techniques will be used for Markowitz model.Genetic 

algorithm and goal programming are two of the techniques to be used for appropriate 

portfolio optimization. MATLAB 12 will be used for genetic algorithm, and WinQSB 

software will be used for goal programming. 
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Optimal Portföy Seçimi: Genetik Algoritma ve Hedef Programlama Tekniklerinin 

Uygulanması 

 

Portföy optimizasyonu günümüzde önem li bir yer tutmaktadır. En iyi portföyü 

oluşturmada karşılaşılan temel problem çok fazla yatırım enstrümanı arasından seçim 

yapmak gerektiğinde oluşturulan matematiksel modellerin çözüme ulaşamamaları ya da 

çözüme ulaşma yolu ve sürelerinin istenen sınırlarının üzerinde gerçekleşmesidir. Temeli 

Markowitz’in Ortalama Varyans Modeline dayanan portföy modellerinin farklı 

yöntemlerle çözümlemeleri bulunmaktadır. Bu çalışmada BIST 30 hisselerinin 

01.01.2004 ile 31.12.2013 tarihleri arasında aylık kapanış fiyatları dikkate alınarak 

portföy optimizasyonu için Markowitz yöntemi kullanılacaktır. Ardından BIST 30 hisse 

senetlerinden hareketle optimal portföy elde edilecektir. Çalışmada Markowitz modeli 

için genetik algoritma ve hedef programlama teknikleri ele alınacaktır. Uygun portföy 

optimizasyonu için kullanılacak tekniklerden genetik algoritma için MATLAB 12 ve 

hedef programlama için ise WinQSB yazılımından yararlanılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Markowitz Model, Genetik Algoritma, Hedef 

Programlama 

 

 

An Evaluation Model for Natural Spring Water Analysis 
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Indispensable part of our daily life, water is one of the most basic elements required for 

both life and the continuation of life. When we investigate d the effect of water in our life, 

it is seen that water exists as a matter in all physical, chemical, biological events and 

environments. When we consider the importance for people, being essential nutrients with 

covering a portion of 60-70% of our body and out of quench the thirst, being a basic 
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material needed to sustain the activity of the cells. The dependence and need in water 

observed as increase day by day through globalized world under changing climate, 

increasing population. With the growing need for the people, the water needs to be clean 

and high quality but it’s not. However, the people should drink enough water to protect 

their health and to ensure the continuity of their lives. Water needs to be clean, qualified 

and have specific standards as being drinking water. In our study, we consider the 

assessment model of natural spring water to be used as drinking water. In our problem, 8 

criteria set which are agents to determine the water quality and cleanliness s tandards 

(Fluoride, Chloride, Sulfate Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium, Ph) and analysis 

was made on the basis of 4 alternative. In problem solving, multi criteria decision making 

problem solving techniques, Entropy method used to evaluate the criteria for determining 

the weights, and TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution) method is used for assessment process. 

 

Keywords: Natural Spring Water, Entropy, TOPSIS, Multi Criteria Decision Making 

 

Doğal Kaynak Suları Analizleri İçin Bir Değerlendirme Modeli 

 

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan su, yaşamın ve hayatın devamı için gereken en 

temel unsurlardan biridir. Suyun hayatımızdaki etkisi araştırıldığında f iziksel, kimyasal, 

biyolojik olay ve ortamların hemen hepsinde var olan bir madde olduğu görülmektedir. 

İnsanlar için önemini düşündüğümüzde ise vücudumuzun % 60-70'lik bir bölümünü 

kaplayan en temel besin maddelerinden biri ve susuzluğun giderilmesi dışında vücudu 

meydana getiren hücrelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken en temel madde 

olmasıyla da çok önemli bir yere sahiptir. Değişen iklim, artan nüfus ve buna bağlı olarak 

globalleşen dünya temelinde baktığımızda suya olan bağımlılığın ve ihtiyacın her geçen 

gün arttığını gözlemlemekteyiz. Artan ihtiyaç temelinde insanların kullanımına sunulan 

suların hepsinin temiz ve kaliteli olmadığı bir gerçektir. Oysa insanların sağlıklarını 

korumak ve hayatlarının devamlılığını sağlamak amacıyla yeterli miktarda su içmeleri 

gerekmektedir. İçme amaçlı olarak tüketilecek suyun ise temiz, kaliteli ve belirli 

standartları sağlaması gere kmektedir. Çalışmamızda içme suyu olarak kullanılacak doğal 
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kaynak suyu değerlendirme modelini ele aldık. Problemimizde suyun kalite ve temizliğini 

belirlemede etken olan ve standartları belirlenmiş 8 kriter (Florür, Klorür, Sülfat 

Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Ph) ve 4 alternatif temelinde çözümleme 

yapılmıştır. Problem çözümünde Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinden olan Entropy 

yöntemi kriterlerin ağırlıklarının bulunması ve TOPSIS (Technique for Order of 

Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi değerlendirme aşaması için bütünleşik 

olarak kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğal Kaynak Suyu, Entropy, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme 

 

 

Determining the Criteria in Accounting Sector with Fuzzy AHP Method and Doing 

Work Sampling 
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Üniversitesi İİBF ÇEKO Bölümü 

metehanya@akdeniz.edu.tr 

 

The studies of work measurement and activity based work sampling are used in 

measurement of standart time then determining of performance factor and measurement 

of worked and free time. In this study, the works of the organizations like accountants and 

finansal advisories whose work intensity changes periodically were reviewed. The 

opinions of certified public accountants who are registered in profession chamber in 

Antalya were obtained and alternative solutions for work intense periods and criteria 

affecting intensity and productivity were determined. When the criteria were analysed 

with Fuzzy AHP method,it is found that increase of working time stands out as a most 

important solution. In second part of this study workload was measured with activity based 

work sampling and determ ining of work related standart times. The outputs of these 

analyses were interpreted from the perspectives of employment, service costs and 
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productivity. In addition, this study will research about developing employment in 

accounting sector. 

 

Keywords: Fuzzy AHP, Work Sampling, Accountant, Workload 

 

Bulanık AHP Yöntemiyle Muhasebe Sektöründeki Kriterlerin Belirlenmesi ve İş 

Örneklemesi Yapılması 

 

İş ölçümü ve faaliyet tabanlı iş örneklemesi çalışmaları, standart zamanın hesaplanmasını 

ve sonrasında performans faktörlerinin belirlenmesi, çalışılan ve boş zamanın 

hesaplamasında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, muhasebecilik ve mali müşavirlik gibi iş 

yoğunluğu dönemsel olarak değişkenlik gösteren işletmelerin çalışmalarıincelenmiştir. 

Antalya ilinde meslek odasına kayıtlı SMMM’lerin uzman görüşleri alınmış iş yoğunluğu 

dönemleri için çözüm alternatifleri, yoğunluğu ve üretilecek işleri etkileyen kriterler 

belirlenmiştir. Bulanık AHP yöntemi kullanılarak kriterler analiz edildiğinde, en önemli 

çözüm önerisi olarak, mesai saatlerinin artırılması çözüm alternatifi öne çıkmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında faaliyet tabanlı iş örneklemesi ile işle ilgili standart 

zamanların tespiti ile iş yükü hesaplanmış. Bu çıktıların değerleri istihdam, hizmet bedeli 

ve istikrar açısından yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık AHP, İş Örneklemesi, Muhasebeci, İşgücü 

 

Raw Materials Inventory Management in a Discrete Parts Manufacturer 
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Raw Materials Inventory Management in a Discrete Parts Manufacturer Project presented 

by: Gözde Aral, İlke Aktaş, Bengisu Gültekin, Serran Çelebi Thesis Supervisors: Prof. Dr. 

Cemal Dinçer, Research Assistant Sinem Özkan The aim of this study is to determine the 
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reasonable and operational inventory management policies, to improve current system 

design, based on a flexible, dynamic, reliable, and sustainable decision support system 

(DSS). Designing such a DSS requires integrated simulation and optimization models 

embedded in Excel based environment within Visual Basic Application (VBA). This 

computerized integrated system determines the timing and the amount of order quantities 

for a variety of product families and types. Hence, it will allow decision maker(s) to find 

the mininum and maximum stock levels and answer what if questions. The complexity 

and the difficulty mainly arises from many stochastic factors such as the lead time 

variabilities, revisions of manufacturing plans, and consumptions heterogeneity. By 

creating a reliable data set via data mining in Excel, ABC analysis is conducted for the 

raw materials of all product families and sub-families and types by taking into 

consideration their dollar values as well as their consumptions. Differences between actual 

consumption and forecasts are compared via Mean Absolute Percent Errors (MAPE) 

criterion to observe the validity of forecasts. The existing system is thoroughly analyzed 

with the help of in depth research to better understand the system dynamics to improve 

the inventory management policies and decisions. After finding the actual inventory levels 

at the end of periods, the rational inventory turnover rate will be determined to decide 

whether orders should be expedited or not. The project will develop an efficient approach 

to find the most reasonable excess stock and shortage levels with respect to holding and 

backlog costs as well as costs due to revision of prior manufacturing plans in minimizing 

the total costs. Keywords: Decision Support System, Data Mining, Forecasting, Inventory 

Management, Lead Time, Safety Stock. 

 

Keywords: Decision Support System, Data Mining, Forecasting, Inventory Management, 

Lead Time, Safety Stock. 

 

Parçalı İmalat İçin Hammadde Envanter Yönetimi 

 

Bu çalışmanın amacı makul ve uygulanabilir envanter yönetim politikalarını belirleyerek 

mevcut sistem tasarımını geliştirecek esnek, dinamik, güvenilir ve sürdürülebilir bir Karar 

Destek Sistemi (KDS) tasarlamaktır. Böyle bir KDS, bütünleşik simülasyon ve 
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optimizasyon modellerinin Excel ortamında visual basic modülü içinde gömülü olarak 

oluşturulması ile gerçekleştirilecektir. Bu bilgisayarlı entegre sistemi ürün aileleri ve 

tipleri bazında sipariş miktarına ve zamanına karar verecektir. Dolayısıyla, karar verici 

minimum ve maksimum stok seviyeleri ile diğer olası hammade envanter yönetimi 

sorularına yanıt alabilecektir. Sistemin doğası gereği karmaşıklığa ve zorluğa neden olan, 

teslim süresi değişebilirliği, imalat planının revizyonu ve tüketim heterojenliği gibi birçok 

rassal faktörler bulunmaktadır. Bu projede çalışılan büyük setler üzerinde veri madenciliği 

yapılmış ve veriler detaylı analiz y apılabilecek forma getirilmiştir. Hem tüketimleri hem 

maliyetleri bazında tüm ürün aileleri ve tipleri için ABC analizleri yapılarak 

hammadelerin sınıfları belirlenmiştir. Ortalama mutlak yüzde sapma kriteri kullanılarak 

tahmin edilen ile gerçekleşen tüketim miktarları karşılaştırılmıştır. Mevcut sistemin 

dinamikleri derinlemesine incelenip sistem dinamiği çözümlenmiş ve sistemi iyileştirmek 

için gerçekleştirilen analizlerle makul envanter yönetim politikaları ve kararları üzerinde 

çalışılmıştır. Geliştirilecek karar destek sistemi ne zaman ve ne kadar sipariş vereceğine 

karar vererek makul envanter seviyelerini ve rasyonel envanter Is ISE an Efficient 

Market?: A Perspective by Using Global and Alternative Investment Instrumentsdönüşüm 

hızını tespit edecektir. Bu şekilde uygulanabilecek ve etkili bir yaklaşım geliştirecek 

şekilde depolama seviyeleri, ihtiyaç fazlası stok seviyeleri idealize edilerek, önceki üretim 

planlarının revizyonundan oluşan maliyetlerle birlikte sistemin toplam maliyeti minimize 

edilecektir. Anahtar Kelimeler: Karar Destek Sistemi, Veri Madenciliği, Tahminleme, 

Envanter Yönetimi, Teslim Süresi, Güvenlik Stoğu. 
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Migration and Job Change Decision by Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS 

Methodologies 
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Whether family or career oriented purposes, changing jobs and migrating to a new city 

can be a daunting decision for any professional. As in most decision making processes, 

this decision involves multiple criteria to consider and requires evaluations as pros and 

cons for each job and city alternative. Furthermore, most of the criteria involves 

uncertainties which requires personal judgment in decision making. In the literature, 

various methods are prop osed for multiple criteria decision making problems such as 

Fuzzy Analytic Hierarchy Analysis (AHP) and Fuzzy TOPSIS (Technique for Order of 

Preference by Similarity to Ideal Solution). In this study, a hybrid approach is used 

combining these two methodologies for a migration and job change decision. In this 

approach, Fuzzy AHP method is applied for determining the weight of the decision criteria 

while Fuzzy TOPSIS is used to evaluate the alternatives. Then, the three methodologies; 

Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS and the proposed hybrid approach (named Fuzzy AHP-

TOPSIS) are compared in the same context of decision making. The comparison is made 

based on the following factors: adequacy to changes of alternatives or criteria; agility in 

the decision process; computational complexity; and the number of alternatives and 

criteria. A job changing decision of an academic in a university is used as an illustrative 

example in the comparison of the three methods. 

 

Keywords: Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Multicriteria Decision Making, Job Change 
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Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Metotlarıyla Yer ve İş Değiştirme Kararı 

 

Aile veya kariyer odaklı amaçla da olsa meslek sahipleri için iş değiştirme ve yeni bir 

şehre taşınma zorlu bir karar olabilir. Çoğu karar verme sürecinde olduğu gibi bu karar da 

g öz önüne alınması gereken birçok kriter içerir ve her iş ve şehir alternatifi için artı ve 

eksi değerlendirmeler gerektirir. Ayrıca, karar vermede bu kriterlerin çoğu, kişisel yargıyı 

gerektiren belirsizlikler içerir. Literatürde çok kriterli karar verme problemleri için 

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bulanık TOPSIS (Technique for Order of 

Preference by Similarity to Ideal Solution) gibi çeşitli metotlar önerilir. Bu çalışmada iş 

ve yer değiştirme kararı için bu iki metodu birleştiren melez bir yaklaşım kullanılmaktadır. 

Bu yaklaşımda Bulanık AHS metodu karar kriterlerinin ağırlığını belirlemekte 

uygulanırken, Bulanık TOPSIS metodu alternatifleri değerlendirmek için kullanılır. Bu 

araştırmada üç metot; Bulanık AHS, Bulanık TOPSIS ve önerilen melez yaklaşım 

(Bulanık AHP-TOPSIS), aynı karar verme probleminde birbirleriyle karşılaştırılır. 

Karşılaştırma şu faktörler üzerinde yapılmış tır: alternatif veya kriter değişimlerine 

yönelik yeterlilik, karar sürecindeki esneklik, hesaplama zorluğu ve alternatif ve kriter 

sayıları. Üç metodun karşılaştırılmasında örnek uygulama olarak üniversitede çalışan bir 

akademisyenin iş değiştirme karar süreci kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme, İş 

Değiştirme Kararı 
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In this study, it is focused on multiple criteria decision making techniques and assessment 

and comparison of financial performances of sectors in Turkish economy. After stating 
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definition and properties of concepts of decision making and multiple criteria decision 

making, the methods used in this study are introduced. In order to assess and compare 

financial performances of sectors, Entropy and Topsis Methods will be used. Financial 

performance, which is evaluated by financial, operational and market performance ratios, 

shows how a company uses its assets to get income and money. In this thesis, among 

financial analysis methods, the most commonly used one, ratio analysis was used. Such 

an analysis technique helps a company in making decisions by evaluating company’s past 

and current financial condition by associating some values in balance sheet or balance 

sheet and income sheet or some values in any other financial table. In the analysis, in 

which financial performance ratios are used as criteria, performance values of sectors are 

taken from database of The Central Bank of the Republic of Turkey. With these data, 

annual performances of manufacture sectors are compared and performances of sectors 

are compared and evaluated among themselves by years. Study is concluded with results 

of evaluation and new study areas. 

 

Keywords: Multiple Criteria Decision Making, Financial Performance, Ratio Analysis, 

Performance Measurement, Entropy, Topsis Method 

 

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Türkiye Ekonomisinde Yer Alan 

Sektörlerin Finansal Performanslarının Ölçülmesi ve Karşılaştırılması 

 

Bu çalışmada, çok kriterli karar verme teknikleriyle Türkiye ekonomisinde yer alan 

sektörlerin finansal performanslarının ölçülmesi ve karşılaştırılması üzerinde 

durulmuştur. Karar verme ve çok kriterli karar verme kavramlarının tanım ve özellikleri 

anlatıldıktan sonra bu çalışmada kullanılan yöntemler tanıtılmıştır. Sektörlerin finansal 

performansını ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla çok kriterli karar verme tekniklerinden 

Entropy ve TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. Finansal, operasyonel ve piyasa performans 

oranları olarak ele alınan finansal performans, bir işletmenin varlıklarını gelir ve nakit elde 

etmek için nasıl kullandığını gösterir. Bu çalışmada finansal analiz yöntemlerinden en 

yaygın olarak kullanılan oran analizi kullanılmıştır. Böyle bir analiz tekniği ile 

bilançodaki bazı değerler veya bilanço ile gelir tablosu veya başka bir mali tabloda yer 
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alan değerler arasında ilişki kurularak firmanın geçmiş ve cari durumundaki finansal 

durumu değerlendirilerek işletmeye alınacak kararlar konusunda yardımcı olmaktadır. 

Finansal performans oranlarının birer kriter olarak ele alındığı analizde, sektörlerin 

performans değerleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının veri tabanından alınmıştır. 

Bu verilerle imalat ve hizmet sektörlerinin hem yıllık performansları birbirleriyle 

karşılaştırılmış hem de sektörlerin performansları kendi içinde yıllar itibariyle 

karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma değerlendirme sonuçları ve yeni çalışma 

alanlarıyla sonuçlandırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Finansal Performans, Oran Analizi, 

Performans Ölçümü, Entropy ve TOPSIS 
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Pattern classification is the most studied topic in machine learning and data mining. 

Decision trees widely used topic in this area which handle successful results are 

interpretable classification structures. Nowadays, it is seen that there is a quantity of 

complex information in many data sets. And it is too hard to represent a classifier in order 

to answer the classification problems for these kinds of data sets. Fuzzy logic combined 

with decision tree induction process by many scholars enhances the power of the decision 

tree algorithms positively. So fuzzy decision trees have became widely used machine 

learning tools. The structure of fuzzy decision trees have the interpretability of the decision 

trees with the capability of fuzzy logic on uncertainty. In this classification process, the 

fuzzification phase has a crucial role in this manner. Hence, the choice of the aggregation 

operators is very important for the inference phase. In this study, the fuzzification phase 
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process handled with FCM algorithm. In the line of this study, the influency of five T-

operators (Zadeh, Product-Sum, Product-Sum_Umano, Yager, and Hamacher) operators 

on the fuzzy inference phase. Experimental study was performed on 4 numerical datasets 

(Appendicities, Iris, Wine, Balance) selected from the KEEL data set repository with 5-

fold cross-validation model. It is seen that Product-Sum_Umano and Product Sum are 

performed the same results for four datasets. While these two aggregator operators are 

handled the best global results for all datasets, Yager operator (p=1) has the least accuracy 

results for these datasets. The results handled with Hamacher (q=1) are very close to the 

results handled with Product-Sum_Umano and Product-Sum as the expected situation. 

 

Keywords: Fuzzy Decision Tree, T-Norm,T-Conorm, Fuzzy Inference Procedure 

 

Farklı T- Operatörlerin Bulanık Karar Ağaçlarında Etkisi 

 

Örüntü sınıflandırma, makine öğrenimi ve veri madenciliğinde çok çalışılan bir konudur. 

Karar ağaçları ise, bu konuda sıklıkla kullanılan, çok başarılı sonuçlar elde edilebilen 

yorumlanabilir sınıflandırma yapılarıdır. Günümüzde bir çok veri setinde kompleks 

bilginin yer aldığı görülmektedir. Bu tip veri setlerinde de, sınıflandırma problemlerini 

çözümleyebilmek için bir sınıflandırıcı belirlemek gerekir ki bu da oldukça zor 

olabilmektedir. Karar süreçlerinde belirsizliğin hesaba katılmasını sağlayan bulanık 

mantık yaklaşımı ise birçok araştırmacı tarafından karar ağaçları yöntemine dahil 

edilmesiyle karar ağaçlarının performansı olumlu yönde etkilenmiştir. Dolayısıyla bulanık 

karar ağacı yapıları makine öğreniminde yaygın olarak kullanılan araçlardan biri haline 

gelmiştir. Bulanık karar ağacı yapısı, karar ağaçlarının yorumlanabilirliğini ve bulanık ma 

ntığın belirsizlik üzerindeki kabiliyetine sahiptir. Bu sınıflandırma sürecinde ise ayrıca 

bulanıklaştırma aşaması sürecin etkinliği açısından önemli bir role sahiptir. Diğer taraftan, 

çıkarsama aşamasında da birleştirme operatörlerinin seçimi çok önemlidir. Bu çalışmada, 

bulanıklaştırma aşaması Bulanık c ortalamalar (FCM) algoritması ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda beş farklı T- operatörünün (Zadeh, Product-Sum, 

Product-Sum_Umano, Yager ve Hamacher) bulanık çıkarsama aşamasındaki etkisi 

incelenmiştir. Bulanık karar ağacı modeli, bulanık ID3 algoritması ile oluşturulmuştur. 
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Deneysel çalışma, KEEL veri seti ambarından seçilen 4 adet farklı veri seti (Appendicities, 

Iris, Wine, Balance) üzerinde 5-katlı çapraz geçerlilik modeli kullanarak 

gerçekleştirilmiştir. Parametrik olmayan Product-Sum_Umano ve Product Sum 

operatörlerinin 4 veri seti için aynı doğruluk oranlarına sahip olduğu gözlenmiştir. Bu iki 

operator çeşidi 4 veri seti için de en iyi doğruluk oranı sonuçlarını verirken, Yager 

operatorü (p=1) en az doğruluk oranı sonucunu vermiştir. Hamacher (q=1) operatörü ile 

elde edilen sonuçlar ise, Product-Sum_Umano ve Product-Sum ile be klendiği üzere 

birbirine çok yakın olarak elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Karar Ağacı, T-Norm, T-Conorm, Bulanık Çıkarsama 

Prosedürü 

 

Efficiency Analysis of Coal Mine Institution via MCDM Techniques 

 

Mehmet Pekkaya, Nezir Aytekin 
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Kozlu Müessesesi 

mehpekkaya@gmail.com 

 

In this study, analysis of coal mine institution is performed for efficiencies of some coal 

mine institution of Turkey via multi criteria decision making (MCDM). For efficiency 

assessment of coal mining, 7 variable are count in the analysis as criteria with respect to 

expert opinion. 5 institutions which are operating in Zonguldak (Turkey) with last 6 years 

data of them are considered as decision making units. Priorities of criteria by expert’s 

opinions are calculated via fuzzy AHP which is a MCDM method. According to results, 

it is observed that revenue of sales (22.70%) and crude coal production (22,58%) have 

totally 45.28% priorities among efficiencies of mining. The criteria of personnel expenses 

(13.54%), wages (12.66%), other expenses (12.20%) and number of employee (11.06%) 

are calculated as almost having the same priorities in efficiency of mine. Calculated 

priorities and data of the 5 institutions with respect to the priorities are used for ordering 
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of the intuitions’ performance of efficiency via some MCDM methods such as TOPSIS, 

VIKOR, PROMETHEE , separately for last six years. 

 

Keywords: Fuzzy AHP, MCDM, Efficiency of Mine Institution 

 

Kömür Madeni İşletmeleri İçin Verimliliklerin ÇKKV Teknikleriyle Analizi 

 

Bu çalışmada, Türkiye’deki bazı taşkömürü işletmelerine ait verimlilik lerin Çok kriterli 

Karar Verme (ÇKKV) teknikleriyle analizi yapılmıştır. Kömür madenciliğinde verimlilik 

değerlendirilmesinde uzman görüşü doğrultusunda 7 değişken, kriter olarak analizlere 

dahil edilmiştir. Zonguldak’ta faaliyet gösteren 5 müessesenin son 6 yılına ait verileri 

analizde karar verme birimi olarak düşünülmüştür. Uzman görüşü doğrultusundan kriter 

önem dereceleri ÇKKV tekniklerinden bulanık AHP ile hesaplanmıştır. Sonuçlara göre, 

başta satış geliri (%22,70) ve tüvenen üretimi (%22,58) olan çıktılar verimlilikte toplam 

%45,28 öneme sahip olduğu gözlenmiştir. Personel gideri (%13,54), yevmiye miktarı 

(%12,66), diğer giderler (%12,20) ve işçi sayısı (%11,06) kriterleri ise verimlilikte hemen 

hemen aynı önem derecesine sahip olduğu hesaplanmıştır. Söz konusu önem dereceleri ve 

beş müessesenin kriter temelli puanları kullanılarak TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE gibi 

ÇKKV yöntemleriyle 6 yıl için ayrı ayrı verimlilik performansları sıralanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık AHP, ÇKKV, Maden İşletmeleri Verimliliği 

 

A Dynamic Decision Support System for Plant Location Problems 
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Plant location is perhaps one of the most important strategical step for a business. 

Therefore, it is significant to think carefully and make correct decision on the plant 

location. Because, it is a result of wrong decisions many business are struggling to survive 
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or destroyed. By reason of both it costs a lot and not be easy to change location or their 

founded. This decision problem includes many factors. Because of its structure the plant 

location problems are multi-criteria decision making problems. In this study, based C# 

dynamic system was created for optimal plant location by considering the main criteria in 

the selection of plant location. This system is solving the problems defined by users with 

follows the steps of VIKOR and TOPSIS methods and comparing the solutions. 

 

Keywords: Plant Location, TOPSIS, VIKOR, Decision Support System 

 

Tesis Yeri Seçimi Problemleri İçin Dinamik Bir Karar Destek Sistemi 

 

Tesis yeri, bir işletme için en stratejik adımlardan biri belki de en önemlisidir. Bu nedenle, 

tesis yeri seçiminde iyi düşünmek ve doğru karar vermek oldukça önemlidir. Bu kara r 

verilmeden önce detaylı bir araştırma yapılmalı ve incelemelerde bulunulmalıdır. Zira 

alınan yanlış kararlar sonucu birçok işletme ayakta kalmakta zorlanmakta ya da yok 

olmaktadır. Çünkü, bir işletmenin kurulduğu veya faaliyet gösterdiği yeri değiştirmesi 

kolay olmadığı gibi bir çok maliyeti de beraberinde getirmektedir. Bu karar problemi pek 

çok faktörü içerisinde barındırmaktadır. Bu yapısı nedeniyle tesis yeri problemleri birer 

çok kriterli karar verme problemidirler. Bu çalışmada, tesis yeri seçiminde göz önüne 

alınan başlıca kriterler ele alınarak, en uygun tesis yerinin belirlenmesi için C# (C Sharp) 

tabanlı dinamik bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem, tanımlanan problemi, birer çok 

kriterli karar verme yöntemi olan Topsis ve Vikor yöntemlerinin adımlarını izleyerek 

çözmekte ve sonuçları karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tesis Yeri Seçimi, Topsis, Vikor, Karar Destek Sistemi 
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A Fuzzy Linear Programming Approach to Portfolio Optimization 

 

Mehmet Levent Erdaş, Yusuf Demir, Abdullah Eroğlu 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüsksekokulu, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü   Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
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Portfolio is the list of securities that an investor owns. The portfolio management is the 

distribution of funds that an investor owns between existing securities in a way to provide 

minimum risk and maximum profit. Portfolio optimization, quadratic programming 

process requires more time for several reasons including difficulties, and many models 

were compared with the alternative which is one of these alternative models and optimal 

portfolio obtained with a simple solution to a linear programming problem based on 

Feinstein and Thapasis discussed. In this study, the expected return on the fuzzy logic and 

price/earnings constraints added to model develop by Feinstein and Thapa and a new 

model was created. Additionally, we made an application using BİST 30 stocks. 

 

Keywords: Portfolio Optimization, Fuzzy Linear Programming, Price/Earnings Rate 

 

Bulanık Doğrusal Programlama ile Portföy Optimizasyonu 

 

Portföy bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerdir. Portföy yönetimi ise 

yatırımcının elindeki fonların, mevcut menkul kıymetler arasında minimum risk ve 

maksimum karlılığı sağlayacak şekilde dağıtılmasıdır. Portföy optimizasyonunda, karesel 

programlama yöntemi işlem zorlukları ve fazla zaman gerektirmesi gibi nedenlerden 

dolayı alternatif birçok model geliştirilmiştir. Bu alternatif modellerden biri olan ve 

optimal portföyü basit bir doğrusal programlama probleminin çözümü ile elde etmeye 

dayanan Feinstein and Thapas modeli ele alınmıştır. Bununla birlikte, portföy seçiminde 

etkili olan unsurlar bulanık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yatırımcılar optimum portföyü 

seçerken bu durumu dikkate almaları gerekmektedir. Bu çalışmada, Feinstein and 
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Thapas'ın geliştirdiği modele, beklenen getiri oranı bulanık yapılarak ve fiyat/kazanç oranı 

kısıtı eklenerek yeni bir model önerilmiştir. Ayrıca, BİST 30'da yer alan senetlerden 

portföy oluşturmak için bir uygulama yapılmıştır. 
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Simulation Technique for Determining the Optimal Traffic Light Time 
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Traffic, when considering the number of vehicles today is rapidly increasing in parallel 

with the population is one of the most important problems in the world. The resulting 

confusion, time spent as a result of death or injury in people with bits of traffic accidents 

and reveals clearly the importance of resolving this problem. Urban traffic density is 

particularly relevant to the density at intersections. Due to the lack of red and green light 

while efficiently in existing urban traffic intersection problem is aggravated. Determining 

the optimum light time in the intersections and path connection will be an important step 

in solving the problem. In this sense, the time spent at the intersections of the vehi cle 

must be focused on the optimization of time in order to minimize light intersection. In this 

study, parameters such as traffic density, red and green light period, the average number 

of vehicles using the intersection, the average number of vehicles per minute and tail 

length is intended to determine the optimal red and green light times at intersections using 

the help of simulation techniques. 

 

Keywords: Simulation, Traffic Control, Intersection Light Times, Modelling and 

Optimization 
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Optimum Trafik Işık Sürelerinin Belirlenmesinde Simülasyon Tekniği 

 

Trafik, günümüzde nüfusa paralel olarak hızla artmakta olan araç sayısı göz önüne 

alındığında tüm dünyada en önemli problemlerden biridir. Ortaya çıkan karışıkl klar, 

sonucu ölüm veya yaralanmalarla biten kazalar ve insanların trafikte geçirdiği süreler bu 

sorunun çözülmesinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Şehir içi trafik yoğunluğu 

özellikle kavşaklardaki yoğunlukla yakından alakalıdır. Mevcut kavşaklardaki kırmızı ve 

yeşil ışık sürelerinin verimli olmaması nedeniyle şehir içi trafik sorunu daha da 

büyümektedir. Kavşaklar ve bağlantılı yollardaki optimum ışık sürelerinin belirlenmesi 

sorunun çözümünde önemli bir adım olacaktır. Bu bağlamda, araçların kavşaklarda 

geçirdiği süreyi minimize etmek amacıyla kavşak ışık sürelerinin optimizasyonunun 

üzerinde durulmalıdır. Bu çalışmada, trafik yoğunluğu, kırmızı ve yeşil ışık süreleri, 

kavşağı kullanan ortalama araç sayısı, dakika başına ortalama araç sayısı, kuyruk 

uzunluğu gibi parametreler simülasyon tekniği yardımıyla kullanılarak kavşaklardaki en 

uygun kırmızı ve yeşil ışık sürelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Simulation, Traffic Control, Intersection Light Times, Modelling and 

Optimization 

 

 

Solution of Total Tardiness Problem on Single 
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Implementation of learning effect to scheduling problems has been increasing in recent 

years. In this study, single machine scheduling problem with learning effect and unequal 

release dates h ave been addressed. Minimization of total tardiness is considered as 

objective function. A mathematical model is proposed with binary variables and only 

small size problems can be solved efficiently due to its NP-hardness. Therefore, genetic 
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algorithm based 4 hybrid heuristics are developed to solve big size problems. Performance 

evaluation and comparing of the developed methods are presented. 

 

Keywords: Single Machine Scheduling, Learning Effect, Unequal Release Dates, Genetic 

Algorithm, Total Tardiness, Meta-Heuristics 

 

 

Öğrenme Etkili ve Farklı Geliş Zamanlı Tek Makineli Çizelgelemede Toplam 

Gecikme Probleminin Çözümü 

 

Öğrenme etkisinin çizelgeleme problemlerine uygulanması son yıllarda artış 

göstermektedir. Bu çalışmada, öğrenme etkili ve farklı geliş zamanlı tek makineli çizelge 

leme problemi ele alınmıştır. Problemde ele alınan amaç fonksiyonu toplam gecikmenin 

en küçüklemesidir. Ele alınan problem için matematiksel programlama modeli 

oluşturulmuş ve küçük boyutlu problemlerde optimal çözümler bulunmuştur. Büyük 

boyutlu problemleri çözmek için meta sezgisel yöntemlerden genetik algoritma tabanlı 4 

melez yöntem kullanılmıştır. Geliştirilen yöntemlerin performans değerlendirmesi 

yapılmış ve birbiriyle karşılaştırılarak çözüm sonuçları sunulmuştur. 
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Genetik Algoritma, Toplam Gecikme, Meta-sezgisel Yöntemler. 
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In this study, n job m machine flowshop problem with learning effect have been addressed. 

Objective function of the discussed problem is minimization of makespan that maximizes 

mailto:settarmustu@gmail.com


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 585 

 

585 

 

output. A mathematical model is proposed with binary variables and only small size 

problems can be solved efficiently due to its NP-hardness. Genetic algorithm and parallel 

kangaroo method are developed to solve big size problems in the literature. Performance 

evaluation and comparing of the developed methods are presented. 

 

Keywords: Flowshop, Learning Effect, Makespan, Genetic Algorithm, Parallel Kangaroo 

Algorithm. 

 

Öğrenme Etkili N İş M Makineli Akış Tipi Çizelgeleme Probleminde Maksimum 

Tamamlanma Zamanı En Küçüklemesi 

 

Bu çalışmada, öğrenme etkili n iş m makineli akış tipi çizelgeleme problemi ele alınmıştır. 

Problemin amacı çıktı yı maksimize eden maksimum tamamlanma zamanının en 

küçüklemesidir. Ele alınan problem için matematiksel programlama modeli oluşturulmuş 

ve küçük boyutlu problemlerde optimal çözümler bulunmuştur. Literatürde bulunan 

büyük boyutlu problemleri çözmek için genetik ve paralel kanguru algoritmaları 

kullanılmıştır. Geliştirilen yöntemlerin performans değerlendirmesi yapılmış ve birbiriyle 

karşılaştırılarak çözüm sonuçları gösterilmiştir. 
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zamanı, Genetik Algoritma, Paralel Kanguru Algoritması 

 

An Implementation of Demand Forecasting in Dairy Industry with Artificial 

Neural Networks 
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Nowadays, making a decision accurately and fast is very important for both corporations 

and individuals. However, some problems which occurred in the real life are very 

mailto:cteke@sakarya.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 586 

 

586 

 

complicated. Thus, it is too hard to modelling these problems. In this case, obtaining a 

close result makes easier to make a decision process. Artificial neural networks method is 

one of the approach which can be used for this purpose. In this study, demand forecasting 

was made for a company which is active in dairy industry with neural networks method. 

Firstly, last sales data has obtained and an implementation has been put into practice with 

these data and supporting by neural networks method. Thus, a more realistic demand 

forecasting has been made for the company, obtained results by neural networks method 

has been compared with last sales data and neural network's performance has been 

evaluated by that way. 

 

Keywords: Demand Forecasting, Dairy Industry, Artificial Neural Networks 

 

 

Yapay Sinir Ağları ile Süt Endüstrisinde Talep Tahmini Uygulaması 

 

Günümüzde, hızlı ve doğru karar verme hem kişiler hem de kurumlar için büyük önem 

arz etmektedir. Ancak hayattaki baz ı problemler çok karmaşıktır ve bu sebeple bu 

problemleri modellemek güçtür. Böyle durumlarda, problemlerle ilgili yaklaşık bir sonuç 

elde etmek karar verme sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır. Yapay sinir ağları (YSA) bu 

amaçla kullanılabilecek yaklaşımlardan biridir. Bu çalışmada süt endüstrisinde faaliyet 

gösteren bir işletme için YSA kullanılarak talep tahmini yapılmıştır. Öncelikle, geçmiş 

satış verileri elde edilmiş ve bu veriler kullanılarak YSA ile uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Bu sayede işletme için daha gerçekçi bir talep tahmini yapılmaya çalışılmıştır. YSA ile 

elde edilen talep tahmini değerleri işletmenin geçmiş satış verileriyle karşılaştırılarak 

YSA’nın performansı değerlendirilmiştir. 
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Shift Scheduling Problems and Goal Programmıng of Analytic Network 

Integration Process and s-Solution 
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Shift scheduling, used to meet the chan ging demands according to the course of the day 

working in the manufacturing and service sectors, can be defined as the planning of the 

workforce. Any of the employees working / vacation are problems which are determined 

that they will work in shifts. This study dealt with shift scheduling problems, the Kırıkkale 

112 is used to determine the shift of staff in the emergency department. Weighted goal 

programming is used to solve the problem. The weight of the target programming is the 

multi-criteria decision-making methods determined by analytic network process. The 

solution of the problem was conducted by Expert Choice 11 and GAMS 22.5 package 

program. 

 

Keywords: Shift Scheduling, Multi-Criteria Decision-Making, Analytic Network Process, 

Goal Programming 

 

Vardiya Çizelgeleme Probleminin Analitik Ağ Prosesi ve Hedef Programlama 

Entegrasyonu ile Çözümü 

 

Vardiya çizelgeleme, üretim ve hizmet sektörlerinde çalışılan günün seyrine göre talep 

değişm elerini karşılamak amacıyla kullanılan, işgücünün planlanması olarak tanımlamak 

mümkündür. Çalışanların herhangi bir çalışma/tatil gününde hangi vardiyada 

çalışacaklarının belirlendiği problemlerdir. Bu çalışmada da vardiya çizelgeleme problemi 

ele alınmış, Kırıkkale 112 acil servisinde bulunan personellerin vardiyalarını belirlemek 

için kullanılmıştır. Problemin çözümü için ağırlıklı hedef programlama kullanılmıştır. 

Programlamada hedeflerinin ağırlıkları ise, çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden 
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analitik ağ prosesi ile belirlenmiştir. Problemin çözümleri Expert Choice 11 ve GAMS 

22.5 paket programları ile gerçekleştirilmiştir. 
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Goal Programming Method 
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Shift scheduling is being used in various production and service sectors. It makes it more 

comp licated to consider many aspects while doing shift scheduling and also taking into 

account the gladness of the shift scheduling. In this study alsa we are looking at shift 

scheduling problem of a service sector which belongs to a goverment association. In this 

particular problem, goal programming model is developed by considering the wishes of 

shift scheduling. To find out the emphasis over goal programming, analytic hierarchy 

proses, which is one of the multi-criteria decision making methods is being used. The 

solution for the problem is aquired by GAMS 22.5 packet program. 

 

Keywords: Shift Scheduling, Goal Programming, Multiple-Criteria Decision Making 

(MCDM), Analytic Hierachy Prosess 

 

Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama ile Nöbet Çizelgeleme 

Probleminin Çözümü 

 

Nöbet çizelgeleme birçok üretim ve hizmet sektöründe kullanılmaktadır. Nöbet çizelg 

eleme yapılırken birçok kritere dikkat edilmesi ve nöbet tutacak personelin 

memnuniyetinin aynı anda sağlanmak istenmesi problemi daha karışık hale 
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getirebilmektedir. Bu çalışmada da hizmet sektöründeki bir devlet kurumunda nöbet 

çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Ele alınan problemde nöbet tutan personelin istekleri 

göz önüne alınarak ağırlıklı hedef programlama modeli geliştirilmiştir. Hedef 

programlamanın ağırlıklarını belirlemek için çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden 

analitik hiyerarşi prosesi kullanılmıştır. Problemin çözümleri GAMS 22.5 paket programı 

ile gerçekleştirilmiştir. 
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Analitik Hiyerarşi Prosesi 
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In this paper a two-stage queuing model is analyzed. In the first of these two stages there 

is one service channel having exponential service time with μ1 parameter and there is no 

waiting room in front of this channel. In the second stage there are two parallel service 

channels with exponential service time having parameter μ2 . The incoming customer has 

service if the first channel in the first stage is available else the customer leaves the system, 

so the first loss is occurs. When a customer has service in the first stage chooses first or 

second channels in the second stage with α1 and α2 (α1 +α2=1) probabilities respectively 

if both the channels in second stage is empty. If both of two channels in the second sta ge 

is busy then the customer leaves the system so the second loss occurs. A customer who 

has service in both stages leaves the system. The differential and difference equations of 

this model is obtained, mean customer number and mean waiting time in the system is 

found by the help of steady-state probabilities. It is shown that the customer numbers in 

first and second stages are dependent. First and second loss probabilities are calculated. It 

is figured out that the first loss depends on the arrival rate and service time in the first 

stage yet not depends on α1, α2 probabilities and the service time in the second stage. On 
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the other hand it is shown that the second loss depends on arrival rate and both the service 

times of the channels in both stages but independent from α1 and α2 probabilities. 

 

Keywords: 3D-Markovian Chains, Tandem Queuing System, Poisson Current, Phase 

Distributions, Loss Probabilit y. 

 

İkinci Aşaması Faz Tipli Olan Bir Tandem Kuyruk Modelinin Analizi 

 

Bu çalışmada iki aşamalı bir kuyruk modeli analiz edilmiştir. Bu aşamalardan birincisinde 

μ1 parametreli üstel dağılımlı tek hizmet kanalı bulunmakta ve kanal önünde beklemeye 

müsaade edilmemekte, ikinci aşama da ise iki fazlı paralel hizmet kanalları bulunmaktadır. 

Bu paralel kanalların hizmet süreleri μ2 parametreli üstel hizmet süresine sahiptir. Sisteme 

gelen müşteri eğer birinci aşamadaki hizmet kanalı boş ise hizmetini alır. Eğer dolu ise 

sistemden ayrılır. Böylece birinci kaybolma gerçekleşmiş olur. Birinci aşamada hizmetini 

tamamlayan bir müşteri, eğer ikinci aşamadaki paralel faz kanallarının ikisi de boş ise 

hizmetini almak için ikinci aşamadaki faz kanallarından birincisini veya ikincisini sırası 

ile α1 ve α2 (α1+α2=1) olasılıkları ile tercih eder. Eğer ikinci aşamadaki paralel faz 

kanallardan herhangi biri dolu ise müşteri sistemi terk eder ve ikinci kayıp meydana gelir. 

Birinci ve ikinci aşamada hi zmetini tamamlayan müşteri sistemden ayrılır. Bu modelin 

diferansiyel ve fark denklemleri bulunmuş ve steady-state olasılıkları yardımı ile sistemde 

ortalama müşteri sayısı ve sistemde ortalama bekleme süreleri elde edilmiştir.. Birinci ve 

ikinci aşamadaki müşteri sayılarının bağımlı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca birinci ve ikinci 

kaybolma olasılıkları hesaplanmıştır. Birinci aşamadaki kaybolma olasılığının sadece 

geliş akımına ve birinci aşamadaki hizmet süresine bağlı olduğu, ancak ikinci aşamadaki 

hizmet süresine ve α1, α2 olasılıklarına bağlı olmadığı gösterilmiştir. İkinci aşamadaki 

kaybolma olasılığı geliş akımına birinci aşamadaki hizmet süresine ve ikinci aşamadaki 

paralel faz kanallarının hizmet sürelerine bağlı olduğu, fakat α1, α2 olasılıklara bağlı 

olmadığı gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üç Boyutlu Markov Zinciri, Tandem Kuyruk Sistemi; Poisson Akımı; 

Faz Dağılımları; Kaybolma olasılığı. 
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A Literature Review for Course Scheduling Problem 

 

Hakan Altunay, Tamer Eren, Suna Çetin 

Fırat Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi 

haltunay@firat.edu.tr 

 

Course scheduling problem (CSP) is a type of timetabling problem that is frequently 

encountered in educational institutions. CSP is concerned with assigning a number of 

courses to classrooms and suitable time slots taking into consideration constraints like 

classroom capacities and some university regulations. Course scheduling activity may 

vary according to the instutions’ characteristics in universities. Therefore, to develop a 

general solution approach for CSP is not possible. But, the problem have some common 

constraint structures as of nature. In CSP, constraint structures are divided into two groups; 

hard constraints and soft constraints. Hard constraints are structures which is definitely 

ensured to obtain a feasible program. On the contrary, soft constraints are not required any 

necessity. These structures are used to increase quality of course scheduling activity. This 

paper presents a review of 179 scientific publications about CSP. In this way, solution 

methods and research trends were analyzed. 

 

Keywords: Course Scheduling, Timetabling, Operations Research 

 

Ders Çizelgeleme Problemi İçin Bir Literatür Taraması 

 

Ders çizelgeleme problemi (DÇP) eğitim kurumlarında sıklıkla karşılaşılan bir tür zaman 

çizelgeleme problemidir. DÇP; ders, öğrenci, öğretim üyesi ve sı nıf gibi kaynakların 

herhangi bir aksaklığa neden olmayacak şekilde uygun zaman aralıkları ve dersliklere 

atanarak verimli çizelgelerinin oluşturulmasını sağlamaya yöneliktir. Ders çizelgeleme 

işlemi kurumların kendine özgü kısıtlamalarından dolayı farklılık gösterebilmektedir. Bu 

sebeple bütün ders çizelgeleme problemlerine çözüm üretecek, genel bir yaklaşıma sahip 

çözüm aracının geliştirilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak problem yapısı itibariyle 
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zaman çizelgeleme kaynaklı bazı genel kısıtlara da sahiptir. Ders çizelgeleme problemi 

için kısıt yapıları zorunlu kısıtlar ve esnek kısıtlar olmak üzere iki grupta incelenebilir. 

Zorunlu kısıtlar mümkün bir çözümün elde edilebilmesi için mutlaka sağlanması gereken 

kısıt yapılarıdır. Esnek kısıtlar ise kurumun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanarak, çizelgenin 

veriminin olabildiğince artırılmasına yöneliktir. Bu çalışmada ders çizelgeleme 

problemleri alanında yapılan 179 bilimsel yayın incelenmiş, kullanılan çözüm yöntemleri 

ve araştırma eğilimleri analiz edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ders Çizelgeleme, Zaman Çizelgeleme, Yöneylem Araştırması. 

 

 

Solving Examination Timetabling Problem Using Graph Coloring Method 
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Fırat Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi 
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Examination timetabling problem is a type of scheduling problem which refers to a 

process of assigning exams, student groups and invigilators to suitable time slots and 

rooms. This problem is an extremely challenging task that takes place in all academic 

institutions at each end of semester. Exam timetabling problem is one of the most difficult 

combinatorial optimization problems and is considered to be NP-Hard. In this study, we 

used graph coloring method that provides a solution for exam timetabling problem in 

universities. This paper also includes an implementation that is the final examination 

timetable of Bioengineering Department, Firat University. Finally, the obtained and 

existing timetable was compared and provided some suggestions for future studies. 

 

Keywords: Examination Timetabling Problem, Graph Coloring Method, Scheduling, 

Operations Research. 
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Sınav Çizelgeleme Probleminin Çözümünde Grafik Renklendirme Yönteminin 

Kullanılması 

 

Sınav çizelgeleme, sınavlar, öğrenci grupları ve sınav görevlilerinin uygun zaman 

dilimleri ve dersliklere atan ması işlemini ifade eden bir tür zaman çizelgeleme 

problemidir. Sınav Çizelgeleme Problemi (SÇP), bütün eğitim kurumlarını ilgilendiren, 

özellikle dönem sonlarında karşılaşılan ve yoğun uğraş gerektiren önemli bir aktivitedir. 

SÇP, polinom zamanda çözümü zor olarak bilinen, en önemli kombinatorik optimizasyon 

problemlerinden biridir. Bu çalışmada sınav çizelgeleme probleminin çözümü için Grafik 

Renklendirme Yöntemi kullanılmıştır. Yapılan örnek uygulamada Fırat Üniversitesi 

bünyesindeki Biyomühendislik Bölümünün final sınavı programı ele alınmıştır. 

Uygulama sonucunda elde edilen çizelgenin mevcut sınav programıyla karşılaştırılması 

sağlanmış ve ileriki çalışmalar için öneride bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sınav Çizelgeleme Problemi, Grafik Renklendirme Yöntemi, 

Çizelgeleme, Yöneylem Araştırması. 

 

 

 

Otomotiv Yan Sanayi Süreç Analizi Uygulaması 
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Uygulamada Süreç Analizinin önemine vurgu yapılarak,fikir paylaşımları sonucunda 

ABC analizi yapılarak,ürün miktarları üzerinden bir standart hata toleransı paydasında 

uzlaşılıp yığın içinden örnek seçimi yapılmıştır.Ayrıca örnek gruplarına göre sayının 

blirlenmesi için tabakalı rastgele örneklemeden yararlanılmıştır.Gözlenen ürünler kontrol 

şemasıyla incelenmiş ve sorunun hangi grubun ürünlerinden kaynaklandığına karar 
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verilmiştir. Sonuçta balık kılçığı ve neden sonuç diyagramları kullanılarak sorunun temel 

nedenlerine inilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

 

Keywords: Süreç Analizi, ABC Analizi,Örnekleme Neden Sonuç Diyagramı 

 

Generating AHP Based Similarity Functions for Ranking Similar Items with 

Respect to Target Item 

 

Murat Etöz, Bülent Ordu 

Akdeniz Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

muratetoz@yahoo.co.uk 

 

Defining and ranking similar commodities according to t heir similarities with respect to 

a specific item on hand is a core subject in today’s competitive global marketing. This 

study aims to generate AHP based similarity functions which can be used by commercial 

web sites or trading centres. Similarity functions are used by similarity algorithms for 

evaluating similarity scores of most similar goods/services related to customer choice. 

When the customer clicks on a specific product on commercial web site, similarity 

algorithm sorts other products depending on each product’s similarity to the selected main 

product and lists them to the customer. An empirical study was done on television 

category. Among the alternatives, the most similar item was determined with %83,26 

similarity score. 

 

Keywords: Similarity, AHP, Similarity Function 

 

 

Hedef Ürüne Göre Benzer Ürünleri Sıralayan AHP Tabanlı Benzerlik 

Fonksiyonlarının Üretimi 

 

Belirli bir ürüne ait benzer ürünlerin tanımlanması ve benzerlik derecelerine göre 

sıralanması günümüz rek abetçi küresel pazarlarda temel konulardan birisidir. Bu 
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çalışmada ticari web siteleri veya ticaret merkezleri tarafından kullanılabilir AHP tabanlı 

benzerlik fonksiyonlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Benzerlik fonsiyonları, benzerlik 

algoritmaları tarafından müşteri seçimine en benzer mal veya hizmetlerin benzerlik 

skorlarının hesaplanmasında kulanılır.. Müşteri, ticari web sitesinde bir ürüne tıkladığı 

zaman, benzerlik algoritması, seçilen ürüne benzer ürünleri belirleyerek benzerlik 

derecesine gore sıralar. Çalışma kapsamında televizyon kategorisinde ampirik bir 

uygulama yapılmıştır. Alternatifler arasından hedef ürüne en çok benzeyen ürün, %83,26 

benzerlik skoru ile belirlenmiştir. 
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Facility location selection is a multi-criteria decision problem and has a strategic 

importance for many companies. Decision of facility location selection is an important 

decision for foundations because it is hard to change and costly after it is established. Best 

choice of facility location gives opportunity to entities to operate with minimum cost and 

maximum earnings and asset efficiently.Business firms takes the advantage of numeritical 

methods which helps during decision making process such as determination of 

geographical area in where they can exist for long term. Marble factory place selection is 

the most critical factor that effects the success of entity. Location of marble factory has 

significant effect on sales and profit for this reason it is vital for factory’s success. While 

well positioning can compensate for mismanagement most of the time, ill positioning can 

create serious trouble even for talented entrepreneur.Therefore, location of foundation 

should be chosen carefully. In this study a facility location selection problem is considered 

and a decision support model is provided in order to help a marble facility location 
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selecting the most appropriate alternatives in the Denizli. In the decision support model 

developed, because of the fuzziness of the evaluation processus, the fuzzy method VIKOR 

which allows to make decisions is applied. At the end of the study, according to the 

evaluations under the criteria defined, Organized Industrial Zone is found out the best 

alternatives 

 

Keywords: Fuzzy VIKOR, Facility Location Selection, Criteria Decision Making, Marble 

Sector Facility location selection 

 

 

Bulanık Vikor Yöntemi ile Kuruluş Yeri Seçimi 

 

Kuruluş yeri seçimi çok kriterli karar verme problemi olup, işletmeler için büyük stratejik 

önem taşımaktadır. Kuruluş yeri seçim kararı, işletme kurulduktan sonra değiştirilmesi zor 

ve çok maliyetli bir iştir, bu yüzden i şletmeler açısından çok önemli bir karardır. Optimal 

kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin, faaliyetlerini en az maliyetle ve maksimum kazançla 

gerçekleştirmelerine ve varlıklarını verimli bir şekilde sürdürmelerine fırsat vermektedir. 

İşletmeler, uzun süre varlıklarını sürdürecekleri coğrafi alanın belirlenmesi gibi kritik 

kararlarda, karar verme sürecinde yardımcı olan sayısal yöntemlerden 

faydalanmaktadırlar. Mermer Fabrikası kuruluş yeri seçimi, mermercilik yönetimi 

stratejilerinin en önemli öğeleri arasındadır ve işletmenin başarısını etkileyen en kritik 

faktörlerdendir. Bir mermer fabrikası yeri, farikanın satışları ve kârı üzerinde önemli 

ölçüde etkilidir ve bu nedenle fabrikanın başarısı açsından hayati önem taşımaktadır. İyi 

bir konumlanma çoğu zaman yönetim hatalarının telafi edilmesi anlamına gelirken, kötü 

bir konumlanma en yetenekli girişimcilere bile ciddi anlamda zorluklar çıkarabilmektedir. 

Bu nedenle, kuruluş yeri dikkatle ve özenle seçilmelidir. Bu çalışmada, bir kuruluş yeri 

seçimi problemi ele alınmakta ve Denizli’de mermercilik sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmanın, 4 aday kuruluş yeri arasından en doğru tercih yapabilmesine yönelik bir karar 

destek modeli önerilmektedir. Geliştirilen karar destek modelinde, çok ölçütlü karar 

verme yöntemlerinden, değerlendirme süreçlerinin bulanıklığından dolayı, bulanık 
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VIKOR yöntemi uygulanmıştır. Belirlenen kriterler altında, yapılan değerlendirmelere 

göre organize sanayi bölgesi en iyi alternatif kuruluş yeri olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık VIKOR, Kuruluş Yeri Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, 

Mermercilik. 

 

The Impact of Information and Communication Technologies on Health Indicators 
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In recent years, information and communication technology (ICT) seen as a factor which 

leads to fundamental changes in individual life hence social life. The health sector is one 

of the sectors which is also affected by most ICT. Nowadays, developments in the health 

sector of the countries, are evaluated considering health indicators and achieving progress 

in these indicators are becoming key policies. In this study, starting from the idea that 

development of countries in the field of health is reflected in the health indicators, the 

relationship between health indicators and the use of ICT indicators have been studied by 

various statistical methods. As a result of research; health indicators changed in parallel 

with ICT and it has been demonstrated that the use of ICT is a factor which is affecting 

the health sector of the country. 

 

Keywords: Health Indicators, Information and Communication Technology 

 

Bilişim Teknolojilerinin Sağlık Göstergelerine Etkisi 

 

Son zamanlarda, bilişim teknolojilerinin (ICT) bireylerin yaşamında dolayısıyla toplumsal 

yaşamda çok önemli bir faktör olduğu görülmektedir. ICT‘den en çok etkilenen 

sektörlerden biri de sağlık sektörüdür . Günümüzde, ülkelerin sağlık alanındaki 

gelişmeleri, sağlık göstergeleri ile değerlendirilmekte ve bu göstergelerdeki ilerlemelerin 
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sağlanması anahtar politikalar haline gelmektedir. Bu çalışmada, ülkelerin sağlık 

alanındaki gelişimlerinin sağlık göstergelerine yansımakta olduğu düşüncesinden yola 

çıkılarak, sağlık göstergeleri ve ICT kullanımına ilişkin göstergeler arasındaki ilişkiler 

çeşitli istatistik yöntemler ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda; sağlık göstergelerinin 

ICT’ye paralel olarak değiştiği ve ICT kullanımının ülkelerin sağlık sektörünü etkileyen 

bir faktör olduğu gösterilmiştir. 
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An Investigation of Corrective Maintenance Policy in Serial Production System 
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Planning, conducting and control of maintenance activities is one of the most important 

aspects of production. Maintenance is a set of activities that carry out to keep a system or 

equipment in operation. Maintenance activities are basically divided into two types as 

preventive maintenance and corrective maintenance. Serial production is one of the types 

of continuous production system. In this, one or several item is produced with a huge 

amount. Specifications and location of the equipment are appropriate for only specified 

product. Thus, the system is not flexible. In other words, it is too difficult to change current 

system for producing a new product. In this study, performance of the serial production 

system was investigated with simulation approach for the situation applied corrective 

maintenance policy. Performance value was associated with total production amount. In 

this way, applicability of corrective maintenance policy for maximizing the total 

production amount of current production system was evaluated. 

 

Keywords: Serial Production, Corrective Maintenance, Simulation 
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Seri Üretim Sisteminde Arızi Bakım Politikasının İncelenmesi 

 

Üretimin en önemli unsurlarından biri bakım faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve 

kontrolüdür. Bakım, bir sistemi veya belirli bir donanımı faal durumda bulund urmak için 

yapılan faaliyetlerdir. Bakım faaliyetleri temelde arızi bakım ve planlı bakım olarak 

gerçekleştirilir. Seri üretim, sürekli üretim sisteminin bir alt bileşenidir. Bu üretim 

sisteminde bir ya da birkaç ürün çok fazla miktarda üretilmektedir. Sistemdeki makine 

teçhizat, sadece mevcut ürünü üretebilecek özelliklere ve uygun yerleşime sahiptir. Bu 

sebeple sistem esnek değildir. Bir başka deyişle, yeni bir ürünün üretimine geçmek için 

mevcut sistemin değiştirilmesi güçtür. Bu çalışmada, benzetim yaklaşımı ile bir seri 

üretim sistemine arızi bakım politikasının uygulandığı durum için sistemin performansı 

incelenmiştir. Performans değeri, toplam üretim miktarı açısından ele alınmıştır. Böylece, 

mevcut üretim sisteminin toplam üretim miktarını en fazla yapabilmek için arızi bakım 

politikasının uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 
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Thanks to improvement of informatics technologies, companies are being forced to 

change and create difference by growing global competition. This situation force 

companies to create staffing plans appropriate for them. Employee selection is the critical 

point for staffing plans to work without problems. Since HR processes are generally 

verbal, fuzzy logic brings a more analytical and data based approach to these systems 
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which include linguistic expressions. Fuzzy logics skill of evaluation with multiple 

parameters provides a more easy and realistic aprroach to the process of solving problems. 

Instead of considering real life cases with sharp boundaries, evaluating them with 

flexibility makes it closer to reality. The first step of fuzzy modeling is determining the 

problem and identifying the membership function by selecting the appropriate parametres. 

After that according to the related parameters and determined subsets, rule database is 

created and deduction methods are chosen. As a last step, clarification of the fuzzy merit 

and method of transformassion to the classical numbers were determined. The methods of 

TOPSIS and AHP, which fuzzy logic includes, proper performance factors are presented 

by correctly calcuating the weightage factors. It’s posibble to encounter the studies in 

literature which uses both AHP and TOPSIS methods. Fuzzy AHP is used for calculating 

fuzzy weightage by verbal weightage, Fuzzy TOPSIS is used to combining the fuzszy 

weightage and fuzzy verbal scores and enlisting the alternatives. AHP studies are very 

common in literature, and it is used in most cases which includes multiple criteria based 

selection. The main reason for this is it’s easily understandable by decision makers. In the 

model of AHP; decision hierarchy is formed by starting with decision aim. At the middle 

level there are criterias and the alternatives are at the bottom level. In the method of 

TOPSIS; maximum and minimum v alues of decided criterias of alternative choices are 

compared according to the optimum condition. The method; priority sequence of decision 

points are decided by calculating the variance of evaluation factor value (related to each 

decision point) according to ideal and negative ideal solutions. Main purpose of this study 

is to use TOPSIS and AHP models in the employee selection in ÇİMTAŞ which is the 

biggest subsidiary of ENKA. The evidences of the study will be concluded with linear 

programming approach. Thus most proper candidate will be recruited according to 

ÇİMTAŞ’ criterias. 

 

Keywords: Fuzzy Logic, TOPSIS, AHP, Personal Selection, Linear Programing 
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Personel Seçiminde Bulanık Mantık Hiyerarşisi ve Doğrusal Programlamayla Çok 

Kriterli ve Nitelikli Karar Verme 

 

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle hızlanan küresel rekabet; işletmeleri, sürekli olarak 

değişmeye ve fark yaratmay a zorlamaktadır. Bu durum, işletmeleri kendine uygun işgücü 

planlaması yapmaya itmektedir. İş gücü planlarının sağlıklı işlemesi için personel seçimi 

kritik bir noktadır. İşe alımda da dilsel ifadelerin varlığı, bu kararın bulanık mantıkla 

verilmesinin daha sağlıklı sonuçlar olmasını sağlayacaktır. Bulanık mantıkla analitik ve 

sayısal olmayan; dilsel ifadeler içeren sistemlere yaklaşım sağlanmaktadır. Bulanık 

mantığın çoklu değerlendirme yapması, problemlerin çözümünde kolaylık ve gerçeğe 

yakınlık gibi üstünlükler sağlayacaktır. Gerçek hayatta da birçok olayı keskin sınırlarla 

ifade etmek yerine; esneklik tanıyarak ele almak daha çok gerçeğe yaklaşmayı sağlar. 

Bulanık modellemenin ilk aşaması, problemin tanımlanması ve uygun parametrelerin 

seçilerek üyelik fonksiyonlarının belirlenmesidir. Daha sonra ilgili parametreler ve 

oluşturulan alt kümelere göre problemin çözümünü içeren k ural tabanı oluşturulur ve 

çıkarım yöntemleri seçilir. Son aşamada ise, bulanık olan değerin tekrar durulaştırılması 

ve klasik sayılara dönüştürme yöntemi belirlenir. Bulanık mantığın içerdiği TOPSİS ve 

AHP yöntemleriyle; faktör ağırlıkları doğru hesaplanarak uygun performans kriterleri 

ortaya konulmaktadır. Literatürde AHP ve TOPSIS yöntemlerinin birlikte kullanıldığı 

çalışmalara rastlamak mümkündür. Burada bulanık AHP; uzmanların dilsel 

ağırlıklandırmasıyla bulanık ağırlıkları hesaplamak için; bulanık TOPSIS ise bulanık 

ağırlıkları ve bulanık dilsel puanları birleştirmek ve alternatifleri sıralamak için 

kullanılacaktır. AHP literatürde yaygın olarak çalıştırılır ve çok kriterli karar verme ile 

ilgili çoğu uygulamalarda kullanılmıştır. Bunun nedeni, karar vericiler tarafından kolay 

anlaşılabilir olmasıdır. AHP modelinde; karar amacı ile başlanarak, karar hiyerarşisi 

oluşturulur . Orta seviyede kriterler, en düşük seviyede de alternatifler bulunur. TOPSIS 

modelinde de; alternatif seçeneklerin belirlenmiş kriterlerinin alabileceği maksimum ve 

minimum değerler arasında optimum duruma göre karşılaştırılması ele alınır. TOPSIS 

modelinde; her karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör değerinin, ideal ve negatif 

ideal çözümlerine göre sapmalarının bulunarak, karar noktaları arasındaki önem sırası 

belirlenir. Çalışmada TOPSIS ve AHP modelleri kullanılarak personel seçiminin; 
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ENKA’nın en büyük iştirakı olan ÇİMTAŞ’a göre uyarlanıp bulguların saptanması 

amaçlanmıştır. Bulgular doğrusal programlama yaklaşımıyla sonuçlanacaktır. Böylece 

ÇİMTAŞ kriterlerine en uygun adayın işe alımı gerçekleşecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, TOPSIS, AHP, Personel Seçimi, Doğrusal 

Programlama 

 

Personal Selection and Applying to CIMTAS with Fuzzy Analytical Hierarchy 

Process and Fuzzy TOPSIS Method 

 

Pembe Yasemin Kapçı, Yıldız Şahin, Celal Özkale 

Kocaeli Üniversitesi 

yaseminkapci32@gmail.com 

 

Thanks to improvement of informatics technologies, companies are being forced to 

change and create difference by growing global competition. This situation force 

companies to create staffing plans appropriate for them. Employee selection is the critical 

point for staffing plans to work without problems. Since HR processes are generally 

verbal, fuzzy logic brings a more analytical and data based approach to these systems 

which include linguistic expressions. Fuzzy logics skill of evaluation with multiple 

parameters provides a more easy and realistic aprroach to the process of solving problems. 

Instead of considering real life cases with sharp boundaries, evaluating them with 

flexibility makes it closer to reality. The first step of fuzzy modeling is determining the 

problem and identifying the membership function by selecting the appropriate parametres. 

After that according to the related parameters and determined subsets, rule database is 

created and deduction methods are chosen. As a last step, clarification of the fuzzy merit 

and method of transformassion to the classical numbers were determined. The methods of 

TOPSIS and AHP, which fuzzy logic includes, proper performance factors are presented 

by correctly calcuating the weightage factors. It’s posibble to encounter the studies in 

literature which uses both AHP and TOPSIS methods. Fuzzy AHP is used for calculating 

fuzzy weightage by verbal weightage, Fuzzy TOPSIS is used to combining the fuzszy 
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weightage and fuzzy verbal scores and enlisting the alternatives. AHP studies are very 

common in literature, and it is used in most cases which includes multiple criteria based 

selection. The main reason for this is it’s easily understandable by decision makers. In the 

model of AHP; decision hierarchy is formed by starting with decision aim. At the middle 

level there are criterias and the alternatives are at the bottom level. In the method of 

TOPSIS; maximum and minimum values of decided criterias of alternative choices are 

compared according to the optimum condition. The method; priority sequence of decision 

points are decided by calculating the variance of evaluation factor value (related to each 

decision point) according to ideal and negative ideal solutions. Main purpose of this study 

is to use TOPSIS and AHP models in the employee selection in ÇİMTAŞ which is the 

biggest subsidiary of ENKA. Thus most proper candidate will be recruited according to 

ÇİMTAŞ’ criterias. 

 

Keywords: Fuzzy Logic, TOPSIS, AHP, Personal Selection 

 

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bulanık TOPSIS Yöntemleriyle Personel 

Seçimi ve ÇİMTAŞ’TA Uygulanması 

 

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle hızlanan k resel rekabet; işletmeleri, sürekli olarak 

değişmeye ve fark yaratmaya zorlamaktadır. Bu durum, işletmeleri kendine uygun işgücü 

planlaması yapmaya itmektedir. İş gücü planlarının sağlıklı işlemesi için personel seçimi 

kritik bir noktadır. İşe alımda da dilsel ifadelerin varlığı, bu kararın bulanık mantıkla 

verilmesinin daha sağlıklı sonuçlar olmasını sağlayacaktır. Bulanık mantıkla analitik ve 

sayısal olmayan; dilsel ifadeler içeren sistemlere yaklaşım sağlanmaktadır. Bulanık 

mantığın çoklu değerlendirme yapması, problemlerin çözümünde kolaylık ve gerçeğe 

yakınlık gibi üstünlükler sağlayacaktır. Gerçek hayatta da birçok olayı keskin sınırlarla 

ifade etmek yerine; esneklik tanıyarak ele almak daha çok gerçeğe yaklaşmayı sağlar. 

Bulanık modellemenin ilk aşaması, problemin tanımlanması ve uygun parametrelerin 

seçilerek üyelik fonksiyonlarının belirlenmesidir. Daha sonra ilgili parametr eler ve 

oluşturulan alt kümelere göre problemin çözümünü içeren kural tabanı oluşturulur ve 

çıkarım yöntemleri seçilir. Son aşamada ise, bulanık olan değerin tekrar durulaştırılması 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 604 

 

604 

 

ve klasik sayılara dönüştürme yöntemi belirlenir. Bulanık mantığın içerdiği TOPSİS ve 

AHP yöntemleriyle; faktör ağırlıkları doğru hesaplanarak uygun performans kriterleri 

ortaya konulmaktadır. Literatürde AHP ve TOPSIS yöntemlerinin birlikte kullanıldığı 

çalışmalara rastlamak mümkündür. Burada bulanık AHP; uzmanların dilsel 

ağırlıklandırmasıyla bulanık ağırlıkları hesaplamak için; bulanık TOPSIS ise bulanık 

ağırlıkları ve bulanık dilsel puanları birleştirmek ve alternatifleri sıralamak için 

kullanılacaktır. AHP literatürde yaygın olarak çalıştırılır ve çok kriterli karar verme ile 

ilgili çoğu uygulamalarda kullanılmıştır. Bunun nedeni, karar vericiler tarafından kolay 

anlaşılabilir olmasıdır. AHP modelinde; karar amacı ile başlanarak, karar hiyerarşisi 

oluşturulur. Orta seviyede kriterler, en düşük seviyede de alternatifler bulunur. TOPSIS 

modelinde de; alternatif seçeneklerin belirlenmiş kriterlerinin alabileceği maksimum ve 

minimum değerler arasında optimum duruma göre karşılaştırılması ele alınır. TOPSIS 

modelinde; her karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör değerinin, ideal ve negatif 

ideal çözümlerine göre sapmalarının bulunarak, karar noktaları arasındaki önem sırası 

belirlenir. Çalışmada TOPSIS ve AHP modelleri kullanılarak personel seçiminin; 

ENKA’nın en büyük iştirakı olan ÇİMTAŞ’a göre uyarlanıp bulguların saptanması 

amaçlanmıştır. Böylece ÇİMTAŞ kriterlerine en uygun adayın, işe alımı gerçekleşecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, TOPSIS, AHP, Personel Seçimi 
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Sinir Dili Programlama (NLP)'nin Örgüt Çalışmalarına Katkıları 

 

Dilara Aka, Pınar Yıldız Kumru 

Kocaeli Üniversitesi 

dilaraaka@gmail.com 

 

NLP, bilinçaltının çalışma şeklinin analizine dayanan, modelleme alt yapısıyla 

oluşturulmuş teknikler bütünüdür. Bilinçaltının kullanma kılavuzunu verdiğinden, kişinin 

adımlarını daha sağlam temellere dayandırarak atma sını sağlar. 'Bir şeyi, bir kişi 

yapabiliyorsa, o kişiyi modelleyerek, siz de yapabilirsiniz.' Gerçeğine dayanır. Genel 

uygulama alanları olan, bireysel motivasyonu desteklemek, kişisel sorunların üstesinden 

gelebilmek, ekip sinerjisi oluşturmak, kurumsal açıdan etkili kararlar verebilmeyi 

sağlamak, bireysel kariyer planlaması yapabilmek için oluşturulmuş, çeşitli teknikler 

bütünüdür. Günümüz örgüt çalışmalarına katkıda bulunacak tekniklerden biri olan, Hedef 

Belirleme Tekniği, uygulama alanı olarak seçilmektedir. Şirketlerin etkin hedef belirleme 

stratejisi kullanıyor olmaları onların doğru karar vermelerine hizmet eder. Bu da onların 

rekabet güçlerini arttırmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: NLP, Örgüt Psikolojisi, Hedef Belirleme Tekniği, Şirket Motivasyonu 

 

A Study on Multiple-Criteria Decision Making Techniques and Performance 

Evaluation 

 

Meltem Karaatlı, Nuri Ömürbek,  Esra Aksoy,  Mehmet Atasoy 

meltemkaraatli@sdu.edu.tr 

 

In this study, the performance of the Mechanical and Chemical Industry (MKE) located 

in the defense industry institutions is aimed to be evaluated by Multi-Criteria Decision 

Making Methods. In this view, the data in the annual reports published between 2008 and 

2012 has been used. Such the data in the annual reports as the amount of sales, production 

volume, the amount of stock, supply quantity, the amount of expenditure, income, 
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investment costs and the number of staff have been considered as evaluation criteria. 

Principally criteria weights have been calculated by using Analytic Hierarchy Process 

(AHP) method, then annual performances have been calculated by applying COPRAS 

(COmplex PRoportional ASsesment) Method. At the end of the study, with the increasing 

volume of business every year, it has been observed that the best performance was 

achieved in 2012. 

 

Keywords: Multi-Criteria Decision Making (MCDM), AHP, COPRAS, Mechanical and 

Chemical Industry Corporation 

 

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir 

Uygulama 

 

Bu çalışmada savunma sanayi kurumları arasında yer alan Makina Kimya Endüstrisi 

(MKE) Kurumu’nun performansının Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yönte mleri ile 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda MKEK’in 2008-2012 yılları arasında 

yayınlanan yıllık faaliyet raporlarında yer alan veriler kullanılmıştır. Yıllık faaliyet 

raporlarındaki verilerden; satış miktarı, üretim miktarı, stok miktarı, tedarik miktarı, 

harcama miktarı, kar, yatırım gideri ve personel sayısı verileri değerlendirme kriterleri 

olarak alınmıştır. Öncelikle Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılarak 

kriterlerin ağırlıkları hesaplanmış, daha sonra COPRAS (COmplex PRoportional 

ASsesment – Karmaşık Nisbi Değerlendirme) yöntemi uygulanarak yıllık performanslar 

hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda her yıl artan iş hacmiyle beraber en iyi performansa 

2012 yılında ulaşıldığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), AHP, COPRAS, Makina Kimya 

Endüstrisi Kurumu 
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Finding the Optimum Value of the Isparta Province Ambulance and Fire Station 

Location 

 

Faruk Erinci, Kağan Gürbüz 

Ekonometri Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi 

 

In the process against the accidental victim with every passing second, the accident could 

not be performed immediately intervention leads to a sad statement resulting in fatal or 

permanent disability. This means moving from station to the scene of the accident with 

the receipt of the notice of reason to reach as soon as possible is vital. This directly affects 

the time to reach the scene of the vehicles moving from station: Deployment their places, 

route traffic, lights, springs, speed bumps, etc., to determine the location of the most 

effective point considering all the cases the station is very important.This study for more 

than 10 minutes to reach the scene considering to cross the border Isparta positive response 

to each of the accidents reported from the province of ambulance and fire station while 

determined by European standards, examined whether they are optimal as the places 

where the existing stations, contributing been made in targeted suggestions and criticisms. 

In addition, the mathematical model of the cluster where the arrangement of the station if 

needed optimum values determined with the aid of covering is classified to central 

locations served by each station. 

 

Keywords: Ambulance and Fire Station, Set Covering Model, Optimal Location, Ispart 

 

 

Isparta İli Ambulans ve İtfaiye İstasyon Yerlerinin Optimum Değerlerinin 

Bulunması 

Kazayla birlikte geçen her saniye kazazedenin aleyhine işlemekte, anında müdahalesi 

gerçekleştirilemeyen kazalarda, ölümcül veya kalıcı sakatlıklarla sonuçlanan üzücü 
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tablolara yol açmaktadır. Bu sebeple kaza ihbarının alınmasıyla birlikte istasyondan 

hareket eden araçların olay yerine en kısa sürede ulaşması hayati önem taşımaktadır.  Bu 

da istasyonlardan hareket eden araçların olay yerine ulaşma sürelerini doğrudan etkileyen: 

Konuşlandıkları yerler, güzergâh trafik yoğunluğu, ışıklar, yaylar, hız kesici kasisler vs, 

durumların hepsini göz önüne alınarak en etkili noktaların istasyon yeri olarak 

belirlenmesi çok önemlidir.Bu çalışma; Isparta ilinde ambulans ve itfaiye istasyonlarına 

gelen her bir kaza ihbarına olumlu cevap verirken Avrupa standartlarında belirlenmiş olan 

en fazla 10 dakika sınırını geçmeme göz önüne alınarak olay yerine ulaşması için, mevcut 

istasyonların bulundukları yerler itibariyle optimum olup olmadıkları incelenmiş, katkı 

sağlaması hedeflenen öneri ve eleştirilerde bulunulmuştur. Ayrıca ihtiyaç duyulması 

halinde istasyon yerlerinin düzenlenmesini matematiksel model olan küme örtüleme 

yardımıyla optimum değerler belirlenmiş, her bir istasyonun hizmet vereceği merkez 

mahaller sınıflandırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ambulans ve İtfaiye İstasyon, Küme Örtüleme Modeli, Optimum Yer, 

Isparta 

 

 

A Mixed Integer Linear Programming Model for A Capacitated Vehicle Routing 

Problem 

 

Hakan Altunay 

Fırat Üniversitesi 

haltunay@firat.edu.tr 

 

The capacitated vehicle routing problem (CVRP) is one of the most important problems 

in combinatorial optimization with wide-ranging applications in practice. The objective 

of CVRP is to determine the optimal set of routes for a set of vehicles to deliver customers. 

In this study, we present a mixed integer linear programming formulation (MIP) which 

aims at minimizing the total cost of personnel transportation in Fırat University. 
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Computational results show that the proposed MIP formulation is promising quality routes 

in a short computing time. 

 

Keywords: Capacitated Vehicle Routing Problem, Mixed Integer Linear Programming, 

Combinatorial Optimization. 

 

 

Bir Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Probleminin Çözümü İçin Karışık Tamsayılı 

Doğrusal Programlama Modeli Önerisi 

 

Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi (KKARP); uygulama alanı oldukça geniş olan, 

en önemli Kombinatoriyal optimizasyon problemlerinden biridir. KKARP’nin amacı, bir 

taşıma sistemi içerisindeki belli kapasiteye sahip araçların güzergahlarının, toplam 

mesafeyi minimize edecek şekilde düzenlenmesidir. Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi 

personel taşımacılığı sistemine yönelik olarak taşıma maliyetini minimize edecek, 

optimum rotaların belirlenmesini sağlamak için karışık tamsayılı doğrusal programlama 

yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar önerilen modelin probleme makul süreler 

içinde, kaliteli sonuçlar ürettiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi, Karışık Tamsayılı 

Doğrusal Programlama, Kombinatoriyal Optimizasyon. 

 

Using Gis And Ahp Methods for Wastewater Treatment Plant Site Selection 

 

Hakan Altunay, Onur Canpolat 

Fırat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 

haltunay@firat.edu.tr 

 

In this paper, we used Geographic Information System (GIS) and Analytic Hierarchy 

Process (AHP) method that one of the most known multi-criteria decision making methods 

to select most suitable site for establishing wastewater treatment plant in Elazıg, Turkey. 
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Firstly, we determined some criteria that may affect the result and potential sites for the 

wastewater treatment plant in the region. In the second stage, we used AHP method in 

order to derive weights of preference among the sites. Finally, we evaluated the candidate 

locations according to the criteria using GIS. Consequently, a general methodology has 

been proposed to test the possible sites before construction. 

 

Keywords: Multi-Criteria Decision Making Methods, Analytic Hierarchy Process, 

Geographic Information System, Site Selection Problem. 

 

 

Atık Su Arıtma Tesisi Yer Seçiminde Cbs ve Ahp Yöntemlerinin Kullanılması 

 

Bu çalışmada Elazığ ilinde kurulacak olan bir atık su arıtma tesisinin yerinin belirlenmesi 

amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sürec i (AHS) 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. İlk olarak seçimi etkileyecek kriterlerin ve olası 

bölgelerin belirlenmesi sağlanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise; belirlenen 

kriterlerin AHS yöntemi yardımıyla ağırlıklandırılması yapılmıştır. Son olarak CBS 

yöntemi kullanılarak aday bölgelerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışma sayesinde 

bu tip tesislerin kurulumu yapılmadan önce, olası kuruluş yerlerinin test edilebileceği bir 

yöntem önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Analitik Hiyerarşi Süreci, 

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yer Seçimi Problemleri 
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Possibilistic Approaches for Solving Multiobjective De Novo Programming 

Problems 

 

Nurullah Umarusman 

Aksaray Üniversitesi 

nurullah.umarusman@aksaray.edu.tr 

 

De Novo Programming is used for developing a design of an optimal system instead of 

optimizing a given system. This design is bui lt considering the budget constraint. The 

amounts of the constraints that are arranged by De Novo designs are used with a full 

capacity. By doing this higher achievement levels of the objective functions can be 

reached. As the classical optimization problems are modelled with crisp data, with the 

fuzzy logic approach the parameters are designed in an interval. By this modelling 

approach more flexible results can be obtained. When the De Novo model is handled in a 

fuzzy environment the model paramaters are composed of fuzzy numbers. Fuzzification 

is applied on all of the parameters and the budget constraint. This approach provides more 

flexible results than the classical De Novo Programming. In this study, De Novo 

Programming model is handled with a different perspective and a new model is proposed. 

 

Keywords: De Novo Programming, Optimal Sistem Tasarımı, Fuzzy Set Theory 

 

Çok Amaçlı De Novo Programlama Problemlerinin Çözümü İçin Olabilirlik 

Yaklaşımlar 

 

De Novo Programlama verilen bir sistemin optimizasyonu yerine, bir optimal sistemin 

tasarımını gerçekleştirmektedir. Bu tasarım süreci, bütçe kısıtına bağlı olarak ger 

çekleştirilmektedir. De Novo tasarımı ile yeniden düzenlenen kısıt miktarları tam kapasite 

ile kullanılarak amaç fonksiyonlarının başarım seviyelerini arttırmaktadır. Klasik 

optimizasyon problemleri kesin veriler kullanılarak modellenirken, bulanık mantık 

yaklaşımıyla parametreler bir aralık içerisinde tanımlanmaktadır. Bu şekilde yapılan bir 
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modelleme ile daha esnek sonuçlar elde edilmektedir. De Novo modeli bulanık ortamda 

incelenirken, model parametreleri bulanık sayılardan oluşmaktadır. Bu çalışmada De 

Novo Programlama modeli farklı bir bakış açısından ele alınarak yeni bir model 

önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Küme Teorisi, De Novo Programming, Optimal System 

Design 

 

Estimating Population of Cities with Artificial Neural Network Method 

 

İbrahim Güngör, Mehmet Kasım Yağiz 

 Akdeniz Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme 

Fakültesi İşletme Bölümü 

mkyagiz@akdeniz.edu.tr 

 

Health, education, security, transportation, commercial activities, economic etc. 

investment in the city which will be held near, middle, long term planned accurately and 

government and private sectors which will invest in these area for making accurate 

decisions, making well estimated of how population of cities in the future has been very 

important. There are many variables that cause population growth in the city and these 

variables reveal a complex relationship with the population growth. In this study, methods 

which can be used to estimate the population have been investigated. In these research 

methods, it has been observed that artificial neural network method can be made the best 

estimation. In implementation, located in the Western Mediterranean Region Antalya, 

Isparta, Alanya and Burdur towns’ and provinces’ population and all of regions between 

2015 and 2023 years population were estimated. 

 

Keywords: Population estimation, Estimating Population of cities, Estimation Methods, 

Artificial Neural network 
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Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Şehirlerin Gelecekteki Nüfuslarının Tahmini 

 

Bir şehirde yakın, orta ve uzun vadede yapılacak sağlık, eğitim, güvenlik, ulaşım, ticari, 

ekonomik vs. yatırımların doğru bir şekilde planlanması ve bu alanda yatırım yapacak 

devlet ve özel teşebbüsün doğru kararlar alabilmeleri için şehir nüfuslarının gelecekte ne 

kadar olacağının iyi bir şekilde tahmin edilmiş olması çok önemlidir. Şehirlerdeki nüfus 

artışına neden olan çok sayıda değişken bulunmakta ve bu değişkenlerin nüfus artışı ile 

ilişkileri karmaşık bir yapı ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, şehir nüfuslarının tahmini 

için kullanılabilecek yöntemler araştırılmış ve bu yöntemler içinde en iyi tahminin Yapay 

Sinir Ağları Yöntemi ile yapılabildiği gözlenmiştir. Uygulama olarak Batı Akdeniz 

Bölgesinde yer alan Antalya, Isparta, Alanya ve Burdur şehir merkezlerinin ve illerinin ve 

tüm bölgenin 2015-2023 yıllarına ilişkin nüfus tahminleri yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nüfus tahmini, Şehir Nüfus tahmini, Tahmin Yöntemleri, Yapay Sinir 

Ağları 

Finite Mixtures of Matrix Variate T Distributions 
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Viroli (2011) introduced finite mixture of matrix normal distribution for classifying three-

way data and proposed an EM algorithm to estimate the parameters. Since t distribution 

is used as an alternative to normal distribution in robust statistical analysis, we introduce 

finite mixture of matrix variate t (Bulut (2015)) distribution instead of finite mixture of 

matrix variate normal distribution to gain robustness. We give an EM algorithm to find 

the estimators for the parameters of interest. We also provide a small simulation study to 

illustrate the performance of the proposed EM algorithm and to check the efficiency of 

the proposed estimators in terms of counterparts. 

 

Keywords: EM Algorithm, Finite Mixtures, Matrix Variate T, Matrix Variate Normal 
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Smartphones have turned to become a part of our daily lives with the development of 

technology as being cheaper and easier accessible. Consumers are quite in difficulty for 

their shopping decisions due to range of brands and models of smartphones. It is possible 

for consumers to be able to get rid of this unstable environment by multi-criteria decision-

making techniques. In this study, the aim is to evaluate the most demanded upper segment 

smartphones on the market by the fuzzy TOPSIS method in the light of objective and 

subjective criteria. The proposed method was applied by interviewing technology store 

employees already using smartphones. First, two criteria groups in smartphone 

preferences were established as objective and subjective groups. Analytic Hierarchy 

Process (AHP) was used in the weighting of objective criteria and fuzzy AHP method was 

used in the weighting of subjective criteria. Then, the most demanded top segment 

smartphones on the market were evaluated by fuzzy TOPSIS method considering also 

criteria weights. Models of preferences for consumers were categorized by ordering 

through first individual decisions and then group decision. 

 

Keywords: Smart Phone Preference, Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy AHP, 

Fuzzy TOPSIS 
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Akıllı Telefon Tercihlerinde Tüketici Tutumlarının Bulanık TOPSIS Yöntemiyle 

Değerlendirilmesi 

 

Teknolojinin gelişmesi, ucuzlaması ve kolay erişilebilir olması ile birlikte akıllı telefonlar 

günlük hayatımızın bir parçası haline dönüşmüştür. Akıllı telefonların marka ve model 

çeşitliliği karşısında tüketiciler, alışveriş kararlarında oldukça zorlanmaktadır. 

Tüketicilerin yaşadığı bu kararsızlık ortamından kurtulabilmesi, çok kriterli karar verme 

teknikleri ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada da amaç, piyasada en çok rağbet 

gören üst segment akıllı telefonların, objektif ve sübjektif kriterler ışığında Bulanık 

TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesidir. Önerilen yöntem, hâlihazırda akıllı telefon 

kullanan teknoloji mağazası çalışanları ile görüşme yapılarak uygulanmıştır. Öncelikle 

akıllı telefon seçiminde objektif ve sübjektif olmak üzere iki kriter grubu oluşturulmuş; 

objektif kriterlerin ağırlıklandırılmasında Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), subjektif 

kriterlerin ağırlıklandırılmasında ise Bulanık AHP yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra 

kriter ağırlıkları da dikkate alınarak, piyasada en çok rağbet gören üst segment akıllı 

telefonlar Bulanık TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmiştir. Öncelikle bireysel kararlar, 

akabinde grup kararı neticesinde akıllı telefonların sıralaması yapılarak, tüketicilerin 

tercih ettiği modeller kategorize edilmiştir. 

 

Keywords: Akıllı Telefon Tercihi, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Bulanık AHP, 

Bulanık TOPSIS 
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Ergonomics connects their relations with the spaces of employees with certain rules and 

prevents wear of people due to overstressed while they are trying and aims healthier and 

more effectively moveble of people. To that end, it makes to increase job performance 
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with spatial arrangements. The biggest problem of today's office employees; they have 

pain of waist, neck, back and eye from fixed sitting position sourced. It is observed the 

chronic of these pains in the future. Thus, performance and efficiency of employees is 

affected adversely. Managers afraid to face imponderable consequences of working 

conditions due to uncertainty of working conditions while they decide their decisions for 

their employees. Whereas decisions is not possible under full certainty in real life. The 

first step in this study; the office employees of fifty people are made a questionnaire in a 

company with inadequate ergonomic conditions, most used products are determined and 

the cost analysis was made. The second step in this study managers and employees are 

focused how is made decisions on ergonomics based decision analysis process with used 

decision making techniques in cases where has the uncertainty and risk. In the final step 

of the study opinion were taken to evaluate the decision problem by planning experts and 

additional information is used in the decision making process and efficiency of the 

decision is calculated and commented. In conclusion; decision analysis techniques are 

used to improve ergonomically performance and satisfaction of employees with this study 

and decision making process is eased in accordance with the decisions of employees and 

managers. 

 

Keywords: Decision Making Techniques, Ergonomics Based Decision Analysis, Office 

Employees 

 

Ofis Ortamında Ergonomi Tabanlı Karar Analizi ve Bir Uygulaması 

 

Ergonomi, çalışanların mekânla olan ilişkilerini belirli kurallara bağlayarak, insanın 

çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önlemeyi daha sağlıklı ve etkin bir 

biçimde hareket edebilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla iş performansını da artıracak 

şekilde mekânsal düzenlemeler yapar. Günümüz ofis çalışanlarının en büyük sorunu; sabit 

pozisyonlu oturmaktan kaynaklı bel, boyun, sırt ve göz ağrılarıdır. Bu ağrıların ilerleyen 

zamanlarda kronikleştiği görülmektedir. Dolayısıyla çalışanların performansı ve verimi 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Yöneticiler çalışanları için kararlarını verirken; çalışma 

koşullarının belirsizlik nedeniyle ölçülemeyen sonuçlarıyla karşılaşmaktan çekinirler. 
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Oysa gerçek hayatta kararların tam belirlilik altında alınması mümkün değildir. Bu 

çalışmanın ilk adımında; yetersiz ergonomik koşullara sahip bir işletmede 50 kişiden 

oluşan ofis çalışanına anket yapılarak en çok kullanılan ürünler tespit edilmiş ve maliyet 

analizi yapılmıştır. Çalışmanın ikinci adım nda ise yöneticilerin ve çalışanların belirsizlik 

ve riskin söz konusu olduğu durumlarda kullanılan karar verme teknikleri ile ergonomi 

tabanlı karar analizi sürecinde kararların nasıl alındığı üzerinde durulmaktadır. 

Çalışmanın son adımında karar problemini değerlendirmek için planlama uzmanlarından 

görüş alınmış ve karar verme sürecine ek bilgiyi de dâhil ederek verilen kararın verimliliği 

hesaplanıp yorumlanmıştır. Sonuç olarak; bu çalışma ile çalışan ve yöneticilerin kararları 

doğrultusunda, çalışanların ergonomik açıdan performans ve memnuniyetini artırmak için 

karar analizi teknikleri kullanılmış ve karar verme süreci kolaylaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Karar Verme Teknikleri, Ergonomi Tabanlı Karar Analizi, Ofis 
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Pension plans are contracts created to be make sure that regular pension payments are 

provided to the participants when they retire. They also regulate issues such as the rights 

and obligations of the participants in detail, how the contribution shall be evaluated, and 

on which basis pension payments will be made. Pension plans are basically divided into 

three subcategories which are defined contribution pension plans, defined benefit pension 

plans and hybrid pension plans. Individual pension plans are defined contribution pension 

plans. In individual pension plans, the saver determines a particular fund target by 

deciding on the amount of the fund that he wants to reach. An estimation of future rate of 

return is made by the financial planner in view of this fund target and contribution amount 

needed to be paid by the saver is defined. Because of the fact that the rate of return is 
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different from its estimation, a deficit –an undesirable situation- occurs between value of 

the fund and the fund target in individual pension plans. In this study, optimal investment 

strategy was determined by minimizing future fund deficits. While optimal investment 

strategy was being determined, Dynamic Programming was utilized as an optimization 

method due to investment return’s dynamic structure as a result of the changes in time. It 

was assumed that the pension fund was invested in two assets with different levels of risk, 

a low-risk asset and a high-risk asset. On the other hand, with a simulation study, what 

proportion of the fund should be invested in the low-risk asset and what proportion of the 

fund in high risk asset in years were specified for participants who have different lengths 

of future service. When the results of the application study were analyzed, it was seen that 

optimal investment strategy is, at the beginning of the saving period, to invest the fund 

mainly in high-risk and high-return assets such as equities; after some years, to decrease 

the proportion of the fund which was invested in high-risk assets gradually, thus, to 

increase the proportion of the fund which was invested in low-risk and low-return assets 

like treasury bonds; and finally close to the retirement, to invest the fund mainly in low-

risk and low-return assets. It was observed that target fund could be reached as a result of 

optimal asset allocation of the contributions. 

 

Keywords: Individual Pension Plans, Fund Target, Simulation, Dynamic Programming, 

Optimal Investment Strategy 

 

Bireysel Emeklilik Planlarında Optimal Yatırım Stratejisi 

 

Emeklilik planı, katılımcılarına emekli olduklarında düzenli olarak emeklilik 

ödemelerinin yapılmasını sağlamak amacıyl a oluşturulan ve plan katılımcılarının hakları 

ve yükümlülükleri, yapılan katkıların ne şekilde değerlendirileceği, emeklilik 

ödemelerinin hangi esasa göre yapılacağı gibi konuları ayrıntılı olarak düzenleyen 

sözleşmelerdir. Temelde katkısı belirli emeklilik planları, faydası belirli emeklilik planları 

ve karma emeklilik planları olmak üzere üçe ayrılan emeklilik planlarında, bireysel 

emeklilik planları, katkısı belirli emeklilik planlarıdır. Bireysel emeklilik planlarında 

katılımcı belirli bir vade sonunda ne kadarlık bir fon miktarına ulaşmak istediğine karar 
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vererek bir hedef fon büyüklüğü belirler. Belirlenen bu hedef fon büyüklüğü göz önünde 

bulundurularak finansal danışmanlar tarafından gelecekteki getiriye ilişkin tahminde 

bulunulur ve katılımcı tarafından ödenmesi gereken katkı miktarı belirlenir. Yatırım 

getirisinin tahmin edilenden farklı çıkması nedeniyle, gerçekleşen fon büyüklüğü ile 

hedeflenen fon büyüklüğü arasında bireysel emeklilik planlarında istenmeyen bir durum 

olan açık meydana gelir. Bu çalışmada gelecekte meydana gelecek fon büyüklüğündeki 

açıklar minimize edilerek optimal yatırım stratejisi belirlenmiştir. Optimal yatırım 

stratejisi belirlenirken: yatırım getirisinin zamanla değişen dinamik yapısı nedeniyle 

Dinamik Programlama optimizasyon yöntemi kullanılmış, emeklilik fonlarının biri düşük 

riskli biri yüksek riskli iki yatırım aracında değerlendiği varsayılmış ve benzetim çalışması 

ile farklı gelecek hizmet süresi olan katılımcılar için yıllar içerisinde fonun ne kadarının 

yüksek riskli, ne kadarının düşük riskli yatırım aracında değerlendirilmesi gerektiği 

belirlenmiştir. Yapılan uygulama sonuçları incelendiğinde; birikim döneminin başlarında 

fonun büyük bir kısmının hisse senedi gibi yüksek riskli ve getirili yatırım araçlarında 

değerlendirilmesi, vade ilerledikçe fonun yüksek riskli yatırım araçlarında değerlendirilen 

oranının azaltılarak devlet tahvili gibi düşük riskli ve getirili yatırım araçlarında 

değerlendirilen oranının artırılması ve emeklilik dönemine yaklaşıldığında ise fonun 

büyük bir kısmının düşük riskli ve getirili yatırım araçlarında değerlendirilmesinin, 

optimal yatırım stratejisi olacağı; katkıların yatırım araçlarına optimal tahsisi sonucunda 

hedeflenen fon büyüklüğüne ulaşılabileceği görülmüştür. 
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In order to express fuzzy relations mathematically, utilized fuzzy matrix based on the 

fuzzy set theory is used. Additionally, fuzzy matrices are created to be modelled and 

analyzed various fuzzy systems. Situations can be found in the next steps of a dynamic 

system modeling of uncertain relationships that usually depends on what form the powers 

of fuzzy matrix. Therefore, determining the conditions under which the quadratic fuzzy 

matrix converges is a quite interesting subject. In this study, it is shown that diagonal fuzzy 

matrices are convergent. Furthermore, upper and lower triangular fuzzy matrices are 

defined and the power would converge with respect to their diagonal element of upper and 

lower triangular fuzzy matrices with a dimension of 2x2 are specified. Finally, it is proven 

that transpose of a fuzzy matrix provides the maximum principle is convergent. 

 

Keywords: Fuzzy Logic, Fuzzy Matrix, Convergence 

 

Bulanık Matrislerin Yakınsaklığı 

 

Bulanık ilişkilerin matematiksel olarak ifade edilebilmesi için bulanık küme teorisine 

dayanan bulanık matrislerden yararlanılır. Bununla birlikte çeşitli bulanık sistemlerin 

modellenmesi ve çözümlenmesi amacıyla da bulanık matrisler oluşturulurlar. Belirsiz 

ilişkilerin modellendiği dinamik bir sistemin gelecek adımlarda bulunabileceği durumlar, 

genellikle bulanık matrislerin kuvvetlerinin hangi formda olduğuna bağlıdır. Bu nedenle 

karesel bulanık matrislerin hangi koşullar altında yakınsadığının belirlenmesi oldukça 

ilginç bir konudur. Bu çalışmada; köşegen bulanık matrislerin yakınsak olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca üst ve alt üçgensel bulanık matrisler tanımlanarak, 2x2 boyutlu üst 

ve alt üçgensel bulanık matrislerin köşegen elemanlarına göre yakınsayacağı kuvvet 
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belirlenmiştir. Son olarak, maksimum ilkesini sağlayan bir bulanık matrisin transpozunun 

da yakınsak olduğu ispatlanmıştır. 
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Companies Traded at the BIST 30, 50 and 100 Index Ranking Based on Financial 

Ratios with AHP- PROMETHEE Integrated Approach 
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Ranking firms traded at exchange is important factor for trading, financing and investment 

decisions. Purpose of this study is to analyze relationships between rank ing top 50 

companies traded at BIST 30,50 and 100 indices and ranking by stock exchange for 2009-

2014 regarding financial ratios (operation, liquidity, leverage, profitability) using AHP-

PROMETHEE integrated approach. AHP technique was used for determining criteria 

weights regarding financial ratios. Firms’ ranking are obtained via Promethee II approach. 

Relationships between two types of ranking are evaluated according to correlation 

analysis. 

 

Keywords: Multi Criteria Decision Making, Ranking, AHP, PROMETHEE, BIST 

 

BIST 30, 50 ve 100 Endekslerinde İşlem Gören Firmaların AHP- PROMETHEE 

Bütünleşik Yaklaşımıyla Finansal Oranlarına Göre Sıralanması 

 

Borsada firmaların oranlarına göre sıralanması ticaret, finansman ve yatırım kararları 

açısından önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada AHP- PROMETHEE bütünleşik 

yaklaşımı aracılığıyla finansal oranlar bağlamında (operasyon, likidite, kaldıraç, karlılık) 

BIST 30,50 ve 100 endekslerinde işlem gören ilk 50 firmanın 2009-2014 yılı verilerine 

göre yapılan sıralama ile borsa sıralanması arasındaki ilişki incelenmiştir. Finansal oranlar 
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için uygun ağırlıklar anket kullanılarak AHP yöntemiyle belirlenirken firmaların 

sıralanması Promethee II yöntemiyle yapılmıştır. İki türdeki sıralama arasındaki ilişkiler 

korelasyon analiziyle incelenmiştir. 
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The Bin Packing Problem (BPP) is to find the minimum number of bins needed to pack a 

given set of objects of known sizes so that they do not exceed the capacity of each bin. In 

this study, a new version of the Bin Packing Problem and a solution approach for this 

problem is proposed. Proposed packing problem is both relevant for many transportation 

and logistics planning problems, especially freight shipping, when a company has to ship 

orders to different customers. Some of these orders may be urgent the other may wait 

before shipped. Also, different orders can be placed into the same shipping box with a 

certain condition. For example, containers which are loaded to ship, can be closed, opened 

or both, designed for food, liquids or both. On the other hand, a company demand to place 

together for their different orders. In the proposed problem, given a set of items joined 

into different groups according to particular features and characterized by volume and 

profit and a set of bins with given volum e which create constraints based on groups of 

objects and has its own constraint of upper bound of total volume of bins, and cost. Part 

of the items, which denoted compulsory, must be loaded, while a selection has to be made 

among the non-compulsory objects. Also problem has fuzzy relations between the objects 

reflecting the degree of the consistency of the whole packing. The fuzzy sets technique 

makes it possible to take into account the degree of the consistency in packing and thus to 
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enhance its quality. The efficiency of the proposed algorithm is proved by computational 

experiment. 

 

Keywords: The Bin Packing Problem, Combinatorial Optimization, Fuzzy Relations 

 

 

Grup Kısıtlı ve Bulanık İlişkili Bidon Paketleme Problemi İçin Matematiksel Model 

ve Uygun Çözüm Algoritması 

 

Boyutları bilinen nesneler kümesinin, her bir bidonun kapasitesini aşmayacak şekilde, 

paketlenmesi için gerekli minimum bidon sayısını bulmaya Bidon Paketleme Problemi 

(BPP) denir. Bu çalışmada, Bidon Paketleme Problemini yeni bir sürümü ve bu problem 

için bir çözüm yaklaşımı önerilmiştir. Tanıtılan paketleme problemin taşıma ve lojistik 

planlama problemlerinin, özellikle bir şirketin farklı müşteriler için nakliye siparişlerinin 

olduğu yük taşımacılığı durumları ile ilgilidir. Bu siparişlerinin bazıları sevk edilmesi acil 

olabilirken diğerleri sevk öncesi bekleyebilir. Dahası, farklı siparişler belirli koşular 

altında aynı nakliye kutusuna yerleştirilebilir. Örneğin; nakliye için yüklenen 

konteynerler, yiyecek, sıvı taşımak veya ikisi içinde tasarımlanmış olup açık, kapalı veya 

ikisi birden olabilir. Diğer taraftan, bir şirket farklı siparişlerinin aynı yere konulmasını 

talep edebilir. Önerilen problemde, verilen nesne dizisi belirli özelliklerin e göre farklı 

gruplara bölünmüş ve hacim ve faydaya ile karakterize edilmiştir. Nesne gruplarının 

kısıtlarına göre oluşturulmuş hacimler ile verilen bidonlar dizisi bidonların toplam hacmi 

için bir üst limit kısıdına ve maliyete sahiptir. Nesnelerin zorunlu olarak gösterilen bir 

kısmı yüklenirken, zorunlu olmayan nesneler arasında bir seçim yapılmalıdır. Ayrıca 

problem, tüm paketlemenin tutarlılık derecesini yansıtan, nesneler arasından bir bulanık 

ilişkiye sahiptir. Bulanık kümeler tekniği, paketleme de tutarlılık derecesinin göz önünde 

bulundurulmasına olanak sağlar, böylece atama kalitesi artırılabilir. Önerilen algoritmanın 

etkinliği, hesaplamalı deneylerde gösterilmiştir. 
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Optimization problem is generally defined as maximization or minimization of a function 

under specific constraints. In non-life insurance, there are many optimization studies such 

as minimization of ruin probability and maximization of dividend payments. One of the 

main objectives of these studies is to calculate an optimal premium. In non-life insurance, 

the ruin probability is a basic measure for risk. Reinsurance, transfering the risk, is an 

important tool to keep the ruin probability at a minimum level. Using proportional 

reinsurance, minimum ruin probability can be reached. The other way of avoiding ruin is 

to choose a suitable investment. Ruin Model called also as Surplus Model which 

demonstrates an insurer’s surplus process underlies Ruin Theory. Surplus Process 

represents changes in the surplus of the insurer at a certain period. Surplus is calculated 

by adding premium income to the insurer’s initial capital and then claim payments are 

subtracted within a specific time. The history of insurer’s premium income and claim 

payments are important. There are some assumptions in premium and claim process. For 

example, it is usually assumed that premium payments are fixed and claim payments are 

modelled by Compound Poisson Process. Ruin occurs when the surplus value first drops 

below zero. The probability of the surplus value first drop below zero is defined as ruin 

probability and the time occured ruin is defined as ruin time. In this study, firstly classical 

ruin model will be introduced and then both discrete and continuous ruin probability 

equations will be emphasized. Hamilton-Jacobi-Bellman Equations, Cramer and 

Lundberg Inequalities and some necessary theorems at calculations of ruin probability 
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minimization will be shown. By mentioning the maximization of dividend payments 

briefly, we will offer a method in order to calculate an optimal non-life insurance 

premium. 

 

Keywords: Optimization, Non-Life Insurance, Ruin Probability, Reinsurance, Dividend 

Payments 

 

 

Hayat Dışı Sigortalarda Optimizasyon Çalışmaları 

 

Optimizasyon problemi genel olarak ilgilenile n fonksiyonun, belirli kısıtlar altında 

maksimum veya minimum yapılması olarak tanımlanabilir. Hayat-dışı sigortalarda iflas 

olasılığının minimizasyonu ve kar payı ödemelerinin maksimizasyonu gibi optimizasyon 

çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaçlardan birisi optimal prim 

hesabına ulaşmaktır. Hayat-dışı sigortalarda iflas olasılığı risk için temel bir ölçüt olması 

açısından önemlidir. İflas olasılığının minimum seviyede tutulmasında riskin 

devredilmesi işlemi olan reasürans önemli bir araçtır. Oransal reasürans kullanılarak 

minimum iflas olasılığına ulaşılabilir. Reasürans dışında uygun yatırım yoluyla da iflastan 

kaçınmak mümkündür. Bir sigortacının artık sürecini gösteren klasik iflas modeli ya da 

diğer bir ifade ile artık modeli İflas Kuramı’nın temelini oluşturur. Artık süreci 

sigortacının artıklarının belli bir dönemdeki hareketini temsil eder. Artık bell i bir zaman 

aralığında sigortacının başlangıç sermeyesine o süreçte alacağı prim gelirlerinin eklenmesi 

ve yapacağı hasar ödemelerinin çıkartılması ile bulunur. Sigortacının prim gelirlerinin ve 

hasar ödemelerinin geçmişi önemlidir. Prim ve hasar süreçlerinde belli varsayımlardan 

yararlanılır. Genellikle, prim ödemelerinin sabit olduğu ve hasar ödemelerinin Bileşik 

Poisson Sürecine uyduğu varsayılır. Artık değerinin ilk kez sıfırın altına düştüğü noktada 

iflas gerçekleşir. Artık değerinin ilk kez sıfırın altına düşmesi olasılığı iflas olasılığı, 

iflasın gerçekleştiği zaman ise iflas zamanı olarak tanımlanır. Bu çalışmada öncelikle 

klasik artık modeli tanımlanarak, hem kesikli hem de sürekli zamandaki iflas olasılığı 

eşitlikleri üzerinde durulacaktır. İflas olasılığının minimizasyonu işleminde Hamilton-

Jacobi-Bellman Eşitlikleri, Cramer ve Lundberg Eşitsizliği ile gerekli teoremlerin 
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kullanımları gösterilecektir. Kar payı ödemelerinin maksimizasyonuna kısaca değinilerek 

hayat-dışı sigortalarda optimal prim hesabı için bir yöntem sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Hayat-Dışı Sigortalar, İflas Olasılığı, Reasürans, Kar-

Payı Ödemeleri 
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Traffic congestion in the city has increased recently due to various reasons. The most 

important reasons are increase in the number of public transport and private vehicles used 

in traffic under the influence of population growth and existing insufficient infrastructure 

that is unable to meet the needs of today. There have been attempts to produce solutions 

for the increasing problems about traffic congestion. Solutions suggested for improving 

the road infrastructure is more expensive than solutions suggested for optimizing the 

number of active vehicles used in road traffic. Reducing the number of active vehicles that 

are used in traffic is directly related to the optimization of public transport. Today, there 

are many amateur or professional software applications that are being developed to use 

public transport more effectively. Although applications aim to give the most efficient 

route for users, they use different interfaces and different algorithms. In this study, the 

existing applications are analyzed in terms of algorithm’s running time and ease of use, 

based on observation and examination. In the review and assessment part, running time of 

finding solution, accuracy of the route returned as the solution, visual map support, 

functionality of search engine, alternative route results, using GPS, allowing to print route 

output, alternative foreign language option, social events notification etc. are used to 

create specific decision points. By these decision points, comparisons that are made 

between the applications ratings have more objective values. To identify the decision 
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hierarchy and to obtain the percent distribution of the decision point; Analytic Hierarchy 

Process (AHP), which is put forward by Myers & Alpert duo in 1968 and developed as 

decision-m aking model and predicting method by Saaty in 1977, is used. After finding 

the weight of factors by TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution) method, which is developed as multiple criteria decision-making techniques by 

Hwang and Yoon (1981), nearest and farthest applications to ideal solutions are found. In 

this way, the strong or weak sides of preferred software applications with respect to factors 

are revealed, as well as observing theirs common deficiencies that are expected to provide 

insight into new applications. In this study, a new methodology is proposed to perform the 

comparison of the mentioned applications. *This study is supported by the Scientific and 

Technological Research Council of Turkey (TUBITAK, grant No.113E535). 

 

Keywords: TOPSIS, AHP, Public Transportation, Route Planning 

 

Toplu Ulaşımda Optimal Rota Planlama Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi 

ve Metodolojisi 

 

Şehirlerdeki trafik sorunu çeşitli nedenlerden dolayı son zamanlarda artmaktadır. Bu 

nedenler arasında, nüfus artışının etkisiyle trafikte ku llanılan hususi ve toplu ulaşım 

araçlarının sayısının artması, mevcut alt yapının bugünün ihtiyaçlarına karşılık 

verememesi gibi önemli başlıklar yer almaktadır. Artan trafik sorunun önüne geçmek için 

bahsedilen sorunlar hakkında çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Alt yapıya ait üretilen 

çözümler, trafikte kullanılan aktif araç sayısının optimize edilmesine yönelik çözümlere 

göre daha maliyetlidir. Aktif araç sayısının azaltılması ise toplu taşımayla birebir doğru 

orantılıdır. Günümüzde şehir içi toplu ulaşımın daha efektif kullanılabilmesi için çok 

sayıda amatör ya da profesyonel web ve mobil uygulamaları geliştirilmektedir. Bu 

uygulamalarda, ortak payda en iyi rotayı etkin bir şekilde sunmak olmasına rağmen, farklı 

ara yüzler ve değişik algoritmalar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, mevcut uygulamalar 

gözleme dayalı olarak; tasarım, hız ve kullanım kolaylığı açısından inc elenmektedir. 

İnceleme ve değerlendirme kısmında; arama ve sonuç bulma hızı, çözüm olarak dönülen 

rotanın doğruluğu, harita desteği, yer arama motorunun veri havuzu genişliği, alternatif 
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rota sonuçları, konum bilgisi kullanma, rota çıktısı alma, yabancı dil seçeneği, sosyal 

etkinlik bildirimi, kullanım kolaylığı ve görsellik gibi belli karar noktaları oluşturularak, 

mevcut uygulamalar arasında yapılacak karşılaştırmalar ve puanlamalarda daha nesnel 

değerler elde edilmektedir. Karar hiyerarşisinin tanımlanabilmesi ve karar noktalarının 

yüzde dağılımlarını elde etmek için, 1968 yılında Myers ve Alpert ikilisi tarafından ortaya 

atılmış ve 1977 de ise Saaty tarafından bir model olarak geliştirilen karar verme ve 

tahminde bulunma yöntemi Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) kullanılmaktadır. Faktörlerin 

ağırlıkları bulunduktan sonra, Hwang ve Yoon (1981) tarafından çok kriterli karar verme 

tekniği olarak gelişt irilmiş TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution) ile ideale en yakın ve en uzak uygulamalar bulunmaktadır. Bu sayede 

tercih edilen yazılımların faktörler bazında güçlü ya da zayıf yanları, ayrıca incelenen 

bütün uygulamalar arasındaki ortak eksiklikler gözlemlenerek yapılacak yeni 

uygulamalara fikir vermesi mümkündür. Bu çalışmada, yukarıda sözü geçen 

uygulamaların karşılaştırılmasını gerçekleştirebilmek adına yeni bir metodoloji 

önerilmektedir.  
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Energy is an important concept in terms of welfare and development level of societies. In 

this sense countries are willing to increase energy sources and to use these sources 

effectively. It is necessary to use multi criteria analysis for evaluation of alternatives and 

to determine the best alternative in the energy. Multi criteria decision making (MCDM) is 

a process which involves determining the best alternative as a result of eval uation with 
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respect to criteria. It is also possible to evaluate energy alternatives by using MCDM 

methods. In this paper, published papers on energy decision making which use classic and 

fuzzy MCDM methods are analyzed. It is desired to provide guidance to researchers by 

determining which method is used in the literature. In this context it is aimed to determine 

use of which methods by researchers will be more useful for success of study in the future. 

 

Keywords: Multi Criteria Decision Making, Energy, Multi Criteria Decision Making 

Methods, Energy Alternatives 

 

Enerji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi İçin Çok Kriterli Karar Verme 

Modelleri: Bir Literatür Araştırması 

 

Enerji, toplumların refah seviyesi ve kalkınma düzeyi açısından önemli bir kavramdır. Bu 

anlamda ülkeler enerji kaynaklarını arttırmak ve bu kaynakları etkin kullanmak 

istemektedirler. Enerji alanında alternatiflerin değerlendirilmesi ve doğru seçim yapılması 

için çok kriterli bir analiz yapmak gerekmektedir. Çok kriterli karar verme (ÇKKV), 

alternatiflerin kriterler açısından değerlendirilmesi sonucu en iyi alternatifin belirlenmesi 

sürecidir. Enerji alanında da alternatiflerin ÇKKV yöntemleri ile değerlendirilmesi 

mümkündür. Bu çalışmada, enerji alanında klasik ve bulanık ÇKKV yöntemleri 

kullanılarak yapılan çalışmalar ayrı ayrı incelenmiştir. Bu çalışmaların uygulama alanları 

ve yılları analiz edilmiştir. Diğer taraftan çalışmalarda en sık kullanılan ÇKKV 

yöntemlerinin hangileri olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak enerji alanında 

ÇKKV yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmaların derlenmesi sağlanmıştır. Literatürde 

hangi yöntemin daha az kullanıldığı belirlenerek, araştırmacılara yol gösterici olmak arzu 

edilmiştir. Bu bağlamda gelecekte hangi yöntemlerin araştırmacılar tarafından 

kullanılmasının çalışmanın başarısı açısından daha yararlı olacağının belirlenmesi 

hedeflenmiştir. 
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In today’s real life problems, we encounter optimization problems which have more than 

one purposes. Solving multi objective optimization problems is more difficult than solving 

single objective optimization prob lems. Level of difficulty increases even more in multi 

objective optimization problems especially when there are conflicting objectives. 

Attempting to maximize one objective while minimizing the other increases the 

complexity of the problem. In multi objective problems while the decision problem is 

being set up, it could be difficult to create the objective function. More than one critera 

are the subject when it comes to evaluating the quality of solution in most of the decision 

problems. It might not be possible to put these criteria together with objective function. 

When more than one criteria are taken into consideration and when these criteria 

contradict with each other, different solution alternatives might come into question. One 

of the classical methods used in multi objective optimization problems is combining 

objectives according to performance criterion. Solution is found by turning multi objective 

problem into single objective problem through combining different objectives under one 

value. The most common method for subsuming under single performance is weighting 

every single objective and turn them into single objective function. Second method for the 

solution of multi objective problems is changing objectives each time and finding a 

solution. It is solving as multi objective problem by changing objective function for each 

solution through turning the rest of the objectives into constraints. İt is important to 

determine the order of preference correctly since it affects the resolution process. The third 

method used in multi objective optimization problems is pareto optimal method. Here, 

dominance concept comes up which enables preference between a vector that includes all 

objectives and sol utions. When compared to other methods, there are less studies that 
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attempt to achieve various solution sets through pareto optimization method for solution 

of multi objective problems. In this study pareto dominance concept which enables 

decision maker make a selection among results in multi objective optimization problems 

is introduced. Superior sides of this method are revealed by performing an application on 

sample problem. 
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Çok Amaçlı Optimizasyon Problemlerinde Pareto Optimal Kullanımı 

 

Günümüz gerçek yaşam problemlerinde birden fazla amaca sahip optimizasyon 

problemleriyle karşılaşırız. Çok amaçlı optimizasyon problemlerini çözmek tek amaçlı 

optimizasyon problemlerine göre daha zordur. Çok amaçlı optimizasyon problemlerinde 

özellikle birbiriyle çelişen amaçlar olması durumunda problemin zorluk derecesi daha da 

artmaktadır. Amaçlardan biri maksimize edilmeye çalışılırken diğer bir amacın minimize 

edilmeye çalışılması problemin karmaşıklığını daha da arttırmaktadır. Çok amaçlı 

optimizasyon problemlerinde, karar probleminin modeli kurulurken amaç fonksiyonunun 

oluşturulması zor olabilir. Karar problemlerinin bir çoğunda çözümün kalitesini 

değerlendirmek için birden fazla kriter söz konusudur. Bu kriterleri tek bir amaç 

fonksiyonunda toplamak her zaman olanaklı olmayabilir. Birden fazla kriterin söz konusu 

olduğu, özellikle bu kriterlerin birbirleriyle çeliştiği problemlerde farklı çözüm 

alternatifleri söz konusu olur. Çok amaçlı optimizasyon problemlerinin çözümünde 

kullanılan klasik yöntemlerden bir tanesi, performans kriterinde amaçların 

birleştirilmesidir. Farklı amaçlar, bir değerde birleştirilerek çok amaçlı problem, tek 

amaçlı problem haline getirilerek çözüm yapılır. Tek performans altında toplamak için en 

çok kullanılan yöntem ise, her bir amacın ağırlıklandırılarak tek amaç fonksiyonu haline 

getirilmesidir. Çok amaçlı problemlerin çözümünde kullanılan ikinci yöntem olarak, 

amaçların her seferinde değiştirilerek çözümler elde edilmesidir. Her çözümde amaç 

fonksiyonu değiştirilerek, kalan diğer amaçların kısıt haline getirilmesi ile tek amaçlı 

problem gibi çözülmesidir. Amaçlar arasındaki tercih sırasının doğru belirlenmesi, çözüm 

sürecini etkileyeceğinden dolayı önemlidir. Çok amaçlı optimizasyon problemlerinde 
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kullanılan üçüncü yöntem ise pareto optimal yöntemidir. Burada, tüm amaçları içeren bir 

vektör ve çözümler arasında tercih yapmayı sağlayan baskınlık kavramı ortaya 

çıkmaktadır. Çok amaçlı problemlerin çözümünde pareto optimizasyonu tekniğini 

kullanarak çeşitli çözüm kümesi elde etme çalışmaları diğer yöntemlere göre oldukça 

azdır. Bu çalışmada, çok amaçlı optimizasyon problemlerinde karar vericinin sonuçlar 

içinden tercihini yapabilmesini sağlayan pareto baskınlık kavramı sunulmuştur. Örnek 

problem üzerinde uygulama yapılarak bu yöntemin üstün yanları ortaya konmuştur. 
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Every job has a predetermined process route in job shop type production platform. Pieces 

are processed by machines which have determined routes be followed. In parallel machine 

production platform, there are more than one machines which are connected to each other. 

Job which is to be processed might be processed by any of these parallel machines. 

Flexible job shop production is the combined form of job shop type and parallel machine 

production types. In flexible job shop type production, jobs have different routes and each 

job is consisted of at least one operation. These operations are processed by any of the 

machine sets which are parallel to each other. Generally flexible job shop scheduling 

problems are divided into two groups as the ones which have total flexibility and ones 

which have partial flexibility. In total flexibility, all machines on each operational system 

might be operationalized. In partial flexibility, on the other hand, a part of the jobs can be 

operationalized by only a group of machines. Flexible job shop scheduling problem 

consists of two sub problems: assignment of operations to any candidate machines and 
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sequence of jobs in this machine group. Two approaches are improved in literature related 

to the solution of these two sub-problems: hierarchical and integrated. Priority rules which 

are easily used for solving small scale scheduling problems do not give satisfactory results 

when it comes to solving big scale scheduling problems. Various rules such as shortest 

processing time, longest processing time, earliest due date, and the least work remaining 

have been improved. Local search is an algorithm which aims to develop the solutions 

which are achieved by any other methods. Local search algorithm determines a point in 

the subset of start solution set and seeks the adjacents of this point. If the suitability value 

of the adjacent solution is better than suitability value of the current solution, adjacent 

solution is determined as current solution. In this study, local research algorithm which is 

intended to improve starting solutions of job shop scheduling problems that are achieved 

by basic priority rules is presented. The method which is presented has both discovering 

new search space features and making use of the current solutions in known search space. 

Results shows that local search algorithm improves the solutions further which are 

achieved by solving flexible job shop scheduling problems. 
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Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Yerel Arama Algoritması ile Çözüm 

Performansının Geliştirilmesi 

 

Atölye tipi üretim ortamında, her işin önceden belirlenmiş işlem rotası vardır. İşler 

belirlenmiş rotalardaki makinelerde işlem görürler. Paralel makine üretim ortamında, 

birbirine paralel şekilde bağlı birden fazla makine vardır. İşlem görecek iş bu paralel 

makinelerden herhangi birinde işlenebilir. Esnek atölye tipi üretim, atölye tipi ve paralel 

makine üretim tiplerinin birleştirilmiş halidir. Esnek atölye tipi üretimde işlerin rotaları 

birbirlerinden farklıdır ve her iş en az bir operasyondan oluşmaktadır. Bu operasyonlar, 

birbirine paralel makine setlerinden herhangi birinde işlem görürler. Her bir makinedeki 

her bir operasyonun işlem süresi birbirinden farklıdır. Genel olarak esnek atölye tipi 

çizelgeleme problemleri toplam ve kısmi esnekliğe sahip olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 
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Toplam esneklikte her bir operasyon sistemdeki tüm makineler üzerinde işleme tabi 

tutulabilirler. Kısmi esneklik durumunda ise işlerin bir kısmı sadece bir grup makine 

üzerinde işleme tabi tutulabilirler. Esnek atölye tipi çizelgeleme problemi, operasyonların 

aday makinelerden herhangi birisine atanması ve bu makine grubunda işlerin sıralanması 

alt problemlerinden oluşmaktadır. Literatürde bu iki alt problemin çözümüne ilişkin 

hiyerarşik ve bütünleşik olmak üzere iki tür çözüm yaklaşımı geliştirilmiştir. Küçük 

boyutlu çizelgeleme problemlerinin çözümünde rahatlıkla kullanılan basit öncelik 

kuralları büyük boyutlu problemlerin çözümünde tatmin edici sonuçlar vermezler. En kısa 

işlem süresi, en uzun işlem süresi, en erken teslim süresi, en az kalan işlem sayısı, en kısa 

kalan işlem süresi şeklinde çeşitli kurallar geliştirilmiştir. Yerel arama herhangi bir 

yöntem ile elde edilen çözümleri daha da geliştirmeye yönelik stratejilerin olduğu 

algoritmalardır. Yerel arama algoritması başlangıç çözüm kümesinin alt kümesinde bir 

nokta belirler ve bu noktanın komşularını arar. Eğer aranan komşu çözümün uygunluk 

değeri, mevcut çözümün uygunluk değerinden daha iyi ise komşu çözüm mevcut çözüm 

olarak belirlenir. Bu çalışmada, esnek atölye tipi çizelgeleme problemlerinin basit öncelik 

kuralları ile elde edilen başlangıç çözümlerini daha da geliştirmeye yönelik yerel arama 

algoritması sunulmuştur. S unulan yöntem, hem yeni arama uzaylarını keşfedebilme hem 

de bilinen arama uzayında olabilecek çözümleri gezebilme özelliğine sahiptir. Sonuçlar 

yerel arama algoritmasının esnek atölye tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde elde 

edilen çözümleri daha da geliştirdiğini göstermiştir. 
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Personnel selection is a very important decision in human resources. Appropriate staff 

selection for working is important in terms of company’s future and efficiency of 

workforce/employees. In this paper, the problem of selection of a company's sales 

consultants operating in the retail sector is discussed. Analytic hierarchy process and 

PROMETHEE ranking methods are used to find the solution to the problem. First off all 

candidates who apply, according to the company's expectations of corporate applications 

will be passed through qualifying. Taking into account the criteria set out by those skilled 

in the company with the analytic hierarchy process criteria are weighted. In the last stage 

PROMETHEE ranking method was used and identified the most suitable candidate for 

the candidates from the election. 

 

Keywords: Multicriteria Decision Making, Analytic Hierarchy Process, PROMETHEE, 

Personnel Selection. 

 

Ahp-Promethee Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim Problemi: Perakende 

Sektöründe Bir Uygulama 

 

İnsan kaynaklarında personel seçimi çok önemli bir karardır. Yapılacak işe uygun 

personelin seçimi hem şirketin geleceği hem de alınacak personelin verimliliği açısından 

önemlidir. Bu çalışmada, perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın satış 

danışmanı seçim problemi ele alınmıştır. Problemin çözümünü bulmak için analitik 

hiyerarşi süreci ve PROMETHEE sıralama yöntemleri kullanılmıştır. İlk olarak başvuru 

yapan adaylar, uygulama yapılacak kurumsal firmanın beklentilerine göre ön elemeden 

geçirilmiştir. Firmada uzman kişiler tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak 
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analitik hiyerarşi süreci ile kriterler ağırlıklandırılmıştır. Son aşamada elemeden geçen 

adaylar için PROMETHEE sıralama yöntemi kullanılmış ve en uygun aday belirlenmiştir. 
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Organized Industrial Zones (OIZs) are used as a main and important industry policy tool 

in Turkey. In 2012, the number of OIZs is 263 with 148 active and 115 planned ones. OIZ 

idea stems from the cluster policy which is made popular by Porter aft er 2000s. Our main 

aim is to uncover the intra-OIZ and intra-industry knowledge spillovers in Ankara. The 

export decision function is estimated with the spatial econometric method. In our study, 

“Field Research Survey” which is collected by Small and Medium Enterprises 

Development Organization (SMEDO) is used. After the cleaning process of the data, 1545 

observations are left for Ankara. The size of the firm (which is proxied by logarithm of 

total labor), technology (which is proxied by computer usage), organizational proximity 

and foreign language knowledge of the administrator are the common determinants of 

export decision for Ankara for both intra-IOZ and intra-industry relations when spatial 

dependence is not ignored. Besides these variables, in Ankara percentage of high skilled 

labor is significant. Moreover, one third of the total effect is from spatial effects for intra-

OIZ relations while one fourth of the total effect is from spatial effects for intra-industry 

relations in Ankara. 
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Since hospitals supply non-stop service in any condition, they are working in the form of 

shift system. This working style knocks workers out both mentally and physically. Yet 

such corporations must work in shift system because they have to keep working without 

pause. That is why shift schedule which will be prepared, should not affect negatively in 

any way. In hospitals, working ours schedule process is done manually monthly by head 

nurse according to experience and practise and; taking into consideration of intensity. But 

these schedules are not much efficient and productive. A fair distribution can not be done 

and nurses’ wishes are not be able to fulfilled; need’s of patients can not be completely 

satisfied. Nurse schedule problems have importance for both completely supplying needs 

in health care centers and determining how each nurse will be appointed to shifts. In this 

study, nurse schedule problem has been dealt with. Firstly priority of nurse schedule’s 

aims were determined. Then primary goal programming method was used in order to solve 

the problem. The primary goal programming model which was suggested had been used 

for a monthly schedule in a public hospital in Turkey. 

 

Keywords: Nurse Schedule, Multiple Criteria Decision Making, TOPSİS, Goal 

Programming 
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Topsis ve Hedef Programlama ile Hemşire Çizelgeleme Probleminin Çözümü: Bir 

Örnek Uygulama 

 

Hastaneler hangi koşulda olursa olsun kesintisiz hizmet vermeleri nedeniyle vardiya 

sistemine dayalı çalışmaktadırlar. Bu çalışma biçiminden dolayı çalışanlar hem bedenen 

hem de ruhen yıpranmaktadır. Fakat sağlık hizmeti veya buna benzer bir hizmet veren 

kurumlar aralıksız çalışmaya devam etmek zorunda olduğu için vardiyalı sistem ile 

çalışmak zorundadırlar. Bu yüzden yapılacak olan vardiya çizelgelemesinin çalışma 

ortamını her açıdan olumsuz etkilememesi gerekir. Hastanelerde çalışma saatleri 

çizelgeleme işlemi genellikle sorumlu hemşire tarafından tecrübe ve deneyimlerine göre 

ve hasta yoğunluğunu dikkate alarak aylık manuel olarak hemşire çizelgeleme 

yapılmaktadır. Ancak bu çizelgeler çok etkin ve verimli olmamaktadır. Hemşireler 

arasında adaletli bir dağıtım yapılmamakta ve hemşire istekleri yeterince yerine 

getirilememekte, hasta ihtiyaçları tam olarak karşılanamamaktadır. Sağlık hizmeti veren 

merkezlerde ihtiyaçların tam olarak karşılanabilmesi, planlama periyoduna her hemşirenin 

vardiyalara nasıl atanacağının belirlenmesi açısından hemşire çizelgeleme problemleri 

önem arz etmektedir. Bu çalışmada hemşire çizelgeleme problemi ele alınmıştır. İlk olarak 

TOPSIS yöntemi ile hemşire çizelgelemede hedeflerin öncelikleri belirlenmiştir. Daha 

sonra problemi çözmek için öncelikli hedef programlama yöntemi kullanılmıştır. Önerilen 

öncelikli hedef programlama modeli Türkiye’ de bir devlet hastanesinde bir aylık 

çizelgeleme programı için uygulanmıştır. 
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In parallel machine scheduling problem a job can be done by any of the machines in a 

machine set. Parallel machine scheduling problem is a generalized version of the single 

machine scheduling problem. Jobs can be processed in parallel machines at different times 

on each machine. In some parallel machine scheduling problems jobs are completed by 

whole machine set while in some other problems jobs are completed by a subset of all 

machines. In parallel machine scheduling problems, there are machines which are 

identical, similar and independent from each other. If machines that do the same jobs work 

at same speed, this problem becomes identical machine scheduling problem. Compared to 

other evolutionary and mathematical-based algorithms, particle swarm optimization does 

not require much memory, has efficient analysis capabilities, easy to implement and has 

fast convergence properties. Particle swarm optimization algorithm aims to find global 

optimum without trapped in local optimum with using global and local search results 

effectively. In this study, two criteria identical parallel machine scheduling problems are 

discussed. The criteria of the problems are the average and maximum completion times. 

A mixed integer programming model is presented and the optimal results found for small 

size problems. To solve large problems, a model based on particle swarm optimization 

developed. We, first, show the effectiveness of model on small size problems by 

comparing them with optimal results. Then the results for large problem solutions 

presented for the proposed model. 

 

Keywords: Scheduling, Two Criteria, İdentical Parallel Machines, Meta-Heuristics 

Method, Particle Swarm Optimization 
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İki Ölçütlü Özdeş Paralel Makineli Çizelgeleme Probleminin Parçacık Sürü 

Optimizasyonu İle Çözümü 

 

İşlerin sistemdeki makine grubundan herhangi birinde yapılabileceği çizelgeleme 

problemleri paralel makineli çizelgeleme problemlerini oluşturur. Paralel makineli 

çizelgeleme problemleri aslında tek makine çizelgeleme problemlerinin genelleştirilmiş 

halidir. Paralel makinelerde işler her bir makinede değişik sürelerde işlenebilir. Bazı 

paralel makine çizelgeleme problemlerinde işlerin tamamı tüm makine setlerinde işlem 

görebilirken, bazı problemlerde işler bu makinelerin alt grubu olan daha az makine setinde 

işlem görebilir. Paralel makine çizelgeleme ortamlarında özdeş, benzer ve birbirinden 

bağımsız paralel makineler vardır. Üretim ortamında aynı işi yapan, aynı hıza sahip özdeş 

makineler olduğu zaman özdeş makine çizelgeleme problemi oluşur. Parçacık sürü 

optimizasyonu, diğer evrimsel ve matematiksel temelli algoritmalara göre, fazla hafıza 

gerektirmeyen, etkili hesaplama kabiliyetine sahip, uygulaması kolay ve hızlı yakınsama 

özelliklerine sahip bir algoritmadır. Parçacık sürü optimizasyonu algoritmasında hedef, 

global ve yerel aramaların etkin uygulanarak, algoritmanın yerel optimumlarda 

takılmadan en iyi sonuca ulaşması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada iki ölçütlü özdeş 

paralel makineli çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Problemde ele alınan ölçütler 

ortalama tamamlanma zamanı ve maksimum tamamlanma zamanıdır. Problem için karışık 

tamsayılı programlama modeli sunulmuş ve küçük boyutlu problemlerin optimal 

çözümleri gerçekleştirilmiştir. Büyük boyutlu problemlerin çözümünü bulmak için 

parçacık sürü optimizasyonu temelli bir model geliştirilmiştir. İlk olarak küçük boyutlu 

problemlerin çözümünde optimal çözümlerle karşılaşt rılan modelin etkin olduğu 

gösterilmiştir. Daha sonra önerilen modelle, büyük boyutlu problemlerin çözümünden 

elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 
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Meta heuristics has been preferred for several reasons, including, since it can be applied 

in scheduling problems easily, has a good computing power, gives satisfactory results in 

a short amount of time and a meta-heuristic developed for a problem can be incorporated 

to another problem. Researchers have generally tried to solve single criteria scheduling 

problems with meta-heuristics. In recent years the interest in multi-criteria scheduling 

problems increased. However, the solution of multi-criteria scheduling problem is more 

difficult than single- criteria problem. Flow shop scheduling environment, where each 

series-connected machine and the scheduling environment is treated in each of the 

machine following the same route of every job. A job which is completed on one machine 

is processed in another machine connected to the system series. In these systems there is 

only one product or group of similar products. Workstations are built according to the 

procedure required for producing the product. Special purposes machines are sorted by 

smooth production flow and workflow. The genetic algorithm finds the solution to the 

problem which regardless of the nature of the optimization problem is a meta-heuristic 

method. Genetic algorithms for the solution space to achieve the global optimum solution 

started to be scanned by a community is easier than other methods. In general, this method 

do not guarantee finding the global optimum solution has proven that it made a lot of trial 

found a close result. In this study has been proposed a new model to solve multi-objective 

flow shop scheduling problems genetic algorithm-bas ed with the maximum delay and 
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average delay criterion. Results are showed that given effective solutions of genetic 

algorithm in solving such problems. 

 

Keywords: Flow Shop Scheduling, Genetic Algorithm, Multi-Objective Scheduling, 

Maximum Delay, Average Delay 

 

 

 

Genetik Algoritma ile Çok Amaçlı Akış Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Çözümü 

 

Meta sezgisel yöntemler, çizelgeleme problemlerine kolaylıkla uygulanabilir olması, iyi 

bir hesaplama gücünün olması, kısa sürede tatmin edici sonuçlar alınabilmesi ve bir 

problem için geliştirilen meta sezgiselin başka bir probleme de uygulanabilir olması gibi 

nedenlerden dolayı problem çözümünde tercih edilme sebepleri olmuştur. Araştırmacılar 

genelde tek amaçlı çizelgeleme problemlerini meta sezgisel yöntemler ile çözmeye 

çalışmışlardır. Son dönemlerde birden fazla amacın dikkate alındığı çizelgeleme 

problemlerine olan ilgi artmıştır. Ancak çok amaçlı çizelgeleme problemlerinin çözümü 

tek amaçlı problemlere göre daha zordur. Akış tipi çizelgeleme ortamı, birbirine seri bağlı 

makinelerin bulunduğu ve her işin aynı rotayı izleyerek makinelerin her birinde işlem 

gördüğü çizelgeleme ortamıdır. Makinede tamamlanan bir iş sisteme seri olarak bağlı 

diğer bir makinede işlem görür. Bu sistemlerde tek bir ürün veya birbirine benzeyen ürün 

grubu vardır. İş istasyonları, ürünün üretimi için gereken işlem sıralarına göre 

oluşturulmuştur. Özel amaçlı makineler, üretim akışına göre sıralanmıştır ve iş akışı 

düzgündür. Genetik algoritma problemin yapısına bakmaksızın optimizasyon 

problemlerine çözüm bulan meta sezgisel yöntemlerdendir. Genetik algoritmalarda çözüm 

uzayı bir topluluk tarafından taranmaya başlandığı için global optimum çözüme ulaşmak 

diğer yöntemlere göre daha kolay olmaktadır. Genel olarak global optimum çözümü 

bulmayı garanti etmezlerse de buna yakın bir sonucu bulduğu yapılan bir çok araştırmayla 

ispatlanmıştır. Bu çalışmada maksimum gecikme ve ortalama gecikme ölçütleri ile çok 

amaçlı akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümü için genetik algoritma tabanlı yeni bir 
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model önerilmiştir. Sonuçlar bu tür problemlerin çözümünde genetik algoritmanın etkin 

çözümler verdiğini göstermiştir. 

 

Keywords: Akış Tipi Çizelgeleme, Genetik Algoritma, Çok Amaçlı Çizelgeleme, 
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Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) is a hybrid artificial 

intelligence method using inference feature of the fuzzy logic with parallel calculate and 

learning capabilities of neural Networks. This method can assign all possible rules by the 

created structure for the discussed problems or can permit the appointment using data rules 

related subject by expert / experts. Therefore ANFIS enable to benefi t from expert opinion 

on artificial neural networks and makes possible to obtain better results than the average 

square error criterion in many forecasting problem. In this research studies have been 

made in the literature are examined using ANFIS structure in the 2004 - 2015 (January) 

between the years, the methods used in the studies determined and the results obtained are 

interpreted. Especially ANFIS model based has been used by researchers were examined 

in detail and solution proposals have been made the problems of ANFIS based for the 

conditions used in an integrated manner with other methods. Thus researchers are gotten 

better results by making fewer mistakes when ANFIS method integrated with other 

methods. 
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Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi (Anfıs) Tabanlı Problemler 

İçin Literatür Araştırması 

 

Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi (Adaptive Network Based Fuzzy Inference 

Systems-ANFIS) yapay sinir a ğlarının paralel hesaplayabilme ve öğrenme yeteneği ile 

bulanık mantığın çıkarım özelliğini kullanan melez bir yapay zekâ yöntemidir. Bu yöntem 

ele alınan problemler için oluşturulan yapıya göre olası tüm kuralları atayabilmekte veya 

kuralların veriler yardımıyla ilgili konuda uzman/ uzmanlar tarafından atanmasına imkân 

sağlamaktadır. Bu nedenle birçok tahmin probleminde yapay sinir ağlarına uzman 

görüşlerinden faydalanma imkânı tanıdığı için ortalama hata kareler kriterine göre daha 

iyi sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu araştırmada, 2004 - 2015 (Ocak) 

yılları arasında Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi (ANFIS) yapısı 

kullanılarak literatürde yapılmış çalışmalar incelenmiş, çalışmalarda kullanılan yöntemler 

belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmacıların özellikle 

kullandıkları ANFIS tabanlı modeller ayrıntılı incelenerek ANFIS ta banlı problemlerinin 

diğer yöntemler ile bütünleşik bir şekilde kullanıldığı durumlar için çözüm önerilerinde 

bulunulmuştur. Böylece araştırmacılar ANFIS yöntemini diğer yöntemler ile bütünleşik 

kullandığında daha az hata yaparak daha iyi sonuçlar almışlardır. 

 

Anahtar Kelimeler: ANFIS (Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi), Tahminleme, 

Bulanık Modelleme, Literatür Taraması 

 

 

 

 

 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 645 

 

645 

 

Information Sharing in Supply Chain Management Methods, Techniques and 

Trends 

 

Hasan Şahin, Bayram Topal 

Sakarya Üniversitesi 

hasan.sahin@dpu.edu.tr 

 

Developments in technology and globalization of goods and services have the markets 

both display an increasing ambiguity in consumers' needs and be more dynamic. 

Costumers have become more concious who have more possibilities of reaching various 

goods and services and share more in the process of developing new product. Therefore, 

The competitive status of a firm depends on whether it understands the changes in needs 

customers and it will provide the suitable feedback. The information sharing , the result 

of globalized markets and the increasin g ambiguity of needs, is an significant problem. 

In order to overcome this problem, the firms prefer to use a new management approach 

based on information sharing. Moreover, enhancing the effect and quality of information 

sharing throughout the supplyment system provides benefits. In this study, it is browsed 

literaturely that research of what kindf of profits can be provided in a healthy information 

sharing in all processes between suppliers and customers and what kinds of effects can 

occur and alsothe effects of information sharing on supply chain. 

 

Keywords: Supply Chain, Supply Chain Management, Information Sharing 

 

 

Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Paylaşımı: Yöntem, Teknik ve Eğilimler 

 

Teknolojideki gelişmeler ve ürün ve hizmetlerin globalleşmesi pazarların giderek daha 

dinamik hale gelmelerini sağladığı gibi tüketici talepleri nde artan oranda bir belirsizlik 

sergilemelerine de yol açmaktadır. Müşteriler artık daha fazla bilgiye sahip, daha fazla 

ürün ve hizmet seçeneğine ulaşma imkanı olan, yeni ürün geliştirme süreçlerinde daha 

fazla pay sahibi bir hale gelmişlerdir. Bu nedenle, bir firmanın rekabetçi pozisyonu, 
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müşteri taleplerindeki değişiklikleri anlamasına ve bu talepleri karşılayacak uygun geri 

dönüşler sağlamasına bağlıdır. Tedarik zincirlerinde, küreselleşen pazarlar ile talepteki 

belirsizliğin artması sonucunda ortaya çıkan bilgi paylaşımı önemli bir problemdir. Bu 

problemin, üstesinden gelebilmek için firmalar, bilgi paylaşımı temelli yeni yönetim 

yaklaşımlarını tercih etmektedirler. Aynı zamanda tedarik ağı boyunca bilgi paylaşımı 

etkinliğinin ve kalitesinin arttırılması önemli faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada, 

tedarikçiden müşteriye kadar tüm aşamalardaki bilgilerin sağlıklı olarak paylaşılmasının 

ne gibi faydalar sağlanabileceğinin ve tedarik zincirine ne gibi etkilerinin olabileceğinin 

araştırılması ve bilgi paylaşımının tedarik zinciri performansına etkilerini üzerine bir 

literatür taraması yapılmıştır. 
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Disaster Logistics Systems and Evaluation of Turkey's Disaster Logistics System 

 

Beyza Topal, Orhan Torkul 

Muş Alparslan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 

beyzatopal@gmail.com 

 

Human-induced triggers such as the progress of the technology and industry, population 

growth and deterioration of ecological balance and moves are of natural origin causes 

small, medium or big disasters. Imbalance in population distribution, opening to the 

settlement places which is suitable for the formation of danger, irresponsible use of natural 

resources and ignoring the safety measures due to some disasters which of violence can 

be devastating, even if low. Disaster works often focuses on the post-disaster. Effective 

management and logistics system needs to be established to capture a more effective 

system goals, to prevent disasters before they occur or in order to overcome the losses 

experienced. Logistics support is one of the most important factors in the disaster 

response. Regions to set up logistics warehouse should be the shortest response time. Well 
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planned and designed a disaster logistics system will shorten the renewal period after the 

disaster. 

 

Keywords: Disaster, Logistic, Warehouse Location Selection 

 

 

Afet Lojistik Sistemleri ve Türkiye’deki Afet Lojistik Sisteminin Değerlendirmesi 

 

Teknoloji ve sanayinin hızlı ilerleyişi, nüfusun artması ve ekolojik dengenin bozulması 

gibi insan kaynaklı tetikleyicilerle birlikte doğal kayna klı hareketlenmeler küçük, orta ya 

da büyük ölçekli afetlerin oluşumuna yol açmaktadır. Nüfus dağılımındaki dengesizlik, 

tehlike oluşumuna müsait bölgelerin yerleşime açılması, doğal kaynakların bilinçsiz 

kullanımı ve güvenlik tedbirlerinin göz ardı edilmesi sebebiyle meydana gelen afetler 

şiddeti düşük dahi olsa yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Afet çalışmaları genellikle afet 

oluşumu sonrasına odaklanmaktadır. Daha etkili bir sistem hedefini yakalamak, afet 

oluşmadan önce engellemek ya da yaşanabilecek kayıpların önüne geçebilmek için etkin 

bir yönetim ve lojistik sistemi kurulması gerekmektedir. Lojistik destek afet yanıtında en 

önemli etkenlerden birisidir. Lojistik depoların kurulacağı bölgeler afete verilecek cevap 

süresini en kısa tutacak şekilde olmalıdır. İyi planlanmış ve tasarlanmış bir afet lojistik 

sistemi afet sonrası yenilenme süresini kısaltacaktır. 
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Evaluation of The Renewable Energy Sources by Using AHP and Promethee Multi 

Criteria Decision Making Methods 

 

Celal Özkale, Bedia Akbulut, Pelin Güleç, Cenk Çelik 

Kocaeli Üniversitesi 

cozkale@kocaeli.edu.tr 

 

An important part of the consumed energy throught the world is being fossil fuels, due to 

fossil fuels suitable for use. Fossil fuels which produce more energy by being burned have 

damaged not only the nature but also the health of the living creatures, therefore these 

harmful effects have surpassed their benefits. We had to face another issue that our 

World’s energy resources are very limited and increasing demand is consuming our 

limited resources and polluting our World. Foreign fossil fuel dependency adversely 

affects sustainable development of the country by hindering its economic development. 

This study addressed the issue of using renewable sources of energy needs of the ever-

increasing trend of the year, according to Turkey were discussed. The current situation of 

the renewable energy sources in Turkey examined in detail for selection of energy type, 

enviromental, social, technical, economic and five types of renewable alternatives have 

been evaluated in order to meet the energy needs. Solar, biomass, wind, geothermal and 

hydroelectric energy in order to choose among alternatives, Analytic Hierarchy Process, 

one of the multi criteria decision making methods were used. 

 

Keywords: Energy, Renewable Energy Sources, Analytical Hierarchy Process, 

PROMETHEE, Multi Criteria Decision Making 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının AHP ve Promethee Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemleri İle Değerlendirilmesi 

 

Dünya genelinde t ketilen enerjinin önemli bir kısmı kullanıma uygunluk nedeniyle fosil 

yakıtlardan karşılanmaktadır. Yakılmasıyla daha fazla enerjiyi açığa çıkaran fosil yakıtlar 

doğaya ve canlıların sağlığına zarar vermiş, sağladığı faydaları ise etkisiz kılmıştır. 
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Günümüzde, dünyanın enerji kaynaklarının oldukça sınırlı olduğu ve enerji tüketiminin 

sınırlı kaynakları tükettiği ve dünyayı kirlettiği sonucuyla yüzleşmek zorunda kaldık. 

Ülkemizde ise yabancı fosil kaynaklarına olan bağımlılık ekonomik gelişmeyi 

engelleyerek ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, 

Türkiye’nin yıllara göre sürekli artış eğilimi gösteren enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanılarak giderilmesi konusu ele alınmıştır. Türkiye’deki yenilenebilir enerji 

kaynaklarının mevcut durumları, enerji türü seçiminde çevresel, ekonomik, teknik ve 

sosyal kriterler ayrıntılı bir biçimde incelenmiş ve enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için 

yaygın olarak faydalanılmakta olan 5 çeşit yenilenebilir alternatif değerlendirilmeye 

alınmıştır. Güneş, Biyokütle, Rüzgar, Jeotermal ve Hidroelektrik Enerji alternatifleri 

arasından seçim yapmak amacıyla, çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan Analitik 

Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve PROMETHEE yöntemleri kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Analitik Hiyerarşi Prosesi, 

PROMETHEE, Çok Kriterli Karar Verme 

 

Solution of Vocational School Manager Selection Problem Using AHP and Topsis 

Methods  

 

Mübeyyen Tepe Küçükoğlu, Muhammed Parlak 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

mubeyyen.tepe@yeniyuzyil.edu.tr 

 

Multi-criteria decision making technics are applied to different areas such as personal 

selection, supplier selection, hotel location selection, warehouse location selection etc. 

Personal selection problems diversified according to personal’s position in corporation, 

department or sector. Depending on this diversification the criteria of personal selection 

problems are also changed. In this study, a vocational school manager selection problem 

is evaluated and based on literature related criteria are defined. Problem solution 

conducted in two steps. The first step is manager selection criteria evaluation and the 

second step is solution of problem as selecting optimum candidate among alternatives. 
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AHP and TOPSIS methods, which are appropriate multi-criteria decisi on making 

methods for this problem, are used. AHP method is used to determine the importance 

degree of main criteria and sub-criteria, TOPSIS method is developed to rank the 

candidates. The weights of criterion and inconsistency rate in AHP method are obtained 

by Super Decision program, Microsoft Excel is used in TOPSIS method. 

 

Keywords: AHP, MCDM, Manager Selection, TOPSIS 

 

Ahp-Topsıs Yöntemlerinin Meslek Yüksekokulu Yönetici Seçiminde Kullanılması 

 

Çok kriterli karar verme teknikleri personel seçimi, tedarikçi seçimi, otel yeri seçimi veya 

depo yeri seçimi gibi farklı alanlarda sıkça kullanılmaktadır. İşletmeye, bölüme veya 

sektöre göre personel seçim problemleri çeşitlenmektedir. Buna bağlı olarak personel 

seçiminde dikkate alınan kriterler değişmektedir. Bu çalışmada meslek yüksekokulu için 

yönetici seçimi problemi literatürdeki çalışmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. İki 

adımlı problem çözümünde, ilk aşamada yönetici kriterleri değerlendirilmiş ve ikinci 

aşamada ise alternatif adaylar içerisinden seçim yapılmıştır. AHP ve TOPSIS yöntemleri 

birlikte kullanılarak meslek yüksekokulu için en uygun aday belirlenmeye çalışılmıştır. 

AHP yöntemi ana kriterler ve alt kriterlerin önem derecesini belirlenmesi için TOPSIS 

yöntemi ise aday sıralaması için kullanılmıştır. Super Decision programı ile AHP 

yönteminde kriter ağırlıkları ve tutarsızlık oranları hesaplanmıştır. TOPSIS yönteminin 

adımları için Microsoft Excel hesaplan malarından yararlanılmıştır. 
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An Integrated Fuzzy Approach for Solving Uncertainty Problem in Supplier 

Selection 

 

M.Bahar Başkır 

 Bartın Üniversitesi 

mbaskir@bartin.edu.tr 

 

Organizations need for creating an effective supplier selection system in the face of 

increasing competition. In this study, an integrated fuzzy approach is proposed to analyze 

an effective evaluation system for supplier selection and its uncertainty problem. This 

integrated approach consists of three phases: (i) In the first phase, expert and current 

system evaluations for a supplier selection and their uncertainty descriptions are 

presented. (ii) In the second phase, uncertainties based on these evaluations are analyzed 

via fuzzy clustering techniques. Fuzzy c-means algorithm, as the well-known fuzzy 

clustering technique, is utilized to investigate uncertainty problem of the current system. 

Enhanced fuzzy clustering approach based on human perception is u sed to analyze 

uncertainty in expert evaluation system created by a fuzzy weighted average method. (iii) 

In the third phase, supplier selection procedure is completed by combining the current 

system with expert fuzzy evaluations. 

 

Keywords: Supplier Selection, Human Perception, Fuzzy Clustering, Fuzzy Weighted 

Average 

 

Tedarikçi Seçimindeki Belirsizlik Probleminin Çözümü için Entegre Bir Bulanık 

Yaklaşım 

 

Organizasyonlar, artan rekabet karşısında etkili bir tedarikçi seçim sistemi oluşturmaya 

ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada, tedarikçi seçiminde etkili bir değerle ndirme sistemi 

ve içerdiği belirsizliğin analizi için entegre bir bulanık yaklaşım önerilmektedir. Bu 

entegre yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır: (i) Birinci aşamada, bir tedarikçi seçimi için 

uzman ve mevcut sistem değerlendirmeleri ile bunların belirsizlik tarifleri sunulmaktadır. 
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(ii) İkinci aşamada, bu değerlendirmelere dayalı belirsizlikler bulanık öbekleme 

yöntemleri ile analiz edilmektedir. Mevcut sistem belirsizliği probleminin incelenmesinde 

bulanık öbekleme teknikleri içerisinde en iyi bilinen bulanık öbek ortalamaları 

algoritmasından yararlanılmaktadır. Bulanık ağırlıklı ortalama yöntemi ile oluşturulan 

uzman değerlendirme sistemindeki belirsizliğin analizi için insan algısına dayalı olarak 

geliştirilmiş bulanık öbekleme yaklaşımı kullanılmaktadır. (iii) Üçüncü aşamada, mevcut 

değerlendirme sistemi ile uzman bulanık değerlendirmeleri birleştirilerek tedarikçi seçimi 

tamamlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tedarikçi Seçimi, İnsan Algısı, Bulanık Öbekleme, Bulanık Ağırlıklı 

Ortalama 

 

Type 1 Fuzzy Function Approach for Time Series Forecasting 

 

Nihat Tak 

Kırklareli Universitesi 

nihattak@gmail.com 

 

Zaman serileri analizinde gelecek olayları ve ya koşulları tahmin etmeye öngörü denir. 

Öngörü işlemi karar verme aşamasında vazgeçilmez bir adımdır. Literatürde bir çok 

öngörü yöntemi olmakla birlikte son yıllard a alternatif yöntemler sunulmuştur. Yapay 

sinir ağları ve bulanık çıkarım sistemleri yöntemleri son zamanlarda araştırmacılar 

tarafından yaygın olarak kullanılan bu alternatif yöntemlerden ikisidir. Bulanık çıkarım 

sistemleri problemlerin tahmininde kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bazı 

bulanık çıkarım sistemleri Mamdani Bulanık Çıkarım sistemi , Sugeno Bulanık Çıkarım 

Sistemi, Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi(ANFIS) ve 1. Tip bulanık 

fonksiyon(T1FF). Burada ilk üç yöntem kural tabanlı olup bu kuralların belirlenmesinde 

bir uzman bilgisine ihtiyaç duyulur. Bunun yanı sıra T1FF de kurallar sistem tarafından 

belirlenmektedir. Bu ise T1FF yönteminin en büyük avantajlarından biridir. Bu çalışmada 

bulanık çıkarım sistemlerinin en güncellerinden biri olarak bilinen ve Burhan Türkşen 

tarafından 2008 yılında önerilen 1. Tip Bulanık Fonksiyon yardımıyla öngörü işlemi 
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yapılarak birkaç klasik yöntemle kıyaslanıp daha iyi sonuçlar elde edilebileceği 

gösterilmeye çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Çıkarım Sistemleri, Zaman Seriler, Öngörü 

 

Econometric Analysis of Determinants of Foreign Direct Investment in Turkey 

 

Kevser Yorulmaz, Melis Özdemir, Selen Savaşkan 

Trakya Üniversitesi   

s.savaskan@hotmail.com 

 

The basic aim of this study was to analyze the factors determining the foreign capital flows 

in Turkey for period 1990-2014 by using econometrical tools. Liberalising national 

economies have started to realise importance of foreign investment on way of economic 

growth and development. Therefore, they improved strategy and politics which purpose 

to attractive existing market environments for foreign investments. One of these is also 

Turkey. In order to investigate the determinants of the foreign direct investment in Turkey, 

eight economic variables namely, international net reserves, real exchange rate, gross 

national product, the number of lost working days due to strikes, opennes rate, electricity 

production index, labor cost and in vestment incentives, have been used in econometrical 

analysis . Variables on the model have been analyzed so as to examine correlation by Time 

Series. With used Time Series, as a result of some tests carried out, it was observed that 

meaningful relation between each other variables used on the model. 

 

Keywords: Foreign Direct Investment, Turkey, Time Series Analysis, Variable Factors 

 

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin 

Ekonometrik Analizi 

 

Çalışmanın temel amacı 1990 – 2014 dönemi için Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını belirleyen faktörlerin ekonometrik analizidir. Liberalleşen ulusal 
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ekonomiler, ekonomik büyümeleri ve kalkınmaları yolunda, yabancı yatırımların 

taşıdıkları önemin farkına varmaya başlamışlardır. Bu nedenle de mevcut pazar 

ortamlarını yabancı yatırımlar için cazip hale getirmeyi amaçlayan strateji ve politikalar 

geliştirmişlerdir. Türkiye’de bunlardan birisidir. Bu çerçeve de yapılan ampirik 

analizlerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını belirleyen faktörleri açıklamak üzere 

uluslararası net rezervler, reel döviz kuru, GSMH, grevle kaybolan işgünü sayısı, dışa 

açıklık oranı, elektrik enerjisi üretim endeksi maliyetleri ve yatırım teşvikleri olmak üzere 

8 ekonomik değişken kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkinin anlamlılığını test etmek 

amacıyla modelde değişkenler Zaman Serisi ile analiz edilmiştir. Kullanılan Zaman Serisi 

Analizi ile, değişkenler üzerinde yapılan testler sonucunda modelde kullanılan 

değişkenlerin birbirleri ile aralarında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye, Türkiye, Zaman Serisi Analizi, Değişken 

Faktörler 

 

Evaluation of Research Subjects with Multi-Criteria Decision Making Methods for 

an Effective Scientific Study 

 

Aslı Çalış, İbrahim Keskin, Cevriye Gencer 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kara Harp 

Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümü 

 

Making and publishing a scientific study is one of the most effective ways to share 

knowledge and experience with the world of science. However, it is difficult to make study 

worth publishing. From planning the study to collecting and analysis data, to be converted 

the publication of the results obtained wants considerable time and effort. One of the 

factors which should be considered to create an original scientific publication is choosing 

topic. In a scientific study, research subject must be important and interesting for the mass 

whom the study will address. In this study, alternative study subjects were evaluated 
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according to different criteria and ranking was made between alternatives with AHP and 

SMAA-2 methods for an effective scientific study. 

 

Keywords: Scientific Study, AHP, SMAA-2 

 

Etkili Bir Bilimsel Çalışma İçin Araştırma Konularının Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 

 

 

Bilimsel bir çalışma yapıp yayınlatmak, bilgi ve deneyimlerin bilim dünyası ile 

paylaşılmasının en etkin yollarından biridir. Bununla birlikte yayınlanmaya değer çalışma 

yapmak zordur. Çalışmanın planlanmasından verilerin toplanmasına ve analizine kadar 

elde edilen sonuçların yayına dönüştürülmesi ciddi bir zaman ve emek ister. Özgün bir 

bilimsel yayın ortaya koymak için dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri konu 

seçimidir. Bilimsel bir çalışmada araştırma konusu çalışmanın hitap edeceği kitle için 

önemli ve ilgi çekici olmalıdır. Çalışmada, AHP ve SMAA-2 yöntemleri ile etkili bir 

bilimsel çalışma için alternatif çalışma konuları farklı kriterlere göre değerlendirilmiş ve 

alternatifler arasında sıralama yapılmıştır. 
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Network Interdiction Approach for Product Procurement Processes Of Competitor 

Firms 

 

Gökhan Özçelik, Cevriye Gencer 

Gazi Üniversitesi 

gokhanozcelik@gazi.edu.tr 

 

In today's competitive environment, firms are developing various strategies in order to 

survive. In this study, a supply chain problem in which two competitor firms procure 
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goods from the same set of the suppliers, is considered. Because of two competitor firms 

need same product, when they procure goods from the suppliers, they will hazard the 

production of each other since they will reduce the amount of products in suppliers. The 

aim of the both firms are to satisfy their demand with minimum cost. In this approach, 

there is an assumption that leader firm can interdict agreement of the other firm with one 

or more suppliers. Eventually, thanks to interdiction while leader firm maximizes the 

minimum cost of other firm, it will be able to minimize own cost as well. The structure of 

problem is considered as the network interdiction approach and the results are discussed. 

 

Keywords: Netwrork I Nterdiction Problem, Game Theory, Procurement Process 

 

 

Rakip Firmaların Ürün Tedarik Süreçleri İçin Şebeke Engelleme Yaklaşımı 

 

Günümüz rekabet ortamında firmalar ayakta kalabilmek için çeşitli stratejiler 

geliştirmektedir. Bu çalışmada, rakip iki firmanın aynı tedarikçi kümesinden mal tedarik 

ettiği bir tedarik zinciri problemi ele alınmıştır. İki rakip firma da aynı ürüne ihtiyaç 

duyduğu için, firmalar tedarikçilerden mal satın aldıklarında, tedarikçilerdeki ürün 

miktarını azaltacaklarından dolayı birbirlerinin üretimini riske sokacaklardır. İki firmanın 

da amacı minimum maliyetle taleplerini karşılamaktır. Bu yaklaşımda lider firmanın, 

diğer firmanın bir ya da birden fazla tedarikçiyle olan anlaşmasını engelleyebildiği 

varsayımı vardır. Sonuç olarak, lider firma engelleme sayesinde, diğer firmanın minimum 

maliyetini maksimize ederken, kendi maliyetini de minimize etmiş olacaktır. Bu problem 

yapısı şebeke engelleme problemi yaklaşımı şeklinde ele alınmış ve sonuçlar tartışılmıştır. 
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The Cell Formation and Design Based On Simultaneous Approach and 

Implementation in Furniture Manufacturing Company 

 

Sevde Dilruba Karayel, H.Ediz Atmaca 

Gazi Üniversitesi 

dilrubasahin@gmail.com 

 

Nowadays, manufacturing systems produce a wide variety of parts in small lots. In this 

type of lot size productions; set up times, material handling, work force usage, work in 

process inventory and area usage increase. Therefore, instead of campanies which have m 

ass production and narrow product range, campanies, which have flexilibility in 

production and planning, dynamic, customer oriented and can adopt to changing of 

product types, come into forefront. In order to adopt changing and developments 

companies tend to efficient and dynamic systems that can help them to achive productivity 

and competition goals. Cellular Manufacturing Systems are an approach that aim 

productivity by grouping machine and part families simultaneously. With this way, it also 

decrease waitings, transportations, work force level and produce products via minimum 

cost and time. In this study, cell formation and design are made for an Office Furniture 

Company to increase their efficiency. For cell formation and design, productivity-based 

0-1 integer and mathematical programming model is prepared. Then, proposed model is 

solved by means of GAMS 23.5.1 and group parts and machines in cells simultaneously, 

the while it tries to minimize ıntracellular and extrace llular cost, labor cost. Finally, the 

group efficiency values of cells are calculated and present and proposed approaches are 

compared. 

 

Keywords: Cellular Manufacturing Systems, Group Efficiency,Integer Mathematical 

Programming 
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Eş Zamanlı Yaklaşıma Dayalı Hücre Tasarımı ve Bir Mobilya Fabrikasında 

Uygulaması 

 

Günümüzde, üretim sistemleri, yüksek çeşitliliğe sahip parçaların küçük partilerde 

üretimini gerçek leştirmektedir. Bu tip parti büyüklüklerinin üretiminde, hazırlık 

zamanları, malzeme taşıma, iş gücü kullanımı, alan kullanımı ve yarı mamul stoklarında 

artış görülmektedir. Bu nedenle seri üretim yapan, ürün yelpazesi dar firmalar yerine, 

üretim ve planlamada esnek, dinamik ve müşteri isteklerine bağlı, ürün çeşitliliklerine 

uyum sağlayabilen firmalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Değişim ve gelişimlere uyum 

sağlamak adına firmalar; verimlilik ve rekabet hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracak, 

aynı zamanda etkin ve dinamik sistemlere yönelmişlerdir. Hücresel Üretim Sistemleri, 

parça aileleri ve makine ekipmanlarının eş zamanlı gruplandırılmasını sağlayarak, 

beklemeleri, taşımaları ve iş gücü düzeyini en azlayan, böylece ürünleri en kısa sürede ve 

en az maliyetle üreterek verimlilik artışı hedefleyen bir yaklaşımdır. Yapılan çalışmada, 

üretim hücreleri ofis mobilyaları üreten bir firma için tasarlanmıştır. Hücre tasarımı, 0-1 

tam sayılı ve verimlilik tabanlı bir matematiksel programlama modeli oluşturularak 

yapılmıştır. Önerilen model GAMS 23.5.1 paket programı yardımıyla çözülerek, hücre 

içi, hücre dışı ve iş gücü maliyetleri en azlanmış; parça ve makine ailelerinin eş zamanlı 

gruplandırılması sağlanmıştır. Hücrelerdeki grup etkinlik ölçütleri hesaplanarak mevcut 

ve önerilen yaklaşım karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hücresel Üretim Sistemleri, Grup Etkinliği, 0-1 Tam Sayılı 

Matematiksel Programlama 
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Vehicle Routing Problem at a Whiteware Firm and Solution Approach 

 

Sergen Akbabaoz, Ediz Atmaca, Simge Vardar, Ayşenur Vural, Gözde Uruş 

Gazi Üniversitesi 

sergenakbabaoz@gmail.com 

 

Nowadays, the importance of the logistics is increasing relatively. Vehicle routing costs 

frames one of the main part of total logistics cost. Vehicle routing problems aims to 

compute minimum costly route set for the vehicle fleet. Time window vehicle routing 

problem adds the time dimension to the vehicle routing problem. In a specific time range, 

time window vehicle routing problem provides to vehicles to arrive a point that desired. 

With respect to vehicle capacity and service time range, time window vehicle routing 

problem targets to serve minimum costly distribution for a customer set. At this study, the 

route set of vehicles of a whiteware authorized service is aimed to compute. By using time 

window vehicle routing problem, a Mixed Integer Mathematical Model was suggested for 

solution. The model that is suggested was solved with using GAMS 22.5 packet program 

according to different numbers of vehicles. For the solution, CPLEX solver of the program 

was used. Optimal route set was founded for the service vehicles. The current and 

suggested situations were compared and retrofits was demonstrated. 

 

Keywords: Logistics Systems, Vehicle Routing Problem, Time Window Vehicle Routing 

Problem 

 

Bir Beyaz Eşya Firmasında Araç Rotalama Problemi ve Çözüm Yaklaşımı 

 

Günümüz dünyasında lojistiğin önemi katlanarak artmaktadır. Lojistik sistemlerd e araç 

rotalama maliyetleri, ana maliyet kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Araç rotalama 

problemleri, bir araç filosu için en küçük maliyetli rotalar kümesinin bulunmasını 

amaçlamaktadır. Zaman pencereli araç rotalama problemleri ise mevcut probleme zaman 

boyutunu da katarak, belirli bir zaman dilimi içerisinde araçların istenilen noktalarda 

olmalarını sağlamaktadır. Araç kapasitesi ve servis zamanı kısıtlarına uyularak belirli bir 
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müşteri setine minimum maliyet ile hizmet verecek rotalar kümesinin oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmada Ankara’da bulunan bir beyaz eşya yetkili servisi 

araçlarının kullanacağı rotaların belirlenmesinde, zaman pencereli araç rotalama problemi 

dikkate alınarak, çözüm için bir karma tamsayılı matematiksel programlama modeli 

önerilmiştir. Önerilen model, GAMS 22.5 paket programı ve CPLEX çözücüsü yardımı 

ile farklı araç sayıları için çözülmüştür. Servis ara ları için optimal rota kümesi 

oluşturularak, mevcut durum ve önerilen yaklaşım karşılaştırılmış ve sistemde 

gerçekleşen iyileştirmeler gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Sistemi, Araç Rotalama Problemi, Zaman Pencereli Araç 

Rotalama Problemi 

 

Which is More Effective Monetary or Fiscal Policy? Case of Turkey 

 

Osman Peker, Mehmet Bölükbaş 

Adnan Menderes Üniversitesi 

mbolukbas927@gmail.com 

 

In this study, the effectiveness of monetary and fiscal policy on macroeconomic variables 

in Turkey is analyzed for the period of 2002-2014. The Strong Economic Transition 

Program (SETP), which contains significant changes and transformations in the medium 

and the long term for Turkey’s economic life, includes many macroeconomic measures. 

The main objectives of this programme are to ensure fiscal discipline, to reduce inflation 

and to allow economic growth. Monetary policy has begun to be used more effectively in 

the fight against inflation with the implementation of the program; and the contractionary 

fiscal policy has become more important for ensuring fiscal discipline. There are many 

studies in the literature which analyze the effectiveness of monetary and fiscal policy and 

reach different results. In this study, the effectiveness of monetary and fiscal policy after 

the SETP is discussed. While Monetarist approach argues that the monetary policy is more 

effective, Keynesian approach asserts that the fiscal policy is more effective than monetary 

policy. Within this theoretical knowledge, the effectiveness of monetary and fiscal policies 
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are examined by using interest rate data for monetary policy, and government expenditures 

data for fiscal policy. from this study, in which VAR Analysis as an econometrical method 

will be used, we expect that the fiscal policy would be more effective than the monetary 

policy in the period specified. 

 

Keywords: Monetary Policy, Fiscal Policy, Strong Economic Transition Program, Var 

Analysis, Turkey 

 

Para Politikası mı Maliye Politikası mı Daha Etkin? Türkiye Örneği 

 

Bu çalışmada para ve maliye politikalarının Türkiye’deki makro ekonomik değişkenler 

üzerindeki etkinliği 2002-2014 dönemi için incelenmektedir. Tü rkiye’nin ekonomik 

yaşamında orta ve uzun vadede önemli değişim ve dönüşümler içeren Güçlü Ekonomiye 

Geçiş Programı (GEGP) bir dizi makro ekonomik önlemi içermektedir. Bu programın 

temel amaçları, mali disiplini sağlamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomik büyümeye 

imkan tanımaktır. Bu programın uygulanmasıyla birlikte para politikası enflasyonla 

mücadelede daha etkin olarak kullanılmaya başlanmış, sıkı maliye politikası da mali 

disiplin için önemli hale gelmiştir. Literatürde para ve maliye politikasının etkinliğini 

inceleyen pek çok çalışma yapılmış ve farklı sonuçlara varılmıştır. Bu çalışmada da GEGP 

sonrası para ve maliye politikasının etkinliği tartışılmaktadır. Monetarist yaklaşım para 

politikasının etkin olduğunu ileri sürerken, Keynesyen yaklaşım maliye politikasının daha 

etkin olduğunu ileri sürmektedirler. Bu teorik bilgi kapsamında, para politikası için faiz 

oranı, maliye politikası için ise kamu harcamaları verisi kullanılarak para ve maliye 

politikasının etkinliği araştırılmaktadır. VAR analizinin kullanılacağı bu çalışmadan 

beklenilen ise, belirtilen dönemde maliye politikalarının para politikalarına göre daha 

etkin olacağı yönündedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Maliye Politikası, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, 

Var Analizi, Türkiye 

 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 662 

 

662 

 

An Inventory Model to Recovery Process under Imperfect Production 
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 erdalaydemir@sdu.edu.tr, ramazan3290@gmail.com, sseymacelik@gmail.com 

 

Most of the classical inventory models assumptions are lost their importance and they 

have been developed as the requirements of the actual industrial variations and 

applications by via the different models. Recently, the green production is more important 

for industrial usage as well as the resources and environmental protection policy with 

higher production volumes obtained from the scientific literature. At this point, the 

recovery processes are in closed-loop systems of the supply chain management. In this 

study, a joint EOQ and EPQ model in which a stationary demand is satisfied by recovered 

products as well as newly purchased products. The proposed inventory model is assumed 

that a fixed proportion of the used products are collected from customers and later 

recovered for reuse. However, the recovery process arises different quality levels for 

products in production process and the recovered items are controlled at the end of the 

recovery process, the new products are classified as good quality at certain rates, low 

quality (which can be sold at a lower price), the repairable quality level and scrap (which 

can not be recycled) into four parts. Product quality level can be kept in repair reprocessed 

for a good quality (perfect item) is set to level. The final products could be sold at different 

price levels by a different level of quality items. The proposed inventory model is 

optimized and illustrated with a numerical example for maximising profit. 

 

Keywords: Inventory Models, Economic Order Quantity (EOQ), Economic Production 

Quantity (EPQ), Recovery İtems, Imperfect Production  
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Kusurlu Ürünleri İçeren Geri Dönüşüm Süreci İçin Envanter Modeli Geliştirilmesi 

 

Klasik envanter modelleri sahip oldukları birçok varsayımı günümüzde kaybetmiş ve 

endüstriyel çağın gerekliliklerine göre sürekli olarak farklı modeller ile geliştirilmiştir. 

Son yıllarda üretim miktarlarının çoğalması ile gerek kaynakların gerekse çevrenin 

korunması amacıyla yeşil üretim adı verilen yeni bir aşamaya geçilmiştir. Yapılan her işte 

ve geliştirilen her modelde bu yeşil (çevreci) üretim yaklaşımı benimsenmekte ve 

önemsenmektedir. Bu süreçte önemli bir başlangıç noktası olarak geri dönüşüm imkanları 

da özellikle tedarik zinciri yönetimi boyunca bu dönüşüm sürecinin kapalı-döngü 

yaklaşımıyla birçok yeni model ile desteklendiği bilimsel yazında etkili bir yere sahiptir.  

 

Bu çalışmada ise, geri dönüşümü mümkün olan ürünlerin yenilenerek tekrar satılabildiği 

bir endüstriyel işletme için hem ekonomik sipariş miktarı (ESM) hem de ekonomik üretim 

miktarı (EÜM) modelleri birlikte ele alınmaktadır. Önerilen envanter modelinde, 

müşterilerden sabit bir oran ile toplanan kullanılmış ürünler daha sonra yeniden 

kullanılabilir hale getirilmektedir. Fakat bu kurtarma süreci boyunca işleme tabi tutulan 

ürünler için farklı kalite düzeyleri ortaya çıkmaktadır. Kurtarma süreci sonunda yapılan 

kontroller ile kurtarılmış ürünler, belirli oranlarda iyi kalite, düşük kalite (daha düşük bir 

fiyattan satılabilen), tamir edilebilir kalite düzeylerinde ve hurdalar (geri dönüşümü 

mümkün olamayan) şeklinde dört kısımda sınıflandırılmaktadır. Tamir edilebilir kalite 

düzeyindeki ürünler yeniden işleme tabi tutularak iyi kalite (kusursuz) düzeyine 

getirilmektedir. İşletme bu farklı kalite düzeyindeki ürünlerini farklı fiyat düzeylerinde 

satabilimektedir. Geliştirilen envanter modeli ile işletmenin optimal kar düzeyinin elde 

edilmesi amaçlanmakta ve önerilen model uygulamada sayısal bir örnek ile 

desteklenmektedir.  
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Grey Linear Programming Model  
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The production companies have to take into account for objectives of the profit 

maximization and cost minimization for production planning model. At the same time, 

they must formulate into model as constraints customer orders for their products with the 

capacity, workforce etc. In the literature, many linear programming model used for solving 

the production planning models. Recently, during the model formulation process, model 

makers faced up with some uncertainties. In order to eliminate these uncertainties, the 

fuzzy logic approach is mostly used in the linear programming models and it is called 

fuzzy linear programming model. 

In this study, in a textile company, a grey linear programming method is used for solving 

the production planning model and the solutions are presented. A grey linear programming 

model has many advantages for deterministic programming. Sometimes, when a model is 

formulated, the parameters have been an interval values for RHS and objective functions 

and/or constraints in place of deterministic and exact values. The proposed model has also 

these cases with lower and upper limits. So, the solutions are obtained from a grey linear 

programming method. 

 

Keywords: Grey Linear Programming, Production Planning Problems, Grey System 

Theory  
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Gri Doğrusal Programlama İle Bir Tekstil İşletmesinde Üretim Planlama Modeli 

Geliştirilmesi 

 

Üretim işletmeleri, gerçekleştirdikleri üretimlerini kar enbüyüklemesi veya maliyet 

enküçüklemesi amaçlarını dikkate alarak planlamak istemektedir. Bunu sağlarken, aynı 

zamanda işletmelerine ait kapasite, işgücü vb. kısıtlamaların yanısıra ürünlerine ait olan 

müşteri siparişlerini dikkate almak zorundadırlar. Doğrusal programlama modellerinin 

birçok üretim planlama probleminin çözümünde kullanıldığı bilimsel yazında da 

görülmektedir. Son yıllarda ise doğrusal programlama modelleri model kurma aşamasında 

işletmede karşımıza çıkan belirsizliklerin yönetilmesinde bulanık mantık yaklaşımının 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise, bir tekstil işletmesinde gri doğrusal 

programlama yöntemi ile üretim planlama modeli geliştirilmiş ve elde edilen modelin 

çözümü gerçekleştirilmiştir. Gri doğrusal programlama ise, bir doğrusal programlama 

modeli geliştirilirken bazı durumda sağ taraf sabitleri ve/veya amaç fonksiyonu veya 

kısıtlara ait katsayıların belirlenmesinde kesin değerler yerine aralık şeklinde ifade edilen 

değerler bulunabilmektedir. Benzer şekilde geliştirilen üretim planlama modeli 

kurulurken elde edilen işletme bilgileri kapsamında modelde yer alacak bazı parametre 

değerleri için kesin tek bir değer yerine alt ve üst limitten oluşan bir aralık tanımlanmak 

zorunda kalınmıştır. Bu nedenle modelin geliştirilmesi ve çözümü sürecinde gri doğrusal 

programlama yönteminden faydalanılarak bu aralık değerler ile üretim planlama modeli 

çözülmüştür.  
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Today use of smartphones is rapidly increased and the communication styles are changed 

with them. Customers who have different priorities in the process of purchasing these 

smartphones, in this process, the big volume of spending is performed to the smartphone 

market. Therefore the smartphone needs study on for determining to the best choices in 

the scientific literature. However, the studies which include to impact of the customer 

requirements and expectations on the product costs are found fewer in the scientific 

literature using quantitative methods. In this study, firstly, a survey is obtained to the 

smartphones users and the customer requirements and expectations are determined from 

the results of survey. Then, the relation between the customer requirements-expectations 

and technical measures of the smartphones is established and the importance of these 

measures is evaluated for determining of a total product cost. The mainly aim of the 

research, the product cost can be calculated with customer needs for smartphone 

manufacturers and they are to see opportunities for decreasing of the product cost. In 

addition, a grey prediction type of quality function deployment method is preferred as 

research method. Consequently, the cost level of the smartphone components are 

discussed considering the customer requirements and expectations. 

 

Keywords: Grey Quality Function Deployment, Smartphones, Customer Requirements, 

Cost Analysis  
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Gri Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Akıllı Telefonların Maliyetleri Üzerine Bir 

Araştırma 

 

Günümüzde akıllı telefon kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır ve akıllı telefonlar ile 

iletişim anlayışı değişmektedir. Müşterilerin bu akıllı telefonları satınalma sürecinde farklı 

öncelikleri bulunurken, bu süreçte akıllı telefon pazarına yapılan önemli bir harcama söz 

konusudur. Bu nedenle akıllı telefon ihtiyacının belirlenmesine yönelik karar verme 

çalışmaları da kendisine bilimsel yazında yer edinmektedir. Ancak müşteri ihtiyaç ve 

beklentilerinin ürün maliyetleri üzerindeki etkisini araştıran ve sayısal yöntemler kullanan 

çalışmalara az sayıda rastlanılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle akıllı telefon 

kullanıcılarına yapılan bir anket ile elde edilen müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin 

analizi yapılmıştır. Daha sonra, belirlenen farklı müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin akıllı 

telefonların teknik özellikleri ile ilişkilendirilmesi ve bu teknik özelliklerin ürün 

maliyetindeki önemi değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı, akıllı telefon üreticilerinin 

ürün maliyetlerini müşteri beklentilerine göre şekillendirebilmelerini sağlamak ve maliyet 

fırsatlarını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca araştırma metodu olarak gri tahmin tipli kalite 

fonksiyon göçerimi yöntemi tercih edilmiştir. Sonuçta müşteri ihtiyaçları ve beklentileri 

dikkate alınarak akıllı telefon bileşenlerine ait maliyet düzeyleri tartışılmıştır.  
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Warehouse location selection is one of the most important issues for establishments in 

terms of supply chain management. Establishments and factories have material flow from 
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warehouse to salespoint in order to meet the supply of salespoint. Warehouse location 

should be close to salespoint for effective vehicle planning, reduction of fuel cost, 

effective time planning and punctual supply chain. In this study, it is aimed to determine 

alternative location of a market chain which is close to current warehouse. By using 

shipping quaintity and distance values between warehouse and salespoint, alternative 

solutions had been sought. Center of Gravity and Differential Evolution Algorithm are the 

two methot that we used. The results of two methots are compared with each other to 

determine that which is more efficient. The data obtained from new warehouse location 

was compared with old warehouse location data. 

 

Key Words: Warehouse Location Selection, Differential Evolution Algorithm, Center of 

Gravity 

 

Depo Yeri Seçimi Ve Bir Market Zinciri Uygulaması 

 

Depo yeri seçimi, işletmelerde tedarik zinciri yönetimi açısından en önemli unsurlardan 

birisidir. Büyük kuruluşların ve fabrikaların satış noktalarının taleplerini karşılayabilmek 

için depolardan satış noktalarına doğru malzeme akışı vardır. Bu tedarik zincirinin 

aksamaması, zamanın verimli kullanılması, araç ve yakıt maliyetlerinin azaltılması ve 

etkin bir araç planlaması için depo yeri seçiminin satış noktalarına yakın ve merkezi bir 

konumda olması gerekmektedir. Bu çalışmada bir market zincirinin mevcut deposuna 

alternatif bir yer belirlenmesi hedeflenmiştir. Depo ve satış noktaları arasındaki sevkiyat 

miktarları ve mesafeler göz önüne alınarak farklı metotlarla çözüm aranmıştır. Kullanılan 

metotlar ağırlık merkezi yöntemi ve diferansiyel gelişim algoritmasıdır. İki yönteme göre 

bulunan çözümler karşılaştırılmıştır ve hangisinin daha iyi çözüm verdiği tespit edilmiştir. 

Son olarak yeni depo yeri için elde edilen verilerle eski depo yeri verileri karşılaştırmaya 

tabi tutulmuştur.  
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In this article,the route and schedule of Turkish Air Force’s cargo plane is examined.We 

applied the Traveling Salesman Problem method in this problem.Traveling Salesman 

Problem is a type of NP-hard problem and to work out this problem there are lots of 

heuristic and metaheuristic method.In this article,to meet Turkish Air Forces needs such 

as the military material,ammo,food,intellegent information and that kind of supporting 

and main equipment. We generate  Genetic Algorithm approach to solve the problem and 

report the results of the algorithm. 

 

Keywords:Traveling Salesman Problem,Genetic Algorithm 

 

Türk Hava Kuvvetlerinde Kargo Uçaklarının Çizelgelenmesi ve Rotalanması 

 

Bu çalışmada Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarının çizgelenmesi ve rotalanması 

problemi ele alınmıştır.Problem  çok  periyotlu  Gezgin Satıcı problemi olarak 

modellenmiştir.Gezgin Satıcı Problemi NP-Hard sınıfı problemlerinden olup çözümü için 

birçok sezgisel ve metasezgisel yöntem geliştirilmiştir.Çalışmamızda,Türk Hava 

Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan askeri malzeme,mühimmat,erzak,istihbarati bilgi vb. 

destek ve ana ekipmanların en kısa sürede ve en verimli şeklide ulaşımın sağlanması 

amacıyla modellenen çok periyotlu Gezgin Satıcı Problemi  Genetik Algoritma ile 

çözülmüş ve sonuçlar raporlanmıştır. 
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An Application for Routing Solid Waste Management Vehicle 
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In nowadays, routing is the most important thing in the world. The goal of the routing are 

minimum cost and maximum advantage. Arc routing is formed by joining the nodes on a 

line. The Directed Chinese Postman Problem is a special type of arc routing problems. 

The Chinese Postman Problem has many applications in real life problems like patrol cars, 

mail delivery, snow ploughs and solid waste management. We worked on solid waste 

management in this study. Especially in big cities, this subject is very important, because 

it harms ecology. In this paper, the aim of the examination is to determine the best route 

of garbage truck in Istanbul-Yesilyurt’s main streets. The solution method is minimum 

length-matching method and we compare exist route and our solution.  

 

Key Words: Directed Chinese Postman Problem, Minimum Length-Matching Method, 

Solid Waste Management, Routing 

 

 

Yönlü Çinli Postacı Problemi: 

Katı Atık Toplama Aracının Rotalanması için bir Uygulama 

 

Rotalama günümüzde çok önemli bir yer kaplamaktadır. Rotalama problemlerinde en az 

maliyetle en fazla fayda hedeflenmektedir. Ayrıt rotalama, bir çizge üzerindeki 

düğümlerin birleştirilmesi ile oluşturulur. Yönlü Çinli Postacı Problemi de ayrıt rotalama 

problemlerinin özel bir çeşididir. Gerçek hayatta polis devriye araçları, mektup dağıtımı, 

okul servisleri, kar temizleme araçları ve katı atık toplama gibi alanlarda rota belirlemek 

için kullanılmaktadır. Çalışmamızda katı atık toplama problemi ele alınmıştır. Özellikle 
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büyük şehirlerde katı atıkların toplanması, çevreye verdiği rahatsızlık açısından önemlidir. 

Bu çalışmada İstanbul-Yeşilyurt semtindeki ana caddelerin katı atıklarını toplama aracının 

en uygun rotasının belirlenmesi ve önerilen rotanın en kısa olması amaçlanmıştır. 

Problem, En Kısa Mesafeli Eşleştirme Yöntemi ile çözülmüş ve mevcut çözüm ile 

karşılaştırılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Yönlü Çinli Postacı Problemi, En Kısa Mesafeli Eşleştirme, Katı Atık 

Toplama Araçları, Rotalama 
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Oil Price Uncertainty and its Asymmetric Effects on Output Growth: An 

Application of GARCH-in-Mean, Asymmetric BEKK Model 

 

Hakan Demirgil, Aliye Atay Kayış, Aykut Sezgin 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

hakandemirgil@gmail.com 

 

Questions about the relationship between the price of oil and economic activity are main 

empirical subjects in macroeconomics. Although there are wide studies related to the 

effects of oil price on real economy, there exist few studies that investigate the effects of 

uncertainty about oil prices. Time-varying relationships and uncertainty are two 

methodological challenges that are particular to the field of time series. As one of the time-

varying parameter models, the Dynamic Conditional Correlation (DCC) model is a useful 

approach that deals effectively with over time variation in both mean and variance of time 

series. The DCC model allows researchers to study the evolvement of relationships over 

time in a multivariate setting. In this paper, we investigate the relationship between oil 

price uncertainty and level of economic activity, using monthly data over the period from 

1994:01 to 2013:05 that includes the increased volatility in oil prices in the aftermath of 

the financial crisis and global recession. We, first, interested in analyzing the asymmetry 

of the volatility response to the news using by Engle and Ng (1993) tests for sign bias, 

negative size bias and positive size bias. Then, we investigate the effects of oil price 

uncertainty and its asymmetry on real economic activity in the Turkey. In doing so, we 

use a bivariate GARCH-in-Mean, asymmetric BEKK model, as detailed in Engle and 

Kroner (1995). The model allows us the possibilities of spillovers and asymmetries in the 

variance-covariance structure for real output growth and the change in the real price of 

oil. 

 

Keywords: Oil Price, Output Growth, Uncertainty, GARCH-in-Mean Model, DCC Model 
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Ham Petrol Fiyatlarında Belirsizlik ve Büyüme Üzerinde Asimetrik Etkileri: 

GARCH-in-Mean ve Asimetrik BEKK Modelleri 

 

Ham petrol fiyatları ile ekonomik faaliyetler ara sındaki ilişkininin analiz edilmesi, 

makroekonomideki önemli uygulama sahalarından bir tanesidir. Ham petrol fiyatlarının 

reel ekonomi üzerindeki etkisini irdeleyen çok sayıdaki çalışmaya rağmen, ham petrol 

fiyatlarındaki belirsizliğin ekonomi üzerindeki etkisini inceleyen az sayıda çalışma 

mevcuttur. Zaman değişimli ilişkiler ve belirsizlik, zaman serileri alanında mevcut olan 

iki yöntem bilimsel tartışma alanıdır. Zaman değişimli katsayı modellerinden olan, 

Dinamik Koşullu Korelasyon (Dynamic Conditional Correlation-DCC) modeli, zaman 

serilerinin hem ortalamasında hem de varyansında meydana gelen zamana bağlı 

değişiklikleri etkin bir şekilde inceleyen kullanışlı yaklaşımlardan biridir. DCC modeli, 

araştırmacılara çok değişkenli modellemelerde zamanla meydana gelen bağıntı 

değişikliklerini inceleme şansı tanımaktadır. Bu çalışmada, finansal krizler ve küresel 

resesyonların yol açtığı ham petrol fiyatları oynaklığının arttığı dönemleri kapsayan, 

1994:01 ile 2013:05 tarihleri arası aylık verileri kullanılarak, ham petrol fiyatlarındaki 

belirsizlik ile ekonomik faaliyet düzeyi arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Öncelikle 

fiyat oynaklığının haberlere verdiği asimetrik tepki, işaret sapması, negatif ve pozitif 

büyüklük sapması için Engle ve Ng (1993) testleri kullanılarak tartışılmaktadır. Daha 

sonra ham petrol fiyatlarındaki belirsizliğin etkisi ve reel ekonomi üzerindeki asimetrisi 

Türkiye örneğinde incelenmektedir. Böylece iki değişkenli ortalamada üssel GARCH 

modeli ve asimetrik BEKK modelleri Engle ve Kroner (1995)’de detaylandırıldığı gibi 

kullanılmaktadır. Model, reel büyüme ve reel ham petrol fiyatlarındaki değişimin varyans-

kovaryans yapısındaki yayılma ve asimetri olasılıklarını inceleme imkanı sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ham Petrol Fiyatı, Büyüme, Belirsizlik, GARCH-in-Mean, DCC 

Modeli 
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An Experimental Study on the Comparison of Box-Behnken 
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 deniz.bingol@kocaeli.edu.tr 

 

In recent years, the sorption method used natural, harmless and cost-eff ective biomaterials 

is preferred for the removal of toxic and hazardous heavy metals commonly found in 

industrial and domestic waste waters (Babel and Kurniawan, 2003). In study, date palm 

(Phoenix dactylifera L.) seeds is a waste material was used as biosorbent for Cu(II) 

sorption from aqueous solutions. The characterization of the sorbent-sorbate system are 

carried out on two responses such as removal percent (R%) and sorbent capacity (q). 

Response Surface Methodology, RSM was preferred as the optimization method to 

evaluate the optimum q and R%. Box-Behnken design (BBD) and central composite 

design (CCD) from multivariate optimization methods was aimed to an experimental 

comparison. RSM is one of the mathematical modeling of applications provides an 

investigation of the relationship between the responses with several independent variables. 

Validity of this method provided the maximum information using the least possible 

number of observations, its contribution to research and practice is becoming more. The 

most widely used RSM are CCD and BBD. CCD includes a combination of the full 

factorial or fractional factorial and star designs. Factorial and central points can be used 

both to create a linear model and to provide the information to indicate the importance of 

an approach to the second degree. BBD is an independent quadratic design is not factorial 

or fractional factorial designs. Advantages of the BBD have experimental points located 

in the center point and middle points of the edges from a cube and does not have 

combinations containing simultaneously highest and the lowest levels of all factors 

(Brereton, 2007; Montgomery, 2008). The predicted importance sequence of effective 

factors for q and R% is made considering the coefficient of the quadratic equation at 95% 

of confidence level. Because q and R% have different meaning, the significant order of 

effective factors such as pH, Cu(II) initial concentration (Co), and sorbent mass (m) ont o 
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response variables (q or R%) may be varied. For both BBD and CCD methods, while R% 

does not nearly relate to sorbent amount and but depend on pH, q varies depending on the 

amount of sorbent. 

 

Keywords:Box–Behnken Design (BBD); Central Composite Design (CCD); Response 

Surface Methodology (RSM); Cu(II) Removal 

 

Deneysel Bir Çalışma Üzerinde Box-Behnken ve Merkezi Kompozit Tasarımların 

Karşılaştırılması 

 

Son yıllarda, endüstriyel ve evsel atık sularda yaygın olarak bulunan zehirli ve tehlikeli 

ağır metallerin gider imi için doğal, zararsız ve düşük maliyetli biyomaddelerin 

kullanıldığı sorpsiyon yöntemi tercih edilmektedir (Babel and Kurniawan, 2003). Bu 

çalışmada, sulu çözeltilerden Cu(II) sorpsiyonu için atık bir madde olan hurma çekirdeği 

(Phoenix dactylifera L.) biyosorbent olarak kullanılmıştır. Biyosorpsiyon işleminde 

sorbent-sorbat sisteminin karakterizasyonu iki yanıt sorbent kapasitesi (q) ve giderim 

yüzdesi (R, %) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Optimum q ve %R’yi değerlendirmek için 

optimizasyon yöntemi olarak “Yanıt Yüzey Metodu” (Response Surface Methodology; 

RSM) tercih edilmiştir. Çalışmada çok değişkenli optimizasyon yöntemlerinden Box-

Behnken tasarım (BBD) ve merkezi kompozit tasarım (CCD) arasında deneysel bir 

karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Matematiksel modellemenin uygulama 

alanlarından biri olan RSM, çeşitli bağımsız değişkenler ile elde edilen yanıt arasındaki 

ilişkinin incelenmesini s ağlamaktadır. Mümkün olan en az sayıda gözlem kullanılarak en 

fazla bilginin elde edilmesini sağlayan bu yönetimin geçerliliği, araştırma ve 

uygulamalara olan katkısı gün geçtikçe artmaktadır. En çok kullanılan yanıt yüzey 

yöntemleri; Box-Behnken ve merkezi kompozit tasarımlarıdır. Merkezi kompozit 

tasarımı, tam faktöriyel veya kesirli faktöriyel ve yıldız tasarımın kombinasyonunu 

içermektedir. Faktöriyel ve merkez noktalar hem doğrusal modeli oluşturmak için 

kullanılabilmekte, hem de ikinci dereceden bir yaklaşımın önemini belirtecek bilgileri 

sağlayabilmektedir. Box-Behnken tasarımı ise faktöriyel ya da kesirli faktöriyel tasarımlar 

içermeyen bağımsız ikinci derece bir tasarımdır. Bir kübün merkezinde ve kenarlarının 
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orta noktalarında yer alan deneysel noktaları içermektedir. Bu önemli bir avantaj olarak 

kabul edilmektedir. BBD’nin bir diğer avantajı ise tüm faktörlerin en yüksek ve en düşük 

seviyel erini eş zamanlı olarak bulunduran kombinasyonları içermemesidir (Brereton, 

2007; Montgomery, 2008). Faktörlerin q ve %R’ye etkilerinin tahmin edilen önem 

sıralaması, %95 güven seviyesinde ikinci derece eşitlikteki katsayıları dikkate alınarak 

yapılmıştır. q ve %R farklı anlamlar taşıdığından, q veya %R yanıt değişkenleri üzerinde 

pH, Cu(II) başlangıç konsantrasyonu (Co) ve sorbent kütlesi (m) gibi faktörlerin önem 

sırasının farklı olduğu görülmüştür. Hem BBD hem de CCD yöntemleri için %R sorbent 

miktarından neredeyse bağımsız ve pH’a bağımlı iken, q sorbent miktarına bağlı olarak 

değişmektedir. 
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Financial, political, social and cultural communication among the people has enhanced as 

the economic and political borders are disappearing worldwide because of the rapid 

developments in the communication technologies in the last quarter of the twentieth 

century. As a result of this phenomena called as globalisation, emergence of similarities 

and sudden changes are observed in the consumption patterns. It is possible to speak of a 

consumption society with a consumption culture whose certain common properties are 

defined. It is seen that various factors aiming to increase the consumption of consumers 
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in a consumption society are tried to be activated systematically. The aim of this study is 

to set forth through a survey of university students the attitudes and behaviours of the 

consumers towards the factors to increase consumption and to analyse the concepts of 

“consumption society” and consumption culture” including their perception as a life style. 

Moreover, it is aimed to determine whether the attitudes of the consumers towards the 

factors to increase consumption differ according to the gender, age, income and 

demographic properties. 

 

Keywords: Consumption, Consumption Society, Consumption Culture. 

 

Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Davranışlarını Etkileyen Unsurların Analizi 

 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu dünya 

ölçeğinde ekonomik ve siyasal sınırlar giderek ortadan kalktığı için insanlar arasındaki 

iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel iletişim artmıştır. Küreselleşme olarak tanımlanan bu 

olgu sonucu insanların tüketim kalıplarında ani değişimler ve benzerlikler oluşmaya 

başladığı görülmektedir. Küresel olarak ortaya çıkan belirli ortak özellikleri tanımlanan 

bir tüketim kültürüne sahip tüketim toplumundan bahsetmek mümkündür. Tüketim 

toplumunda tüketicilerin tüketimlerini arttırmaya yönelik çeşitli unsurların sistematik 

olarak etkili kılınmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan bir anket çalışması ile tüketicilerin tüketimi arttırıcı unsurlara 

karşı tutum ve davranışlarını ortaya koymak ve tüketimin bir yaşam biçimi gibi 

görülmesini içeren “tüketim toplumu” ve “tüketim kültürü” kavramlarını tüketicilerin 

tutum ve davranışları açısından incelemektir. Ayrıca cinsiyet, yaş, gelir demografik 

özelliklere göre tüketicilerin tüketimi arttırıcı unsurlara karşı tutumları arasında 

farklılıklar olup olmadığını ortaya koymaktır. 
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Cigarette has had an important place within the consumption patterns of humans for 

centuries due to being a pleasure inducing product. Cigarette consumption has significant 

economic effects both directly and in terms of exteriority. It has micro effects in regard to 

the health and budget of the consumer and macro effects in terms of social health and use 

of resources. When seen from the micro effects perspective, cigarette, which is consumed 

due to being considered to provide benefit as a pleasure inducing substance, can be 

deemed as a waste of resources from a macro perspective. In the study it is intended to 

determine the awareness of the cigarette consumers regarding whether such behaviour 

causes waste of resources. To this end, the analysis was performed through application of 

a survey to academic and administrative staff working at Dumlupınar University, Faculty 

of Economics and Administrative Sciences. Overall, it was determined that 80% of 

cigarette consumers qualify such expenditure as wastage. 

 

Keywords: Consumption Behaviours, Wastage 

 

Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler ve İsraf 

 

Sigara yüzyıllardır keyif verici bir ürün olması nedeniyle insanların tüketim kalıbı içinde 

önemli bir yere sahip olmuştur. Sigara tüketiminin gerek doğrudan gerekse dışsallık 

bakımından önemli iktisadi etkileri bulunmaktadır. Tüketicinin sağlığı ve bütçesi 

bakımından mikro, toplumsal sağlık ve kaynak kullanımı bakımından ise makro etkileri 

görülmektedir. Mikro açıdan yaklaşıldığında keyif verici bir madde olarak fayda 

sağlandığı düşünüldüğü için tüketilen sigara, makro açıdan bir kaynak israfı olarak 

değerlendirilebilir. Çalışmada sigara tüketen kişilerin bu davranışlarının kaynak israfına 

neden olup olmadığı hakkındaki farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
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DPÜ İİBF’de çalışan Akademik ve idari personele anket uygulanarak analiz 

gerçekleştirilmiştir. Genel olarak sigara tüketenlerin %80’inin bu harcamalarını israf 

olarak nitelendirdikleri belirlenmiştir. 
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Quality of life is the general well-being of individuals and societies. It has a wide range 

of contexts, including the fields of international development, healthcare, politics and 

employment. Quality of life should not be confused with the concept of standard of living, 

which is based primarily on income. Instead, standard indicators of the quality of life 

include not only wealth and employment but also the built environment, physical and 

mental health, education, recreation and leisure time, and social belonging. Our study aims 

to explain how quality of life differ across European countries. Data used are from the 

different waves of the European Quality of Life Survey. Face-to-face interviews were 

carried in the 27 EU member states and 7 non-EU countries. The survey examines both 

the objective circumstances of European citizen’ live, and how they feel about those 

circumstances, and their lives in general. It looks at arrange of issues, such as people’s 

levels of happiness, how satisfied they are with their lives, and how they perceive the 

quality of their societies. In this study correspondence analysis is used to interpret and 

quantify differences of quality of life between countries. According to analysis results, it 

is seen differences of quality of life between EU member and non-member countries with 

years. 
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Avrupa Ülkelerindeki Yaşam Kalitesinin Yıllara Göre Karşılaştırılması 

 

  

Yaşam kalitesi bireylerin ve toplumların genel olarak iyi hissetme durumudur. Sağlık, 

politika, uluslararası gelişim ve işgüc nü içeren geniş bir alanı vardır. Yaşam kalitesi 

geliri temel alan hayat standardı ile karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, yaşam kalitesi 

standart yaşam kalitesi belirleyicileri olan refah ve işgücünün yanısıra fizik ve ruh sağlığı, 

eğitim, rekreasyon, boş zaman, sosyal aidiyet ve çevreyi de içermektedir. Bu çalışma 

Avrupa ülkeleri arasındaki yaşam kalitesi farklılıklarını açıklamayı amaçlamaktadır. 

Kullanılan veriler çeşitli Avrupa Yaşam Kalitesi anketlerinden derlenmiştir. Yüz yüze 

görüşmeler 27 Avrupa Birliği üyesi ve 7 Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları 

ile gerçekleştirilmiştir. Bu anketlerde Avrupa vatandaşlarının yaşam koşulları incelenmiş 

ve bu koşullar ve genel genel yaşamları hakkında neler düşündükleri incelenmiştir. Bu 

koşullar genellikle insanların mutluluk düzeyleri, yaşamlarından duydukları memnuniyet 

ve içinde bulundukları toplumun yaşam kalitesini nasıl algıladıklarından oluşur. Bu 

çalışmada ülkeler arasındaki yaşam kalitesini değerlendirmek amacı ile uyum analizi 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda Avrupa Birliği üyesi olan ve olmayan ülkeler arasında 

yaşam kalitesi farklılıkları görülmüştür. 
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Uncertainty Measurement of Basic Laboratory Operations: Preparation of  Using 

Solution From Stock Dye Solution 
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Measurement uncertainty is a statistical parameter which describes the possible fluctations 

of a measurement results. One of the m ost important of these parameters is the uncertainty 
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in the measurement of basic laboratory operations. Measurement results in the laboratory 

are not always certain, and this situation is defined as uncertainity . Degrees of this 

uncertainty have to be figured out numerically for reliability of experiment results. 

According to documents like “International Organisation for Standardisation (ISO) 

17025”, “ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)”, and 

“EUREACHEM/CITAC Guide CG4” (A Focus for Analytical Chemistry in Europe/The 

Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry), the uncertainty of 

measurements in basic laboratory operations should be estimated. In this study, stock dye 

solution which is called Indıgo Carmine used in textile industry was prepared. 0.1 g 

Standard (Indigo Carmine ) has been completed on the 100 mL flask with distilled water. 

Then to prepare using solution, 10 mL stock dye solution has been compl eted to 100 mL 

on the 100 mL flask with distilled water. This study aims to calculate total uncertainty 

measurement by determining uncertainty components from basic laboratory operations 

and report concentration values with uncertainty 

 

Keywords: Uncertainty Measurement, Indigo Carmine, Stock Dye Solution , GUM, ISO 

17025 

 

Temel Laboratuvar İşlemlerinde Ölçüm Belirsizliği: Stok Boya Çözeltisinden 

Çalışma Çözeltisi Hazırlanması 

 

Ölçüm belirsizliği bir analiz sırasında yapılan bir ölçümün sonucu ile ilgili olası 

dalgalanmaları tanımlayan istatistiksel parametredir. Bu parametrelerden en 

önemlilerinden biri de laboratuvardaki işlemlerin ölçüm belirsizliğidir. Analizlerdeki 

ölçümler her zaman tam ve kesin değildir ve bu kesin olmama, belirsizlik olarak 

tanımlanır. Bu kesin olmamanın (belirsizliklerin) derecesi, deney sonuçlarının 

güvenilirliği açısından rakamsal olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Analizle ilgili her 

bir laboratuvar işlemlerinden ve prosedürlerinden kaynaklanan belirsizliklerin 

hesaplanması ve daha sonra da birleştirilmiş toplam belirsizlik olarak ifade edilmesi 

gerekmektedir. “Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) 17025”, “ISO Ölçüm 

Belirsizliği Açıklama Kılavuzu (GUM)” ve “EUREACHEM/CITAC Guide CG4” gibi 
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uluslararası dokümanlara göre, temel laboratuvar işlemlerinin belirsi zliklerinin ölçülmesi 

bir zorunluluktur. Bu çalışmada tekstil endüstrisinde sıklıkla kullanılan Indigo Carmine 

stok boya çözeltisi hazırlanmıştır. 0,1 g Standart (Indigo Carmine) alınarak, 100 mL’lik 

balon jojede, saf su ile 100 mL’ye tamamlanmıştır. Daha sonra hazırlanan bu stok 

çözeltiden çalışma çözeltisi hazırlamak üzere 10 mL alınarak 100 mL’ye seyreltilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı temel laboratuvar işlemlerinden gelecek belirsizlik bileşenlerinin 

tespit edilerek toplam belirsizlik değerinin hesaplanması ve derişim değerinin belirsizlik 

değeri ile birlikte rapor edilmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ölçüm Belirsizliği, Indigo Carmine, Stok Boya Çözeltisi, GUM, ISO 

17025 

 

The Order in Allocating Resource Distribution for the Elements of Marketing 

Communication Mix Using Electre Method 
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Marketing communication is an information network oriented to meeting the market 

needs.  Marketing communication mix elements aim to inform, persuade and impress 

customers. This aim has an important effect on raising brand value. Marketing 

communication plays an important role in creating brand awareness and positive image 

for the brand in customers’ mind. Marketing communication constructs the information 

of customers about a brand and enables development of customer-oriented brand value. 

Marketing communication is an important element while informing the customer about 

insurance and retirement products both of which have become imperative in terms not 

only of social life but also of making the society conscious. Insurance and individual 

retirement firms aim to inform, persuade and impress their customers by explaining both 

their brands and their products through the elements of marketing communication mix. 

The aim of this study is to determine with ELECTRE Method the priority of an 
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international firm in Turkey’s insurance and individual retirement market while allocating 

resources for life insurance, non-life insurance and individual retirement products from 

marketing communication budget to elements of marketing communication. In line with 

this aim of the study, the data acquired through an interview with the marketing manager 

of the firm were analysed using ELECTRE Method. As a result of the study, the priority 

of the firm while allocating resources for life insurance, non-life insurance and individual 

retirement products from marketing communication budget to elements of marketing 

communication is determined. 

 

Keywords: Marketing Communication, Electre Method, Sigorta Sektörü, Advertisement, 

Public Relations, Personal Selling, Promotion 

 

 

Pazarlama İletişimi Elemanlarına Kaynak Aktarımındaki Önceliğin Electre 

Metoduyla Düzenlenmesi 

 

Pazarlama iletişimi, pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı bilgilendirme çatısıdır.  

Pazarlama iletişimi elemanları, müşterilerin bilgilendirilmesi, ikna edilmesi ve 

etkilenmesi amacını taşımaktadır. Pazarlama iletişiminin bu amacı, marka değerinin 

artırılmasında önemli etkiye sahiptir. Müşterilerin aklında marka farkındalığı ve olumlu 

imajın yaratılmasında pazarlama iletişimi büyük rol üstlenmektedir. Pazarlama iletişimi, 

müşterilerin markaya ilişkin bilgilerini yapılandırmakta ve müşteri odaklı marka değerinin 

gelişmesini sağlamaktadır. Toplumun bilinçlenmesi ve sosyal yaşam açısından bir 

gereklilik haline dönüşen sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerine ilişkin müşteri 

bilgilendirmelerinin yapılmasında pazarlama iletişimi önemli bir unsurdur. Sigorta ve 

bireysel emeklilik şirketleri, hem markaları hem de ürün sunumlarını pazarlama iletişimi 

karması elemanları ile müşterilerine anlatarak onları bilgilendirme, denemeye ikna etme 

ve etkileme amacındadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye sigorta ve bireysel emeklilik 

pazarında olan uluslararası bir şirketin; hayat, hayat dışı ve bireysel emeklilik ürünlerine 

yönelik olarak pazarlama iletişimi bütçesinden pazarlama iletişimi elemanlarına kaynak 

aktarımındaki önceliği ELECTRE Metodu ile belirlemektir.  Çalışmanın bu amacı 
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doğrultusunda şirketin pazarlama müdürü ile görüşülerek elde edilen veriler, ELECTRE 

Metodu ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, şirketinin; hayat, hayat dışı ve 

bireysel emeklilik ürünleri için pazarlama iletişimi bütçesinden pazarlama iletişimi 

elemanlarına kaynak aktarımındaki öncelik belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama İletişimi, Electre Metodu, Insurance Sector, Reklam, 

Halkla İlişkiler, Kişisel Satış, Promosyon. 

 

A Study on the Association Between Statistics Course Success of Students and 

Some Variables 
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Improving the quality of learning is one of the main objectives of higher education. In 

general, success of student is considered as an indicator of quality of learning. There are 

a great number of factors, individual, environmental and institutional, affecting course 

success of students. The purpose of this study is to investigate the relationships between 

the statistics course success of the students and some of the variables which may 

considered as factors of affecting the success by using the coefficients for measuring 

association, which is one of the topics of the statistical analysis. For this purpose, the 

sample group has been determined through the students taking the Statistics Course from 

Mathematics D epartment in Faculty of Arts and Sciences at Sakarya University. The 

relationships between the statistics course success and some variables such as gender, type 

of education, the probability course success and the averages of grades belonging previous 

semester, have been evaluated. Furthermore, the relationships between the considered 

variables have been investigated. The compiled data for the research have been analyzed 

by using the SPSS packaged software and the obtained results have been interpreted. 

 

Keywords: Higher Education, Success, Correlation Coefficient, Statistical Analysis 
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Öğrencilerin İstatistik Dersi Başarısı ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Üzerine Bir Çalışma 

 

Yükseköğretimde, öğrenme kalitesinin artırılması temel hedefler arasında yer almaktadır. 

Genel olarak öğrenci başarısı öğrenme kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilir. 

Öğrencilerin ders başarısı üzerinde etkili olan bireysel, çevresel ve kurumsal pek çok 

faktör bulunmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, istatistiksel analizin bir konusu olan ilişki 

katsayıları kullanılarak, öğrencilerin İstatistik dersindeki başarısı ile başarıyı 

etkileyebileceği düşünülen bazı değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü İstatistik 

Dersini alan öğrenciler arasından örneklem belirlenmiştir. İstatistik dersindeki başarı ile 

cinsiyet, öğrenim türü, olasılık ders başarısı ve bir önceki dönem not ortalaması gibi 

değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Ayrıca, ele alınan değişkenler 

arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Araştırma için derlenen veriler, SPSS paket programı 

kullanılarak analiz edil miş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Başarı, İlişki Katsayıları, Istatistiksel Analiz 

 

 

The Equation of Blup for a Mixed Effect Under General Mixed Linear Model 

 

Nesrin Güler 

Sakarya Üniversitesi 
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In this study, a general mixed linear model with singular covariance matrix is considered 

under the assumption that the random effect and the fixed effect assumed to be correlated. 

The equation of the best linear unbiased predictor (BLUP) for a mixed effect, which is a 

linear combination of the random effect and the fixed effect, is obtained under this model. 

By using this equation, some results related to the equations of the best linear unbiase d 
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estimator (BLUE) for the fixed effect and of the BLUP for the random effect are given 

under the general mixed linear model. 

 

Keywords: BLUE, BLUP, General Mixed Linear Model, Generalized Inverse 

 

 

Genel Karma Lineer Model Altında Bir Karma Etki İçin Blup Denklemi  

 

Çalışmada, rasgele etkiler ile sabit etkilerin ilişkili olduğu kabülü altında singüler 

kovaryans matrisine sahip olan bir genel karma lineer model ele alınmıştır. Bu model 

altında rasgele ve sabit e tkilerin bir lineer kombinasyonu olan bir karma etki için en iyi 

lineer yansız ön tahmin edici (BLUP) denklemi elde edilmiştir. Bu denklem kullanılarak, 

bir genel karma lineer model altında sabit etkilerin en iyi lineer yansız tahmin edicisi 

(BLUE) ve rasgele etkilerin BLUP denklemleri ile ilgili bazı sonuçlar verilmiştir. 
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An Application Towards the Effective Use of Social Media Through Social Network 

Analysis And Text Mining 
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This study will put forth suggestions regarding how big brands can better utilize social 

media through social network analysis and text mining, and how the aforementioned 

activity can be increased. In this study, first the concepts of social network analysis and 

text mining will be briefly explained. In the application section, data related to pioneering 

American and Japanese car manufacturers such as X and Y will be pulled from Twitter. 
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The hashtags that are created for each make, created as #X and #Y, which are used in 

tweets in a particular time frame will form the sampling of the study. The collected textual 

data will be sucject to cluster analysis through which the most talked about topics under 

each hashtag will try to be determined. Following this, it is planned to find out though text 

mining, the most frequently used words and word-pairings that are most frequently used 

together. 

 

Keywords: Social Network Analysis, Text Mining, Cluster Analysis, Twitter 

 

Sosyal Ağ Analizi ve Metin Madenciliği Yardımıyla Sosyal Medyanın Etkin 

Kullanımına Yönelik Bir Uygulama 

 

Yapılacak çalışmada; büyük markaların sosyal medyayı, sosyal ağ analizi ve metin 

madenciliğinden yararlanarak nasıl daha etkin kullanabileceği ve sözü edilen etkinliğin 

arttırılması için çeşitli öneriler ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmamızda 

öncelikle sosyal ağ analizi ve metin madenciliği konularına kısaca açıklık getirilecektir. 

Uygulama kısmında ise, Amerikan ve Japon orjinli otomobil üretimi yapan X ve Y gibi 

sektöründe öncü iki büyük markaya ilişkin veriler twitter üzerinden çekilecektir. Her bir 

markanın kendi isimleri için #X ve #Y şeklinde oluşturulan hashtagslere belirli bir dönem 

içerisinde atılan tweetler, çalışmamızın örneklemini oluşturacaktır. Elde edilen metin 

verilerine kümeleme analizi yapılarak, söz konusu hashtagsler altında, en fazla konuşulan 

konular belirlenmeye çalışılacaktır. Ardından da metin madenciliği aracılığıyla söz 

konusu tweetlerde en çok kullanılan kelimeler ve bir arada en çok kullanılan kelime 

çiftlerinin bulunması planlanmaktadır. 
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Feature Selection Approach for Zero Inflated Regression Models Using Lasso 
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It is very common to use count data analysis in many fields of interest such as public 

health, ecology, agriculture and economy. For count data analysis it is very important to 

determine whether there is zero inflation in the data or to select suitable subset model. 

However, it is well-known that traditional stepwise, backward and forward selection 

methods fail when the number of variable increases. These traditional methods are 

unstable due to the separation of selection and estimation. To overcome this problem 

alternative feature selection approaches based on a penalization-based technique known 

as Lasso are used. Applying lasso-type feature selection method to the zero-inflated 

regression models is attractive, but few studies have been published previously on this 

topic In this study, the lasso and its variants, such as elastic net, adaptive lasso, and relaxed 

lasso are investigated for feature selection in zero-inflated regression models. Feature 

selection methods using Lasso approach are compared to traditional feature selection 

methods for both real data set and simulated dataset. 

 

Keywords: Zero Inflated, Feature Selection, Lasso 

 

Lasso Yöntemleri Kullanılarak Sıfır Yoğunluklu Regresyon Modellerinde Özellik 

Seçimi 

 

Sayım verisi analizi ekoloji, tarım, ekonomi ve ha lk sağlığı alanlarında yaygın bir şekilde 

kullanılır. Sayım verisi analizlerinde verinin sıfır yoğunluklu olup olmadığının 

belirlenmesi veya uygun modelin seçimi oldukça önemlidir. Bununla birlikte klasik 

adımsal, ileriye dönük ve geriye dönük seçim yöntemlerinin değişken sayısı arttıkça iyi 

sonuç vermediği bilinmektedir. Bu klasik yöntemler model seçimi ve tahmini bakımından 
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tutarlı değildirler. Bu problemi aşmak için Lasso olarak bilinen cezalandırma tabanlı 

tekniklere dayalı olan alternatif değişken seçimi yaklaşımları kullanılmaktadır. Lasso 

değişken seçim yöntemini sıfır yoğunluklu regresyon modellerine uygulamak çok cazip 

olmakla birlikte bu konuda az sayıda yapılmış çalışma vardır. Bu çalışma da sıfır 

yoğunluklu regresyon modelleri için elastic net, adaptive lasso ve relaxed lasso yöntemleri 

incelenmiştir. Hem gerçek veri hem de simülasyon verisi için Lasso yaklaşımı ve klasik 

yaklaşımlar kullanılarak model seçim karşılaştırmaları yapılmıştır. 
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Location selection presents a crucial decision problem in today’s business world where 

strategic decision making process’ has critical importance. In addition to this, especially 

in tourism and hotel management sector, financial, social and environmental goals which 

are planned to be achieved by attracting customers’ attention primarily depends on 

selection of the proper location. Yet location of a hotel has a direct impact on financial 

success and relocation because of a potential misjudgment may cause high costs for these 

companies. Long term operation in a specific location also carries importance by means 

of reliability. For this reason, it can be clearly stated that location selection is a multi-

dimensional problem which has geographic, economic, social, legal and psychological as 

pects and also has a strong influence on customers’ choices. Therefore determining a 

proper solution method for a complex problem which is affected by both tangible and 

intangible criteria like this is also important. In this study a location selection problem of 

a luxury hotel which is planned to be established is handled. As this problem includes 
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different types of criteria, Analytic Hierarchy Process (AHP) is accepted as the 

methodology. In accordance with the hotel management’s choices, 7 different locations 

were selected. In addition to the literature review a strict cooperation with the management 

was ensured and maintained while determining the criteria and during whole process. 

Obtained results were presented to the management as a report and its feasibility was 

confirmed accordingly. 

 

Keywords: Analiytic Hierarchy Process (AHP), Location Selection, Multi-Criteria 

Decision Making 

 

Bir Otelin Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir 

Uygulaması 

 

Kuruluş yeri seçimi problemi stratejik karar alma süreçlerinin kritik önem taşıdığı 

günümüz iş dünyasında işletmeler için önemli bir karar problemidir. Bununla birlikte 

özellikle turizm ve otelcilik alanında faaliyet gösteren işletmeler söz konusu olduğunda, 

müşterilerin dikkatini çekerek, elde edilmesi planlanan maddi, sosyal ve çevresel değerler, 

öncelikli olarak kuruluş yerinin doğru seçilmesine bağlı olmaktadır. Zira bir otelin yeri, 

işletmelerin ticari başarısına doğrudan etki etmekte ve olası bir başarısızlık durumunda 

yer değişikliği yüksek maliyetlere neden olabilmektedir. Ayrıca otellerin belirli bir 

bölgede uzun süredir faaliyette olmaları güvenilirlik anlamında da önem arz etmektedir. 

Bu nedenle kuruluş yeri seçiminin müşterilerin yaptıkları seçimleri doğrudan etkileyen, 

coğrafi, ekonomik, sosyal, hukuki ve psikolojik boyutları olan bir problem olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla somut ve soyut nitelikte birbirinden farklı birçok kriterin etkili 

olduğu ve kompleks bir yapı arz eden böyle bir karar probleminin çözümünde doğ ru 

yöntemin kullanılması da ayrıca önem taşımaktadır. Bu çalışmada kurulması planlanan 

lüks bir otelin kuruluş yeri seçimi problemi ele alınmıştır. Problemin yukarıda da değinilen 

farklı nitelik ve içerikte birçok kriter içermesi söz konusu olduğu için otel kuruluş yerinin 

belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılmıştır. Otel yönetiminin 

tercihlerine göre alternatif olarak 7 farklı kuruluş yeri belirlenmiştir. Bunların içinden 

yapılacak seçimi etkileyen kriterlerin belirlenmesi aşamasında, ilgili literatür 
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araştırmalarına ek olarak karar verici grubuyla düzenli ve etkili bir işbirliği sağlanmış ve 

bu işbirliği sürecin her adımında devam ettirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

elde edilen sonuçlar bir rapor olarak karar verici grubuna sunulmuş ve bu sonuçların 

alandaki geçerliliği konusunda karar verici grubunun onayı alınmıştır. 
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Group sequential design provides the number of interim analyses plus a final analysis and 

a stopping criterion to either reject or accept the null hypothesis at each interim 

analysis.The interim analyses are performed at specific calendar times rather than after 

accruing a specified number of subjects or observing a fixed number of events, so the 

group sizes may be different and unknown in advance. However, the group sizes in the 

subsequent stages must not depend on the data observed in the previous groups. Whereas 

adaptive group sequential designs allow the sample sizes or the group sizes in the future 

stages to depend on the data observed previously.In this study we compared classic 

sequential design, group sequential design and adaptive sequential design for phase III 

clinical trials using simulated data sets. Consequently, Adaptive group sequential design 

gave better than the other methods for phase III clinical trials. 

 

Keywords:  Nterim Analysis, Adaptive Group Sequential Design, Group Sequential 

Design, Phase III Trial. 

 

 

mailto:tuba.koc@omu.edu.tr


 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 692 

 

692 

 

Faz III Klinik Denemelerinde Uyarlamalı Grup Ardışık Tasarımı ve Grup Ardışık 

Tasarımının İncelenmesi 

 

Grup ardışık tasarımlar ara an alizlerin ve bir final analizinin yapılmasını sağlar ve her ara 

analizde yokluk hipotezinin kabul veya red edilmesi için durdurma kriterini belirler. Ara 

analizler belirli bir denek sayısına ulaşılmadan veya sabit bir sayıda olay gözlemlenmeden 

önce gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla grup genişlikleri farklı olabilmektedir ve önceden 

bilinmemektedir. Ancak sonraki aşamalardaki grup genişlikleri önceki gruplardaki 

gözlemlenmiş veriye bağlı olmak zorundadır ve uyarlamalı grup ardışık tasarımlar sonraki 

adımlardaki örneklem genişlikleri veya grup genişliklerinin önceki gözlemlenmiş veriye 

bağlı olmasına izin verir. Bu çalışmada faz III klinik denemelerinde simülasyon verisi 

kullanılarak klasik ardışık tasarımlar, grup ardışık tasarımlar ve uyarlamalı grup ardışık 

tasarımlar incelenmiştir. Sonuç olarak uyarlamalı grup ardışık tasarımlarının faz III klinik 

denemeleri için diğer tasarımlara göre daha iyi sonu çlar verdiği görülmüştür. 
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Spatial statistical models should be used to understand the effects of associated factors on 

ecological variables and test the effectiveness of certain management policies. The 

national ecological footprint of both consumption and production are significantly 

spatially autocorrelated. The estimates will have error dependent covariance stru cture if 

non-spatial statistical models are used. Urban water demand management should pay 

attention to the spatial heterogeneity in predicting the future water demand to achieve 
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more accurate estimates. The dynamics of urban water use are characterized by spatial and 

temporal variability that is influenced by associated factors at different scales (Ouyang, 

2013). Thus it is important to capture the relationship between urban water use and its 

determinants in a spatial framework in order to enhance understanding water demand. The 

spatial weighting matrix based on spatial distance function is established to discuss spatial 

autocorrelation of water uses (Sun et.al., 2014). Using a spatial econometric approach, this 

paper re-examine the relationship between economic growth indicators and environmental 

impact for indicator of ecological footprint. TÜİK level 3 statistical data was used for 

empirical evidence. Although there have been not any evidence of inverted U-shape 

Enviro nmental Kuznets Curve (Wang et.al., 2013), the error terms are expected to present 

such a structure. Durbin error model was used for estimation procedure. 
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Türkiye’de Su Ayak İzinin İl Bazında Mekânsal Analizi 

 

Mekansal istatistiksel modeller ekolojik değişkenlere bağlı faktörlerin etkilerini anlamak 

ve bazı yönetim politikalarının etkinliğini test etmek için kullanılmalıdır. Ulusal ekolojik 

ay ak izi hem üretim hem de tüketim yönünden incelendiğinde belirgin mekansal 

otokorelasyona sahip kabul edilir. Mekânsal olmayan istatistiksel modeller kullanılırsa, 

tahminler hata terimlerine bağımlı kovaryansa sahip olacaktır. Kentsel su talep yönetimi 

gelecekteki su ihtiyacını öngörmek için mekansal heterojenliğe dikkat etmelidir. Kentsel 

su kullanımı dinamikleri mekansal ve zamansal değişkenliği ile karakterize edilir. Bu 

değişkenlik ilişkili faktörler tarafından farklı ölçeklerde etkilenmektedir (Ouyang, 2013). 

Böylece su talebini anlamayı artırmak amacıyla kentsel su kullanımının mekansal çerçeve 

içindeki belirleyicileri ile arasındaki ilişkiyi belirlemek önemlidir. Mekansal uzaklık 

fonksiyonuna dayalı mekansal ağırlık matrisi su kullanımının mekansal otokorelasyona 

sahip olup olmadığını tartışabilmek üzere kurulması gereklidir (Sun ve diğerleri, 2014). 

Bu çalışmanın amacı, mekansal ekonometrik yaklaşım kullanarak, ekonomik büyüme 

göstergeleri ile ekolojik ayak izi göstergeleri arasındaki ilişkiyi yeniden 

değerlendirmektir. TÜİK 3. seviye istatistik veriler literatüre ampirik destek bulmak için 
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kullanılmıştır. Ters U şeklinde olan Kuznets eğrisinin varlığına ilişkin küresel kanıtlar 

bulunmamasına rağmen (Wang et.al., 2013), hata terimlerinin benzer bir yapıya uyması 

beklenmektedir. Bu amaçla Durbin hata modeli kullanılmıştır. 
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Today, the amount of information increases with the increasing demand for various and 

specific information. Indices are created; national and global rankings are made to 

understand and summarize complex events. The creations of different indices for a unique 

concept are widespread which have advantages or disadvantages to each other or to 

overcome some problems of its calculation. Human Developme nt Index HDI lists 

countries according to four different criteria, and remains at the heart of democratic and 

humanitarian recovery efforts. Firstly, an indicator is a function of the past performances, 

if assumed, that the indices are assumed performance scores. Secondly, it is accepted that 

high performances are the extreme values at positively skewed distributions. According 

to these definitions, the variability of each units repeated measures is the result of its 

efforts between the measurement time points. However, the variability of the units is not 

homogenous. High performance units show relative low variability where as the middle 

and middle-low performance units show a high variability, like a Kuznets curve. Rosen 

(1974) superstars theory suggests that this grouping arises as a natural consequence of the 

process. Constant risk aversion approach (Röell, 1987) suggests that low levels unlikely 

to rise to a higher level. This study aims to investigate the changing variability of the HDI 

across rankings. The variability at the middle groups is higher independent to the 

developments efforts of the mentioned units. For this purpose, the changes of the rankings 

in two consecutive periods have been taken into account, where HDI is already studied in 
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four categories. The variability is evaluated with Spearman rank correlation coefficient 

and thought to use Mann-Whitney statistics properties. The findings are supporting the 

low of diminishing returns and related theoretical expectations. 
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İnsani Gelişmişlik Endeksi (HDI) Sıralamalarındaki Değişkenlik 

 

Günümüzde bilgi miktarı, çeşitli ve belirli bilgilere olan talebin artması ile artmaktadır. 

Karmaşık olayları anlayabilmek amacı ile bu bilgileri özetle me amacı ile endeksler 

oluşturulmakta ve küresel veya ulusal sıralamalar yapılmaktadır. Aynı olayı temsil etmek 

için birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları olan farklı endekslerin de oluşturulması 

giderek yaygınlaşmıştır. İnsani Gelişmişlik Endeksi HDI ülkeleri 4 ayrı kritere göre 

sıralamaktadır ve demokratik ve insani iyileşme çabalarının merkezinde kalmaktadır. 

Endekslerin performans skorları olduğu kabul edilir ise ilk olarak performans geçmiş 

performansların toplamının bir fonksiyonu olmakta, ikinci olarak yüksek performanslar 

pozitif asimetrik dağılımlarda uçta kalan değerlerdir. Bu tanımlar sonucu birimlerin 

ölçümleri arasındaki değişkenlik ölçümler arası devam eden çabalarının bir sonucu 

olmakla birlikte, yüksek seviyede sıralanmış birimlerin sıralama ölçümleri arasında 

değişkenlik düşük olmaktadır. Orta-düşük ve orta seviyede yoğunlaşan birimlerin 

sıralamalarındaki değişkenlik ise daya yüksek olmaktadır. Tekrarlanan ölçümlerin yapısı 

Kuznets eğrisi özelliği taşımaktadır. Rosen (1974) süper starlar teorisi bu gruplaşmanın 

sürecin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkacağını ileri sürmektedir. Sabit riskten kaçınma 

yaklaşımı (Röell, 1987) düşük seviyeden yüksek seviyeye yükselme ihtimalinin düşük 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada amaç, bir çıktı olan HDI endeksinin yüksek 

seviyelerinde oluşan sıralamanın kendi içinde değişkenliğinin düşük olduğunu ortaya 

koymaktır. Yapılan çabalardan bağımsız olarak benzer ülkeler kendi grupları içinde 

rekabet etmekte olduklarından yoğunlaşmanın yüksek olduğu düşük ve orta seviye 

sıralamalarda değişkenliğin daha yüksek olduğunu göstermektir. Bu amaçla zaten dört 

gurupta incelenen endeks sıralamalarındaki birbirini takip eden iki dönemdeki değişme 



 

Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4,  (December 2015), ISSN: 2147-5237 696 

 

696 

 

dikkate alınmıştır. Sıralamalara dayanan bu verideki değişkenlik Spearman sıra 

korelasyon ve Mann-Whitney-Z değeri ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular azalan 

verim yasasına ve teorik beklentilere uygun sonuçlar ortaya koymuştur. 
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