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Yuvalanamayan (Nonnested) modeller biri diğerinin alt kümesi şeklinde olmayan modellerdir.
Bu tür modellerin seçiminde kullanılan testler aynı türden ve ayrı türden modellere yönelik
olarak gruplandırılabilirler. Bu derste önce aynı türden yuvalanamayan modellerin seçiminde
kullanılan testlerden Cox ve J testleri anlatılacaktır. Daha sonra ise ayrı türden modeller olarak
da adlandırılan farklı fonksiyonel yapılara sahip modellerin hangisinin uygulamada
kullanılacağı konusunda seçim yapılmasında kullanılan testler hakkında bilgi verilecektir.
Ayrıca E- views paket programı yardımıyla uygulamalar yapılacaktır

1. NONNESTED (YUVALANMAMIŞ) MODELLERİN SEÇİMİ
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Nonnested modellerin bağımlı değişkenleri aynı, fakat bağımsız değişkenleri veya en az
bağımsız değişlerinden biri farklı modeller olduğunu biliyoruz. Ayrıca aynı bağımlı
değişkenlerin farklı yapıda olması da bu grupta yer almaktadır.
Burada iki farklı modeli ele alalım:

Yt =
α 0 + α1 X t + α 2 Pt + ε t
Yt =
β 0 + β1 X t + β 2 Z t + ut
Bu iki alternatif model karşılaştırıldığında bunlar nonnested modellerdir. Fakat iki modelin tüm
bağımsız değişkenleri ile yeni bir model oluşturulabilir:
Yt =γ 0 + γ 1 X t + γ 2 Pt + γ 3 Z t + vt
Önceki modeller, bu modelle karşılaştırılırsa her ikisi de nested model olacaktır. Modellerin
birleştirilmesi iktisat teorisi açısından doğru olmayabilir. Böyle bir engel olmasa bile farklı
sorunlar söz konusudur. Modellerin karşılaştırılması için hipotezler;
H1 : E ( Y ) =
αˆ 0 + αˆ1 X t + αˆ 2 Pt

βˆ0 + βˆ1 X t + βˆ2 Z t
H 2 : E (Y ) =
olacaktır. Bu hipotezler birleştirilmiş model ile test edildiğinde H1 hipotezinin geçerliliği için
F testi veya t testi ile γ 3 = 0 olup olmadığı test edilecektir. Bu durumda H1 hipotezine karşı
test edilen H 2 hipotezi olmayıp, birleştirilmiş model için oluşturulan farklı hipotezlerdir. Bu
nedenle nonnested modeller için farklı testler geliştirilmiştir.
1.1 Cox Testi
Cox, benzerlik oran testine dayanan bir test geliştirmiştir. Bu test farklı fonksiyonel şekillerdeki
modellerin karşılaştırılmasını da sağlamaktadır.
Daha önce belirtilen H1 ve H 2 hipotezlerinin testi için, H1 hipotezinin geçerliliği altında
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n  σˆ 2 
c12 = ln  22 
2  σˆ 21 
İfadesi asimtotik olarak sıfır ortalama ve Var ( c12 ) varyans ile normal dağılmaktadır. Burada

σˆ 22 ,

H1 hipotezine göre öngörülen,

H 2 hipotezi için kalıntıların varyansı olarak

2
ise H1 hipotezinin geçerliliği altında σˆ 22 ’nin olasılık limitidir.
tanımlanmaktadır. σˆ 21

1.2 Davidson-MacKinnon J Testi
Model C: Yt =
α1 + α 2 X t + ε t
Model D: Yt =
β1 + β 2 Z t + ut
Burada C ve D modelleri yuvalanmamış modellerdir. J sınamasında C modelini D modeliyle
karşılaştırmak istediğimizi düşünelim:
1) D modelini tahmin edip buradan tahmin edilmiş bağımlı değişkenin tahmini değerleri Yˆt D
bulunur.
2) 1. adımda elde edilen Yˆt D değerini C modeline ek bir bağımsız değişken olarak koyup
aşağıdaki modeli tahmin ederiz:

Yt =
α1 + α 2 X t + α 3Yˆt D + ε t
3) t sınaması kullanılarak α 3 = 0 hipotezini sınarız.
4) Eğer α 3 = 0 hipotezi reddedilmezse C modelini doğru model olarak kabul ederiz (yani
reddedemeyiz) çünkü Yˆt D değişkeni C modeline ek katkı yapmamıştır.
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5) Daha sonra C modelini tahmin edip bağımlı değişkenin tahmini değerleri Yˆt C bulunur. Bu
değişken D modeline eklenerek aşağıdaki model tahmin edilir:

Yt =
β1 + β 2 Z t + β3Yˆt C + ut
6) t sınaması kullanılarak β3 = 0 hipotezini sınarız. Bu hipotez reddedilmezse D modelini C
modeline üstün tutarız. β3 = 0 hipotezi reddedilirse, C’yi D’den üstün tutarız.
1.3 Davidson-MacKinnon J Testine Ait Uygulama
J sınamasını açıklamak amacıyla 1970-1991 dönemi için ABD kişi başı tüketim harcamaları
(KBTH) ile kişi başı harcanabilir gelir (KBHG) değişkenleri kullanılarak aşağıda gösterilen iki
farklı tüketim modeli tahmin edilmek istenmekte ve bu modeller arasında bir tercih yapılmak
istenmektedir:
Model A: KBTH t =
α1 + α 2 KBHGt + α 3 KBHGt −1 + ε t
Model B: KBTH t =
β1 + β 2 KBHGt + β3 KBTH t −1 + ut
A modeli gecikmesi dağıtılmış model (dağıtılmış gecikmeli model), B modeliyse otoregresif
model olarak adlandırılmaktadır. Tahmin edilen modeller aşağıdaki gibidir:
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Model A:

Model B:
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A ve B modellerinin tahmin edilmesinin ardından A modelinin bağımlı değişkeninin tahmini
değerleri elde edilir. Eviews programında tahmin edilen bağımlı değişkenlere ait tahmini
değerlerin elde edilmesi için model çıktısı üzerindeki menüde “View” seçeneği içerisinde
“Actual, Fitted, Residual”-“ Actual, Fitted, Residual Table” kısmında bağımlı değişkene ait
tahmini değerlere “Fitted” başlığı altında ulaşılabilmektedir:
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Aynı şekilde B modelinin bağımlı değişkeninin tahmini değeri elde edilir:
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“Fitted” olarak ifade edilen bağımlı değişkenin tahmini değerleri yukarıda görüldüğü şekilde
seçilerek kopyalanır ve yeni bir veri girişi sayfası açılarak yapıştırılır. A modeline ait bağımlı
değişkeninin tahmini değerleri YTAH1 değişkeni olarak tanımlanmış, B modeline ait bağımlı
değişkeninin tahmini değerleri ise YTAH2 değişkeni olarak tanımlanmıştır. YTAH1 değişkeni
B modeline bağımsız değişken olarak eklenirken YTAH2 değişkeni ise A modeline bağımsız
değişken olarak eklenmiştir:
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Tahmin edilen bu modellerde YTAH1 değişkenine ait katsayı t testiyle test edilmiştir. Elde
edilen hesap değeri -4.67 değeri mutlak değerce %5 anlamlılık düzeyinde 21-4=17 serbestlik
dereceli t tablo değeri olan 2.10 değerinden daha büyük olduğu için anlamlı bir değişkendir.
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Diğer taraftan YTAH2 değişkenine ait katsayı t testiyle test edilmiştir. Elde edilen hesap değeri
2.13 değeri %5 anlamlılık düzeyinde 21-4=17 serbestlik dereceli t tablo değeri olan 2.10
değerinden daha büyük olduğu için anlamlı bir değişkendir.
Sonuç olarak her iki değişken de anlamlı değişkenler olduğu için A ve B modelleri arasında
herhangi bir tercih yapılamaz A ve B modellerinin birbirlerine göre herhangi bir üstünlükleri
bulunmamaktadır.
1.4 Farklı Fonksiyonel Şekillerdeki Modellerin Karşılaştırılması
Tam logaritmik ve doğrusal modelleri ele alalım:

ln Yt =
α 0 + α1 ln X 1t + α 2 ln X 2t + ε t
Yt =
β 0 + β1 X 1t + β 2 X 2t + ut
Box ve Cox tarafından önerilen bir test ile aşağıdaki formül yardımıyla hangi modelin tercih
edileceğine karar verilebilir:

n  ESS D / YG2 
L = ln 

2  ESS L 
ESS D , doğrusal modelin kalıntı kareler toplamı, ESS L , logaritmik modelin kalıntı kareler
toplamı, YG2 ise bağımlı değişken Y’nin geometrik ortalamasının karesidir. Burada pay ve
paydada yer alan ifadelerin sayısal değeri büyük olanı payda, küçük olanı ise paydada yer
alacaktır. Yani, daima büyük olan küçük olana bölünecektir. Test istatistiğinin dağılımı 1
serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır. Bu nedenle α haya payı ile ki-kare tablosundan
bulunacak değer ile L karşılaştırılır. L tablo değerinden büyük ise kalıntıların kareleri toplamı
küçük olan model seçilecektir.
1.5. Yuvalanmamış (Nonnested) Teste Ait Uygulama
1990-2002 verileri ile Türkiye için Vadeli Mevduatın (VM) Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH)
ile açıklandığı model hem doğrusal hem de logaritmik olarak tahmin edilmiştir.
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Doğrusal Model:

Logaritmik Model:

VM serisinin geometrik ortalaması 1.7174 olarak hesaplanmıştır.
H 0 : Doğrusal model geçerlidir.
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H1 : Logaritmik model geçerlidir.
2
n  ESS D / YG2  13  26.1696 / (1.7174 ) 
ln 
ln 
L =
=
=
 21.756


2  ESS L  2 
0.3122


%5 anlamlılık düzeyinde 1 serbestlik dereceli Ki-kare tablo değeri 3.841’dir. L değeri tablo
değerinden büyük olduğundan H 0 hipotezi reddedilir yani tam logaritmik model geçerlidir.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Türkiye’nin 2010 yılı hanehalkı verilerine dayanarak tüketim fonksiyonunun yapısının
belirlenmesi amacıyla bir analiz yapılmıştır. Bu amaçla kullanılan modeller aşağıda
gösterilmektedir.

Ct =β 0 + β1Yt + β 2Yt −1 + ut
Ct =β 0 + β1Yt + β 2Ct −1 + ut
a- Bu modellerin özelliklerini tartışınız.
b- Belirtilen modellerden birini uygulama modeli olarak seçebilmek için kullanacağınız testi
anlatınız.
2) Cox testinin aşamalarını anlatınız.
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Uygulamalı çalışmalarda farklı fonksiyonel şekillere sahip modellerden birinin seçimi farklı
testler kullanılmaktadır. Bu hafta bu yapıya sahip modellerin karşılaştırılmasında kullanılan PE
ve BM testleri anlatılacaktır. Ayrıca E- views paket programı yardımıyla uygulamalar
yapılacaktır
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2. FONKSİYONEL ŞEKLİN BELİRLENMESİ
Farklı fonksiyonel şekillere sahip modellerden birinin seçimi gerektiğinde farklı testler
kullanılabilir. İncelenecek modellerin bağımlı değişkeni farklı ise, diğer bir ifade ile biri
logaritmik

iken,

diğeri

doğrusal

ise

modeller

belirginlik

katsayılarına

bakılarak

karşılaştırılamaz, belirginlik katsayısı büyük olan modellerin ilişkiyi daha iyi açıkladığı
söylenemez. Burada bu yapıya sahip modellerin karşılaştırılmasında kullanılan PE ve BM
testlerinden bahsedilecektir.
2.1 BM Testi
Tüm testlerde olduğu gibi bu testte de önce hipotezler oluşturulacaktır. Logaritmik ve doğrusal
iki model karşılaştırılacağından, temel ve alternatif hipotezler farklı modelleri ifade
edeceklerdir. Test işlemleri sonunda bu hipotezlerden biri kabul edilecektir.
Karşılaştırılacak modellerin doğrusal ve logaritmik-doğrusal modeller olduğunu varsayarsak
hipotezler,
H 0 : Yt = β 0 + β1 X t + ε 0t → Yt
H1 : log Yt = β 0 + β1 X t + ε1t → log Yˆt

şeklinde oluşturulacaktır.
Test için modeller tahmin edilerek Yt ve log Yˆt (Bağımlı değişkenlerin tahmini değerleri)
belirlenir. Bu tahmini değerler ile,

( )

β 0 + β1 X t + u0t
log Yt =
ˆ

β 0 + β1 X t + u1t
elog Yt =
Modelleri tahmin edilerek kalıntılar belirlenir. Anlaşılacağı gibi verilen modellerde yarı
ˆ

logaritmik modelin bağımlı değişkeninin tahmini değerleri elog Yt ve doğrusal modelin bağımlı
değişkeninin tahmini değerleri log (Yt ) olarak alınmıştır.
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Yukarıda verilen modellerin kalıntıları u0t ve u1t ilgili modellere bağımsız değişken olarak
eklenerek modeller tahmin edilir.

H 0 : Yt =
β 0 + β1 X t + θ 0u0t + vt
H1 : log Yt =β 0 + β1 X t + θ1u1t + ε t
Tahmin edilen modeller için yapılan t-testlerine bakılır. θ 0 ve θ1 ’den birinin anlamsız olması
durumunda o model seçilecektir. Her ikisi de anlamlı veya anlamsız ise seçimin yapılması söz
konusu olmayacaktır.
2.2 BM Testine Ait Uygulama
1990-2002 dönemi için cari fiyatlarla Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH, Milyon TL)
ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE, 1987=100) değerleri kullanılarak aşağıdaki modeller
tahmin edilmiştir:
Logaritmik-Doğrusal Model:
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Doğrusal Model:

Bu modeller tahmin edildikten sonra modellere ait bağımlı değişkenin tahmini değerleri elde
edilir. Eviews programında tahmin edilen bağımlı değişkenlere ait tahmini değerlerin elde
edilmesi için model çıktısı üzerindeki menüde “View” seçeneği içerisinde “Actual, Fitted,
Residual”-“ Actual, Fitted, Residual Table” kısmında bağımlı değişkene ait tahmini değerlere
“Fitted” başlığı altında ulaşılabilmektedir:
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“Fitted” olarak ifade edilen bağımlı değişkenin tahmini değerleri yukarıda görüldüğü şekilde
seçilerek kopyalanır ve yeni bir veri girişi sayfası açılarak yapıştırılır.
Doğrusal ve logaritmik-doğrusal modellerin bağımlı değişkenlerinin tahmini değerlerinin elde
edilmesinin ardından doğrusal modelin bağımlı değişkeninin tahmini değerleri GSMHTAH
olarak adlandırılmış ve logaritması alınarak LNGSMHTAH değişkeni olarak tanımlanmıştır.
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Logaritmik-doğrusal modelin bağımlı değişkeninin tahmini değerleri ise LGSMHTAH olarak
adlandırılmış ve antilogaritması alınarak ELGSMHTAH değişkeni olarak adlandırılmıştır.
Daha sonra bu değişkenler kullanılarak aşağıdaki modeller tahmin edilmiştir:
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Bağımlı değişkeni ELGSMHTAH olan modelin kalıntıları tahmin edilerek bu kalıntılara U1,
bağımlı değişkeni LNGSMHTAH olan modelin kalıntıları tahmin edilerek bu kalıntılara da U2
adı verilmiştir. Testin son aşamasında elde edilen U1, logaritmik-doğrusal modele bağımsız
değişken olarak, U2 ise doğrusal modele bağımsız değişken olarak eklenerek aşağıdaki
modeller tahmin edilmiştir:
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Tahmin edilen bu modellerde U2 değişkenine ait katsayı t testiyle test edilmiştir. Elde edilen
hesap değeri -2.09 değeri mutlak değerce %5 anlamlılık düzeyinde 13-3=10 serbestlik dereceli
t tablo değeri olan 2.22 değerinden daha küçük olduğu için anlamsız bir değişkendir. Diğer
taraftan U1 değişkenine ait katsayı t testiyle test edilmiştir. Elde edilen hesap değeri 2.48 değeri
%5 anlamlılık düzeyinde 13-3=10 serbestlik dereceli t tablo değeri olan 2.22 değerinden daha
büyük olduğu için anlamsız bir değişkendir.
Buna göre U1 ve U2 değişkenlerinden anlamsız değişken olarak U2 değişkeni belirlendiğinden
logaritmik-doğrusal modelin seçilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
2.3 PE Testi
Bu testte de ilk olarak BM testinde olduğu gibi temel ve alternatif hipotezler oluşturulur.
Karşılaştırılacak modellerin doğrusal ve tam logaritmik modeller olduğunu varsayarsak
hipotezler,
H 0 : Yt = β 0 + β1 X t + ε 0t → Yt
H1 : log Yt = β 0 + β1 log X t + ε1t → log Yˆt
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şeklinde oluşturulacaktır.
Test için modeller tahmin edilerek Yt ve log Yˆt (Bağımlı değişkenlerin tahmini değerleri)
belirlenir. Anlaşılacağı gibi verilen modellerde tam-logaritmik modelin bağımlı değişkeninin
ˆ
tahmini değerleri elog Yt ve doğrusal modelin bağımlı değişkeninin tahmini değerleri log (Yt )

olarak alınmıştır. Bu aşamadan sonra aşağıda gösterildiği şekilde Z1 ve Z 2 değişkenleri
oluşturulur:

( )

=
Z1 log Yˆt − log Yt
ˆ
Z 2= Yt − elog Yt

Bu değişkenlerin oluşturulmasının ardından Z1 değişkeni doğrusal modele ve Z 2 değişkeni ise
tam logaritmik modele bağımsız değişken olarak eklenerek aşağıdaki modellere ulaşılır:

Yt =β 0 + β1 X t + θ 0 Z1 + ε t
log Yt =β 0 + β1 log X t + θ1Z 2 + ut
Bu modeller ayrı ayrı tahmin edilerek θ 0 ve θ1 katsayılarının anlamlılığı test edilir. Bu test
sonucunda θ 0 ve θ1 ’den birinin anlamsız olması durumunda o model seçilecektir. Her ikisi de
anlamlı veya anlamsız ise seçimin yapılması söz konusu olmayacaktır.
2.4 PE Testine Ait Uygulama
1971Q3-1975Q2 dönemi için Türkiye’nin Gül talebi (Y), gül fiyatı (X2) ve kişi başına gelir
(X3) değişkenleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Talep fonksiyonunun matematiksel kalıbına
ilişkin iktisat teorisinde herhangi bir kesinlik olmadığı için bu modellerin hangisinin tercih
edileceği PE testi yardımıyla araştırılmıştır.
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Tam Logaritmik Model:

Doğrusal Model:
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Bu modeller tahmin edildikten sonra modellere ait bağımlı değişkenin tahmini değerleri elde
edilir. Eviews programında tahmin edilen bağımlı değişkenlere ait tahmini değerlerin elde
edilmesi için model çıktısı üzerindeki menüde “View” seçeneği içerisinde “Actual, Fitted,
Residual”-“ Actual, Fitted, Residual Table” kısmında bağımlı değişkene ait tahmini değerlere
“Fitted” başlığı altında ulaşılabilmektedir:
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“Fitted” olarak ifade edilen bağımlı değişkenin tahmini değerleri yukarıda görüldüğü şekilde
seçilerek kopyalanır ve yeni bir veri girişi sayfası açılarak yapıştırılır.
Doğrusal ve logaritmik-doğrusal modellerin bağımlı değişkenlerinin tahmini değerlerinin elde
edilmesinin ardından doğrusal modelin bağımlı değişkeninin tahmini değerleri “Yf” olarak
adlandırılmış ve logaritması alınarak LNYf değişkeni olarak tanımlanmıştır. Tam Logaritmik
modelin bağımlı değişkeninin tahmini değerleri ise Lf olarak adlandırılmış ve antilogaritması
alınarak “antiloglnf “değişkeni olarak adlandırılmıştır. Daha sonra bu değişkenler kullanılarak
Z1 ve Z2 değişkenleri oluşturulmuştur. Z1=LNYf-Lf dönüştürmesi, Z2=antiloglnf-Yf
dönüştürmesi kullanılmıştır. Elde edilen bu değişkenlerden Z1 doğrusal modele bağımsız
değişken olarak eklenmiş, Z2 değişkeni ise tam logaritmik modele bağımsız değişken olarak
eklenmiştir.
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Tahmin edilen bu modellerde Z1 değişkenine ait katsayı t testiyle test edilmiştir. Elde edilen
hesap değeri 0.02 değeri %5 anlamlılık düzeyinde 16-4=12 serbestlik dereceli t tablo değeri
olan 2.17 değerinden daha küçük olduğu için anlamsız bir değişkendir. Diğer taraftan Z2
değişkenine ait katsayı t testiyle test edilmiştir. Elde edilen hesap değeri -1,66 değeri mutlak
değerce %5 anlamlılık düzeyinde 16-4=12 serbestlik dereceli t tablo değeri olan 2.17
değerinden daha küçük olduğu için anlamsız bir değişkendir
Buna göre Z1 ve Z2 değişkenlerinden her ikisi de anlamsız olduğu modeller arasında herhangi
bir tercih yapılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

18 / 19

ÇALIŞMA SORULARI
1)

Otomobil satış davranışını incelemek amacıyla bir çalışma yapılacaktır. Bu analizde

Y=satış miktarı ve X = yıl olarak ifade edilmektedir. İki farklı fonksiyonel kalıba bağlı olarak
denemeler yapılmıştır.

Yt =
β 0 + β1 X t + ut

β 0 + β1 log X t + ut
log Yt =
a- Bu modellerin özelliklerini tartışınız.
b- Belirtilen modellerden birini uygulama modeli olarak seçebilmek için kullanacağınız testi
anlatınız.
2) BM testinin aşamalarını anlatınız.
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3. HAFTA
DERS NOTU

İÇİNDEKİLER
3.1 Veri Kavramı ve Kaynakları
3.2. Verilerin Düzenlenmesi
3.2.1. Ektrapolasyon
3.2.2. Entrapolasyon
3.3. Verilerin Deflate Edilmesi
3.3.1. Uygulamalarda Kullanılan Fiyat İndeksleri
3.3.1.1. Toptan Eşya Fiyat İndeksi
3.3.1.2. Üretici Fiyatları İndeksi
3.3.2. Fiyat İndekslerinde Temel Devre ve Dönüşümü

ÖZET (TÜRKÇE)
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Ekonometrik modelin verilerle ilgili çalışmalarının modelin yapımı ile beraber yürütülmesi
gerekir. Çünkü veri sağlanamayan konularda ampirik çalışma yapılamaz. Modelin ve ampirik
ekonometrik çalışmanın fizibilitesi verilere göre belirlenir. Veri toplama ve düzenleme
uygulamanın ikinci aşaması olarak görünürse de gerçekte verinin özelliklerinin çalışmaya
başlarken bilinmesi gerekmektedir. Bu bölümde verilerin toplanması ve düzenlenmesi
konusunda yapılacak çalışmalar incelenecektir.
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3.1 Veri Kavramı ve Kaynakları
Veri ekonometrik çalışma alanının özelliklerine ve gerçeklerine ait bilgidir. Bu bilgi çok çeşitli
olup değişik kaynaklardan elde edilmektedir. Değişik kaynaklardan elde edilen bu bilgilerin
sayısal ifadesi verileri oluşturmaktadır. Uygulamalı çalışmalarda kullanılan verileri
kantitatif(sayısal-nicel) ve kalitatif (nitel) olarak iki grupta incelenmektedir. Kalitatif veriler
sayısal olarak ifade edilemeyen çeşitli etkileri kukla değişken kullanarak analizlere dahil
etmektedir.
Uluslar arası veri kaynakları: OECD, IMF, IFS, Dünya Bankası, Eurostat (Avrupa Birliği
İstatistik Birimi) gibi.
Ulusal veri kaynakları: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), DPT (Devlet Planlama Teşkilatı),
Hazine (Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı), Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez
Bankası, ITO (İstanbul Ticaret Odası), Borsa İstanbul (BIST) vs. gibidir.
Verilerin düzenlenmesi ve hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar
bulunmaktadır.
•

Değişkenlerin Ölçülmesi: Değişkenlerin sayısal değerleri elde edilirken dikkat

edilmelidir. Ölçme hataları, tarif-tanımlama hataları, bütünleme hataları ve bazı değerlerin
sayısal ifadesinde metot ve yaklaşımlarla ilgili hata yapılmaması için dikkatli olmak
gerekmektedir.
•

Ekonometrik

Serbestlik

Derecesi:

Herhangi

bir

ekonometrik

uygulamanın

yapılabilmesi için gözlem sayısı > parametre sayısı olmalıdır.
•

Ekonomideki Strüktürel Değişme: Özellikle zaman serisi verileri uzunca bir dönemi

içine aldığı takdirde çeşitli krizleri, yapısal ve teknolojik değişmelerin etkisini taşıyabilirler. Bu
durumda yapılan tahminler bu etkiler nedeniyle gerçeği yansıtmazlar. Bu durumda kalitatif
değişkenlerin modelde kullanımı veya bu değişmeleri dikkate alan çeşitli yöntemler öne
çıkmaktadır.
Verilerin yukarıda belirttiğimiz sorunları ekonometrik uygulamalarda temel varsayımlardan
sapmalara neden olmaktadır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen parametreler eğilimli,
tesirsiz ve tutarsız olmaktadır.
3.2. Verilerin Düzenlenmesi
Ekonometrik veriler genelde ham verilerin çeşitli şekillerde işlenmesiyle elde edilirler. Bu
işlem bazen veri yetersizliği yüzünden bazen de enflasyonun etkisini arındırmak ya da eldeki
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seriyi artış oranı haline dönüştürmek amacıyla veya eldeki serilerden farklı yeni seriler elde
etmek için yapılmaktadır.
3.2.1. Ektrapolasyon
Özellikle zaman serilerinde önemli bir yer tutmakta olup belli bir dönemi kapsayan zaman serisi
verilerinin ait olduğu dönemin dışına uzatılmasıdır. Örnek alanını genişletmek için yapılır.
Zaman dizisi verilerini kavradığı zaman diliminin ötesine taşımaktadır. Bir değişkenin t ve t+1
dönemine ait değerleri biliniyorsa gözlenemeyen t+2 dönemine ait değer ekstrapolasyon ile
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

X t + 2 − X t +1 = X t +1 − X t
Model dönemlere göre değişmeleri sabit varsaymaktadır.

X t + 2 − X t +1 = X t +1 − X t

 

Fark

Fark

=
X t + 2 2 X t +1 − X t
3.2.2. Entrapolasyon
Ölçülemeyen veya gözlenemeyen zaman dizisi verilerini elde etmek için kullanılır.Bir
değişkenin t ve t+2 dönemine ait değerler biliniyor iken t+1 değeri bilinmiyorsa bu deri
hesaplamak için kullanılan yöntemdir.

X t +1 =

X t + X t +2
2

Formüle bakıldığında bilinmeyen değerin her iki değerin ortasında olacağı esasına dayandığı
görülmektedir. Basit olarak iki bilinen değerin aritmetik ortalamasına dayanmaktadır.
3.3. Verilerin Deflate Edilmesi
Zaman serileri analizleri yapılırken parasal olarak ifade edilen makro ve mikro değişkenlerin
tümü enflasyonun etkisini taşımaktadır. Özellikle enflasyonun hızlı olduğu az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde parasal göstergeler enflasyon nedeniyle suni olarak şişmekte ve bu
durum büyük gelişmeler olduğu şekilde yanlış izlenimler oluşturmaktadır. Bu değişkenlerin
geçmiş dönemlerdeki eğilimini araştırmak için yapılan zaman serisi analizlerinde değişkenlerin
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uygun bir deflâtörle yani fiyat indeksi ile reel fiyatlara dönüştürülmesi yani enflasyonun
etkisinden arındırılması gerekmektedir.
Fiyat indeksleri basit indekslerdir ve zincirleme indeks şekline dönüştürüldüklerinde yani her
yıl veya ay değerine bölünüp 100 ile çarpıldığında aylık veya yıllık enflasyon oranları elde
edilmektedir. Böylece enflasyonist eğilim ortaya çıkarılmış olur.
Fiyat indekslerinin diğer kullanım alanı cari fiyatlarla ifade edilen değerlerin enflasyonun
etkisinden arındırılarak reel(gerçek) fiyatlara dönüştürülmesidir. Bu işleme deflate işlemi adı
verilmektedir. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde ekonomik analizlerin yapılabilmesi için
zaman serileri verilerinin reel fiyatlara dönüştürülmesi gerekir. Aksi halde değişkenlerdeki
değişmeler suni değişmeler özelliğini taşıyacaktır. Enflasyonun etkisiyle cari fiyatlarla ifade
edilen değişkenlerde önemli gelişmeler olduğu yanılgısına düşülecektir. Bu nedenle cari
fiyatlarla ifade edilen değerler uygun fiyat indeksi kullanılarak reel fiyatlara dönüştürülür.

Sabit
=
Fiyatlarla Değer

Cari Fiyatlarla Değer
× 100
Fiyat İndeksi

Deflatör olarak kullanılan fiyat indeksi hangi temel yıllı ise sabit fiyatlarla ifade edilen değer o
yıla dönüştürülmüş olacaktır. Enflasyonun etkisinden arındırılmış bu değerlere “sabit fiyatlarla,
reel, gerçek veya temel yılın fiyatlarıyla” değerler adını almaktadır. Burada kullanılan fiyat
indeksinin temel yılının belirtilmesi gerekir.
Deflate işlemi yapılırken sabit fiyatlara dönüştürülecek olan değere uygun fiyat indeksinin
seçilmesi gerekir. Üretim ve satış değerleri “üretici fiyat indeksinin” ilgili sektöre ait
rakamlarıyla, ücretler “tüketici fiyat indeksleriyle”, milli gelir, katma değer ve yatırım değerleri
gibi değerler ise “zımni indeks” adı verilen ve araştırmacıların milli gelir rakamlarından elde
ettikleri indeksle sabit fiyata dönüştürülürler.

Zımni İndeks
=

Cari Fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla
× 100
Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla

3.3.1. Uygulamalarda Kullanılan Fiyat İndeksleri
3.3.1.1. Toptan Eşya Fiyat İndeksi
Fiyat değişmeleri toptan fiyatlar üzerinden hesaplanmaktadır. Fiyatlar genel seviyesinde belirli
bir yıla oranla yıllar itibarıyla meydana gelen % değişmeleri göstermektedir. 2005 yılından
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itibaren Devlet İstatistik Enstitüsü DİE, Toptan Eşya Fiyat Endeksi'nin yerine Üretici Fiyat
endeksi ÜFE 'yi kullanmaya başlamıştır.
TEFE 1981=100, 1987=100, 1994=100 ve 2003=100 olarak, farklı temel yıllar baz alınarak
yeniden hesaplanmıştır.
3.3.1.2. Üretici Fiyatları İndeksi
Yurtiçinde üretimi yapılan ürünlerin KDV vb. vergiler hariç peşin satış fiyatı üretici fiyatı
olarak tanımlanmaktadır. Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve
yurtiçine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat
değişikliklerini ölçen fiyat indeksidir. Buna karşılık toptan eşya fiyat indeksi ise yurtiçinde
üretimi yapılan maddelerin kısmen üreticiden, kısmen de üretim yapmayan ve toptan satışla
uğraşan aracılardan elde edilmesi ile hesaplanan; fiyatlara tüketiciye yansıyan vergiler ile
toptancı marjlarının dahil olduğu karma bir indeks olarak hesaplanmaktadır. Malların tüketim
aşamasındaki fiyat değişimlerini ölçen TEFE’ ye karşılık üretim aşamasındaki fiyat
değişimlerini ölçen daha anlamlı bir endeks oluşturmak, gerekse uluslararası indekslerle
karşılaştırılabilirlik ve uyum sağlaması amacıyla ÜFE 2005 yılından itibaren hesaplanmaktadır.
TEFE ve ÜFE arasındaki temel fark fiyat derlenen birimlerde ortaya çıkmaktadır.TFE’de
fiyatlar üreticilerin yanı sıra toptan satış noktalarından derlenmekte ve fiyatlara KDV vb.
vergiler dahil edilmekte idi. ÜFE’ de fiyatların özellikle üreticilerden derlenmesi esas alınmakta
ve ürün fiyatları KDV gibi vergiler hariç tutularak yurtiçi peşin satış fiyatları olarak
alınmaktadır.
2003 temel yıllı ÜFE’ de ülke ekonomisindeki tarım ve sanayi üretimi kapsanmaktadır. Tarım
ve sanayi faaliyeti kapsamında yurtiçine arz edilen üretim temel alınmaktadır. İhracat kapsam
dışında bırakılmaktadır.
Bu indeks aşağıda belirtilen durumlarda kullanılmaktadır;
•

Enflasyon ve ekonomideki fiyat hareketlerinin izlenmesi,

•

Hükümetlerin ekonomik politikalarının belirlenmesi

•

Ücretlerin ve fiyatların ayarlanması

•

Üretim ve verimlilik hesapları

•

Muhasebe hesapları

•

Fiyat analizlerine ilişkin çalışmalar

•

Yatırım kararları

3.3.1.3. Tüketici Fiyatları İndeksi
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Belirli bir referans dönemde bireylerin ortalama tüketim kalıplarını yansıtan bir mal ve hizmet
sepetinin zaman içinde fiyat değişimini ölçer. Perakende fiyat değişmeleri ve bu fiyat
değişimlerinden bireylerin nasıl etkilendikleri ile ilgili enflasyon oranı TÜFE değişim oranıdır.
TÜFE farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bunların en önemlileri aşağıda belirtilmektedir:
•

Makroekonomik anlamda enflasyonun ölçülmesi ve diğer ülkelerin enflasyonlarıyla

karşılaştırılması
•

Hükümetlerin ekonomik politikalarının belirlenmesi

•

Ücretlerin ve fiyatların ayarlanması

•

Herhangi bir değer verisinin enflasyondan arındırılması

•

Milli muhasebe hesaplarına gösterge olması

•

Fiyat analizlerine gösterge olması

•

Ticari faaliyetlerin yönlendirilmesi

•

Perakende fiyat ve kira artış tespitlerine gösterge olmasıdır.

Türkiye İstatistik kumru tarafından hesaplanan 2003 temel yıllı TÜFE harcamayı yapan kişinin
uyruğuna ve yerleşik olmasına bakılmaksızın tüm tüketim harcamalarını kapsamaktadır.
TÜFE’yi hesaplamak için bir mal ve hizmet sepeti ile bu mal ve hizmetler için yapılan harcama
değerlerine temel yıl ve cari ay fiyatlarına ihtiyaç vardır.
TÜFE 1955=100, 1958=100, 1968=100, 1978-1979=100, 1987=100, 1994=100 ve 2003=100
temel yılları baz alınarak hesaplamıştır.

3.3.2. Fiyat İndekslerinde Temel Devre ve Dönüşümü
Fiyat indekslerinin temel devreleri büyük önem taşımaktadır. Bu indeksler sürekli olarak bu
temel yıla oranla çeşitli malların fiyatlarındaki aylık veya yıllık yüzde değişmeleri
göstermektedir. Uluslar arası karşılaştırmaların yapılabilmesi için uluslar arası kuruluşların
görüş ve düşünceleri alınarak temel devre seçimi yapılmalıdır. Fiyat indekslerinin farklı yıllar
baz alınarak yeniden düzenlenmelerinin nedeni bu hesaplamalara konu olan mal ve hizmetlerde
zaman içinde oluşan değişimlerdir.
Yüksek enflasyonun yaşandığı ülkelerde fiyat indeksleri kısa zamanda çok büyük rakamlara
ulaşmakta ve sabit fiyatlara dönüştürülen değerlerle cari fiyatlarla ifade edilen değerler
arasındaki farklar büyümektedir. Ayrıca farklı temel devreli indekslerin kullanılması
gerektiğinde her değişkenin aynı yıl fiyatlarıyla ifade edilmesi zorunludur. Bu durumda
indekslerin temel devreleri dönüştürülürken aşağıdaki formül kullanılmaktadır.
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=
YeniTemel Devreli İndeks Değeri

EskiTemel Devreli İndeks Değeri
× 100
YeniTemel Yılın Eski İndeks Değeri

Her yılın indeks değerleri bu işlemle yeni temel devreli indeks değerine şekline dönüştürülerek
yeni temel devreli indeks rakamları oluşturulur.
Geometrik ortalama ile hesaplanan fiyat indekslerinde araştırmacılar temel devreleri istedikleri
yıla rahatlıkla dönüştürebilmektedirler.

Laspeyres tartılı ortalamasıyla hesaplanan fiyat

indekslerinde ise mecbur kalmadıkça temel devre dönüşümü yapılmamaktadır. Bunun nedeni
geometrik ortalamanın temel devre dönüşümüne matematik özelliği nedeniyle olanak
sağlamasıdır.
Türkiye’de fiyat indekslerinde Laspeyres tartılı aritmetik ortalama ile geometrik ortalama
kullanılmaktadır. TÜİK fiyat indekslerini hesaplarken Laspeyres tartılı ortalamasını, İTO ise
ÜFE’de geometrik ortalama ve ücretliler geçinme indeksini ise Laspeyres tartılı ortalama
formülünü kullanarak hesaplamaktadır.

ÇALIŞMA SORULARI:
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1)

Ekstrapolasyon ve Entrapolasyon yöntemleri hangi durumlarda kullanılmakta olup bu

yöntemler kullanılarak elde edilen verilerle yapılan çalışmaların sonuçları güvenilir midir?
Açıklayınız.
2)

2005 yılından sonra TEFE yerine ÜFE kullanılmasının nedenlerini açıklayınız.

3)

Fiyat indekslerinde temel devre dönüşümü yapılabilir mi? Açıklayınız.

4)

Veriler neden reel hale getirilir? Anlatınız.

5)

TÜFE’ nin kullanılmakta olduğu yerleri belirtiniz.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta veriler ile ilgili analizlere devam edilmektedir. Dersin ilk kısmında uygulamalı
çalışmalarda sık kullanılan verilerden olan enflasyon oranı ve faiz oranları anlatılmaktadır.
Daha sonra bu iki iktisadi değişken arasındaki ilişkiyi temel alan Fisher etkinin sınanmasına
yönelik bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışmada verilerin derlenmesi ve uygulamaya
aktarıldıktan sonra sonuçların analiz edilmesi konularında bilgi verilecektir.
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4.1 Enflasyonun Tanımı ve Ölçülmesi
Enflasyonun birkaç farklı tanımı yapılabilmektedir. En genel haliyle enflasyon; belirli bir
dönemde toplam talebin toplam arzı aşması nedeniyle fiyatlar genel seviyesinde görülen sürekli
ve yüksek oranlı artışlardır. Farklı bir yaklaşımla enflasyon, ulusal paranın sürekli değer
kaybetmesi ve tüketicilerin satın alma gücünün azalmasıdır.
Enflasyon oranı ( fiyatlar genel seviyesindeki yıllık artışın yüzde cinsinden ifadesidir.
P t = mevcut yılın (t) fiyat endeksi seviyesi
P t-1 = Bir önceki yılın fiyat endeksi seviyesi olmak üzere t yılına ait enflasyon oranı aşağıdaki
formül ile hesaplanmaktadır.

=
πt

Pt − Pt −1
×100
Pt −1

Fiyatlar genel seviyesindeki artış ve buna bağlı olarak ta enflasyon oranı fiyat endeksleri ile
ölçülür. Fiyat endeksi bir anlamda, dikkate alınan mal ve hizmet sepetinin değerindeki
değişmenin takip edilmesidir. Fiyat endeksi, belirli bir mal sepetinin mevcut yıldaki değeri ile
baz yıldaki değeri arasındaki oranın 100 ile çarpılmasıyla oluşturulur.

Fiyat Endeksi=

Sepetin Mevcut Yıldaki Değeri
× 100
Sepetin Baz Yıldaki Değeri

4.2 Enflasyon Oranı İçin Kullanılan Endeksler
Uygulamada; enflasyon oranının ölçümünde çeşitli endeksler kullanılmaktadır. TÜFE ya da bu
endeksin bir bölümünü oluşturan çekirdek enflasyon göstergeleri sıklıkla tercih edilmektedir.
Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ortalama bir tüketicinin harcama sepetini temsil etmesi
nedeni tercih edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Ayrıca toplumun her kesiminde kolaylıkla
takip ediliyor olması tercih oranını arttırmaktadır. Endeks olarak TÜFE’ nin seçim nedenleri
arasında, tüm ülkelerde sık aralıklarla yayımlanması ve revizyonlarının sınırlı olması da yer
almaktadır. Bununla birlikte TÜFE merkez bankasının yönlendirmesinden en az etkilenen
endekstir. Bu endeks tüketicilerin sabit bir mal ve hizmet sepetindeki satın alma maliyetini
ölçmektedir.

Bu nedenle tipik bir hane halkının yaşam maliyetinin göstergesi olarak

değerlendirilmektedir.

4 / 13

Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ise belli bir mal sepetinin maliyetini ölçer. Aralarındaki fark
TEFE’nin sadece nihai mal ve hizmetleri değil, hammadde ve yarı mamul gibi üreticiler
tarafından üretim işleminin tüm kademelerinde kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarını da
içermesi ve fiyatların üretici dağıtım kanallarına geçerken ölçülmesidir. Aralarında yer alan bu
fark TEFE’nin TÜFE’ye göre hesaplanmasını ve anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle
TÜFE daha çok tercih edilmektedir.
Çekirdek enflasyon, enflasyon üzerinde etkili olan geçici faktörlerin çıkartılmasıyla hesaplanan
bir enflasyon türüdür. Daha çok yapısal nedenlerden dolayı meydana gelen fiyat artışlarını
yansıtır. Çekirdek enflasyonun, enflasyon trendini daha iyi temsil ettiği öne sürülmektedir.
Tüketici Fiyat Endeksi sepetinde yer alan mallardan;
•

Uluslar arası fiyat hareketlerine bağlı olduğu için enerji fiyatları,

•

Mevsimsel etkilere maruz kalan ürünlerin fiyatları, (örn, don sebebiyle aşırı fiyat

yükselmesi)
•

Devletin kontrolünde olan ve resmi fiyatlarla belirlenen kamu malları,

•

KDV gibi dolaylı vergiler, sepetten çıkartılmak suretiyle çekirdek enflasyon hesabı

yapılır.
Özellikle enflasyon hedeflemesinin yapıldığı ülkelerde bu tür alternatif endeks uygulamaları
yapılmaktadır. Türkiye’de de 2005 yılından sonra TÜİK “Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri”
hesaplamakta ve kullanmaktadır.
Enflasyon oranı ölçümünde TÜFE gibi bir endeksten, enflasyonist eğilimlere ilişkin bilgilerin
yeterli olmaması nedeniyle bazı mal ve hizmet kalemlerinin endeksten çıkarılması ile elde
edilen çekirdek enflasyonda kullanılmaktadır. Enflasyon hedefinde, çekirdek enflasyon
göstergelerinin kullanılmasında da, bu göstergelerin geçici şoklardan daha az etkilenmesi ve
para politikasının kontrolünün dışındaki fiyatları dışlaması avantajı rol oynamaktadır. Fakat
çekirdek enflasyonun mümkün olduğunca resmi enflasyon elde edildikten hemen sonra veya
en kısa zamanda elde edilmelidir. Çekirdek enflasyon uzun dönemde enflasyondan önemli
ölçüde sapma göstermemelidir.
Diğer alternatif bir endeks olarak, ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin
fiyatlarını içeren GSMH deflâtörü de enflasyon oranını temsilen kullanılmaktadır. GSMH
deflâtörü en geniş kapsamlı bir endekstir. Nominal gayri safi milli hasılanın reel gayri safi
milli hasılaya oranının 100 ile çarpılması ile elde edilen bu endeks Zımni Endeks olarak da
adlandırılmaktadır. Fiyatlar genel düzeyindeki hareketleri, bir ekonomide üretilen tüm mal ve
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hizmetleri kapsayan bir sepete göre ölçmesinden dolayı enflasyon oranının daha sağlıklı bir
göstergesidir. Deflâtör olarak ta adlandırılan bu endeks oluşturulurken dikkate alınan mal
sepetinin özelikleri şu şekilde sıralanabilir;
1. Sadece yurt içinde üretilen nihai mal ve hizmetleri dikkate alır ve bunların fiyatlarındaki
değişimi ölçer. İthal malları GSMH’ya dahil olmadığı için bunlar deflatör sepeti içinde yer
almazlar.
2. Ülke içinde üretilen ve tüketici, firma ya da devlet gibi bütün kesimler tarafından satın alınan
bütün mallar dikkate alınır.
3. Deflâtör hesabında kullanılan mal sepeti değişkendir. Malların sayısı artırılabilir veya
azaltılabilir. Yani, yıllar itibariyle piyasaya yeni çıkan mallar sepete dahil edilirken, bazı eski
mallar da sepetten çıkartılabilir. Bu şekilde değişken mal sepetine dayanan fiyat endeksine
Paasche Endeksi denir. Paasche Endeksine göre yapılan hesaplamalarda malların direkt
fiyatları dikkate alınır. Bu sebeple Paasche Endeksi kullanılarak yapılan hesaplamaların
enflasyon oranını ve dolayısıyla da reel büyümeyi tam olarak yansıttığı kabul edilir.
Fakat GSMH deflâtörünün zamanlama olarak geç açıklanması ve sık sık revizyona tabi
tutulması nedeni ve para politikalarının şeffaflık ve güvenilirliğe zarar verme potansiyeline
sahip olduğunun vurgulanması politika uygulayıcılar tarafından endeks olarak seçiminde göz
önünde bulundurulmaktadır.
4.3 Faiz Oranı
Faiz oranı, para politikası unsurlarından biridir. Faiz oranı söz konusu olduğunda nominal, reel ve

gecelik faiz oranlarının yanı sıra hazine tahvil piyasası oranları ve federal fon oranlarda
kullanılmaktadır.
Merkez bankaları, finansal araçların ortalama faiz oranlarıyla ilgili ortalama veriye günlük
bazda ulaşabilmekte ve bazı faiz oranlarını saat saat izleyebilmektedir.
Nominal faiz oranı Merkez Bankası tarafından izlenmekte olup borçlanma ilişkisinde borç alanın

borç veren kişiye ödemeyi taahhüt ettiği faiz oranıdır. Merkez Bankası, kamu kâğıtlarının alınıp
satılması ile nominal faiz oranlarını etkileyebilmektedir. Bu da kısa dönemde merkez
bankasının nominal faiz oranını kontrol altında tutabildiğinin göstergesidir.
Reel faiz oranı nominal faiz oranının enflasyondan arındırılarak hesaplanmasıdır. Nominal faiz
oranları kolaylıkla ölçülebilirken, reel faiz oranının ölçümü piyasaların enflasyon ölçümünü de
gerektirdiği için daha zordur.
Reel faiz oranı uygulamalı çalışmalarda hesaplanırken farklı iki formül kullanılmaktadır
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Reel Faiz Oranı = x − z

veya
1+ x 
 −1
1+ z 

Reel Faiz Oranı = 

formülleri kullanılarak reel faiz oranı hesaplanmaktadır(x:nominal faiz oranı, z:enflasyon oranı).

Uygulamalı çalışmalarda sık kullanılan veriler olan enflasyon ve faiz oranları denilince bu iki
değişken arasındaki ilişkinin test edilmesinde kullanılan Fisher Etkisi ile bir uygulamalı çalışma
yapılarak verilerin derlenmesi ve analizlerde kullanılması üzerine analiz yapılacaktır.
4.4 Fisher Etkisi
Bir ülkede tasarruf sahipleri reel faizleri takip ederler. Reel faizlerin pozitif olması da ancak
nominal faiz oranının enflasyondan yüksek olması durumunda gerçekleşir. Bu nedenle,
enflasyon oranı arttıkça nominal faiz oranları da artırılır, yada enflasyon oranı düştükçe nominal
faizler de düşürülür. Yani nominal faizler enflasyonu takip eder. Bu ilişkiyi ilk keşfeden ABD’li
İktisatçı I. Fisher olduğundan bu durum literatürde “Fisher Etkisi” olarak bilinir.
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4.5 Fisher Etkisinin Analizi Üzerine Bir Uygulama
Türkiye ekonomisinde Fisher etkisinin varlığının araştırıldığı örneğimizde 1973-2012
dönemini kapsayan yıllık verilerle çalışılmaktadır. Nominal faiz oranı ve enflasyon oranı
değişkenleri Dünya Bankası Veri Tabanı olan “World Development Indicators”tan elde
edilmiştir. Enflasyon oranı olarak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) üzerinden bir önceki yıla göre
hesaplanan enflasyon oranı değişkeni kullanılmıştır.
Uygulama analize geçmeden önce çalışmada kullanılan değişkenlere ait verilerin “World
Development Indicators” web sitesinden nasıl elde edildiği anlatılmaktadır. World
Development Indicators” veri tabanına ait görüntü aşağıdaki gibidir:

Yukarıda görülen veri tabanından işaretli olan “Country (Ülke)”, “Series (Değişkenler)” ve
“Time (Dönem)” seçeneklerini sırasıyla takip ederek istenilen değişkenlere ulaşılabilmektedir.
İlk olarak “Country (Ülke)” seçeneğinden “Turkey” seçilmektedir:
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Daha sonra “Series (Değişkenler)” kısmından nominal faiz oranı olan “Deposit interest rate” ve
enflasyon oranı olan “inflation, consumer prices (annual %)” değişkeni seçilir:
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Son olarak “Time (Dönem)” seçilerek “select all (tümüne seç)” tıklanarak değişkenler için
mevcut olan tüm dönemlere ait gözlemlere ulaşılır:

Tüm bu seçimler yapıldıktan sonra veritabanı sayfasının sağ üst kısmında yer alan “download”
kısmı tıklanarak verinin indirilmesi sağlanır. Burada verinin format olarak excel formatında
indirilmesi kolaylık sağlamaktadır:

10 / 13

Download kısmına tıklandıktan sonra verilere excel formatında ulaşılabilmektedir. Bu şekilde
ulaşılan verilerle kurulan Fisher etkisinin varlığının araştırıldığı örneğimizde tahmin edilen
model aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen model incelendiğinde enflasyon oranı değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Buna göre Türkiye ekonomisinde Fisher etkisinin varlığı
ortaya konulmuştur. Herhangi bir dönemde nominal faiz oranlarının, yine aynı dönemdeki reel
faiz oranları ile beklenen enflasyonun toplamına eşit olduğu, bir başka anlatımla, uzun
dönemde beklenen enflasyondaki değişmelerin, nominal faiz

oranında eşit değişmeler

meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Yani, nominal faiz oranları, enflasyondaki bir artışla
artmakta, ancak reel faiz oranlarını etkilememektedir.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Uygulamalı çalışmalarda enflasyon oranını temsil etmesi amacıyla kullanılabilecek seriler
hangileridir? Bunların birbirlerine üstünlüklerini açıklayınız.
2) Faiz oranı denildiğinde hangi seriler kullanılmaktadır? Açıklayınız.
3) Nominal faiz oranının anlamını ve uygulamalarda kullanılmasını araştırınız..
4) Reel faiz oranını tanımladıktan sonra uygulamalı çalışmalarda nasıl hesaplandığını
gösteriniz.
5) Türkiye ekonomisi için 2001:01 – 2008:12 döneminde Fisher hipotezinin geçerli olup olmadığının
analizi için

uygulamalı

bir

çalışma

yapılmaktadır. Bu

uygulamada değişkenlerinize

ait

kullanabileceğiniz verileri ulusal kaynaklardan derleyiniz. Hangi serileri seçtiğinizi açıkladıktan sonra
sonuçlarını analiz ediniz.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Uygulamalı çalışmalarda yer alan değişkenler nicel yani sayısal olarak ifade edilebilen
ölçülebilen değişkenlerdir. Modellerde nitel etkileri temsil eden yani sayısal olarak ifade
edilemeyen ölçülemeyen değişkenlerde kullanılmaktadır.Bu hafta ölçülemeyen fakat
sayılabilen etkileri gösteren kukla değişkenlerin uygulamalı çalışmalarda hangi amaçlarla nasıl
kullanıldığı analiz edilecek ve çeşitli uygulamalar yapılacaktır.
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5. GÖLGE DEĞİŞKENLER
Bazı olaylar veya özellikler iktisadi olayları dolayısıyla iktisadi değişkenleri etkilerler.
Etkilenen bu değişkenlerin regresyon modellerinde yer alması durumunda modeller de bundan
etkilenecektir. Regresyon modellerinde yer verilen ölçülemeyen fakat sayılabilen değişkenlere
kukla, gölge veya dummy değişken adı verilmektedir. Gölge değişkenler regresyon
modellerinin sabit katsayısını, bağımsız değişken veya eğim katsayılarını ve her ikisini
etkileyecek biçimde kullanılabilirler. Gölge değişken kullanılan en basit model, tek gölge
bağımsız değişkeni olan basit doğrusal regresyon modelidir.
Bu duruma örnek olarak sigara tüketiminde kadınlar ve erkekler açısından herhangi bir fark
olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız değişkeni gölge değişken olan basit regresyon
modeli tahmin edilmiştir. Aşağıda verilen model bağımsız değişkeni gölge değişken olduğu
için “Varyans Analizi” modeli olarak adlandırılmaktadır. Burada D1 gölge değişkeni cinsiyeti
ifade etmektedir ve erkek için 1 değerini, kadın için ise 0 değerini almaktadır. Gölge değişken
tuzağına düşmemek için iki seçenekli bir durumu seçenek sayısının 1 eksiği şeklinde ifade
ederek 1 adet gölge değişken kullanıyoruz.
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Tahmin edilen model incelendiğinde D1 gölge değişkenin katsayısı D1=1 özelliğine göre
yorumlanır. Bu katsayı pozitif ve anlamlı bir değişken olduğu için erkekler ile kadınlar arasında
sigara tüketimi açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ve erkeklerin kadınlara nazaran
3.6 birim kadar daha fazla sigara tükettiği görülmektedir. Bu katsayısı anlamsız ise erkeklerin
ve kadınların yıllık ortalama sigara tüketiminin aynı olduğu hipotezi reddedilmemiş olur.
Cinsiyet ve gelir değişkeninin sigara tüketimi üzerindeki etkisini araştıran diğer bir model ise
aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir:

Bu model gölge değişkenin yanı sıra gelir değişkenini de bağımsız değişken olarak barındırdığı
için “Kovaryans Analizi” modeli olarak adlandırılmaktadır. Model incelendiğinde D1 gölge
değişkeninin anlamsız bir değişken olması nedeniyle sigara tüketimi üzerinde erkeklerin ve
kadınların aynı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer taraftan gelir değişkenine
ait katsayı marjinal tüketim eğilimi katsayısıdır ve gelir 1 birim arttığında sigara tüketimi 0.03
birim artmaktadır.
Cinsiyet ve gelir değişkeninin yanı sıra şehir değişkenin de eklenmesiyle bu değişkenlerin
sigara tüketimi üzerindeki etkisini araştıran diğer bir model ise aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir:
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Bu modelde şehir değişkenine karşılık gelen D2 gölge değişkeni şehirde oturuluyorsa 1
değerini, kırsalda oturuluyorsa 0 değerini almaktadır. Bu modellerde sabit parametre, kırsal
yerde oturan kadınların gelirleri 0 iken yaptıkları tüketimi, D1 değişkenine ait katsayı kırsal
yerlerde oturan erkeklerin kadınlardan farkını, D2 değişkenine ait katsayı şehirdeki kadınların
kırsal yerlerdeki kadınlardan farkı ve gelir değişkenine ait katsayı da marjinal tüketim eğilimini
göstermektedir.
5.1 Mevsim Etkisinin Gölge Değişkenlerle Belirlenmesi
Gölge değişkenler mevsim etkisini belirlemek amacıyla da kullanılabilirler. Bu amaçla
kurulacak modellerde sabit katsayı yer aldığında gölge değişken tuzağı olacağından 4 mevsimin
etkisi 3 gölge değişken ile açıklanacaktır. Burada kullanılan model aşağıdaki gibidir:

K t =+
α1 α 2 D 2 + α 3 D3 + α 4 D 4 + α 5 St + ut
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Örneğimizde K t kar değişkenini, St ise satışlar değişkenini göstermektedir. 1965Q1-1970Q4
dönemini kapsayan mevsimsel etkinin belirlenmeye çalışıldığı örneğimizde gölge değişkenler
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:
1, 2.çeyrek
D2 = 
0, diğer
1,
D3 = 
0,
1,
D4 = 
0,

3.çeyrek
diğer
4.çeyrek
diğer

D 2 = 0 , D3 = 0 ve D 4 = 0 durumu ise 1. Çeyreği ifade etmektedir. Kar ve satışlar değişkenine

ait grafikler ise aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen model ise aşağıdaki gibidir:
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Model incelendiğinde D2, D3 ve D4 gölge değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu
görülmektedir. Bu aşamadan sonra D3 ve D4 değişkenleri modelden dışlanarak aşağıdaki
model tahmin edilmiştir:

Tahmin edilen modelde D2 değişkeni istatistiksel açıdan anlamlıdır ve 2. çeyrekte mevsimsel
etki söz konusudur. Bu aşamadan sonra mevsim etkisini arındırmak için kar ve satışlar
değişkenlerinin ikinci çeyreklerinde gözlenen değerlerden 1331.352 olarak tahmin edilen değer
çıkarılır ve bu sayede mevsimsel etki arındırılmış olur.
5.2 Gölge Değişkenin Regresyon Modellerinde Yer Alma Biçimleri
Gölge değişkenlerin modelde yer alma biçimine göre dört farklı model yapısından bahsetmek
mümkündür. Aşağıdaki model dikkate alındığında, β1 ve β3 parametrelerinin anlamlı ya
anlamsız parametreler olması durumunda bahsedilen dört farklı durum ortaya çıkmaktadır:

Yt =
β 0 + β1 Dt + β 2 X t + β3 X t * Dt + ut
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1) β3 = 0 ve β1 ≠ 0 olması durumunda model aşağıdaki şekilde elde edilmektedir:

Yt =
β 0 + β1 Dt + β 2 X t + ut
Bu durumda β1 parametresi sabit parametreye eklenmekte bu modelde β 0 + β1 kadar sabit
parametrede farklılık yaratmaktadır. Eğimde ise herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu
model koşut regresyon adını almaktadır. Bu duruma ait grafiksel gösterim aşağıdaki gibidir:

2) β3 ≠ 0 ve β1 = 0 olması durumunda model aşağıdaki şekilde elde edilmektedir:

Yt =
β 0 + β 2 X t + β3 X t * Dt + ut
Bu durumda β3 parametresi eğim parametresine eklenmekte bu modelde β 2 + β3 kadar eğim
parametresinde farklılık yaratmaktadır. Sabit terimde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.
Bu modele buluşan regresyon adı verilmektedir. Bu duruma ait grafiksel gösterim aşağıdaki
gibidir:
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3) β3 ≠ 0 ve β1 ≠ 0 olması durumunda model aşağıdaki şekilde elde edilmektedir:

Yt =
β 0 + β1 Dt + β 2 X t + β3 X t * Dt + ut
Bu durumda β1 parametresi sabit parametreye eklenmekte bu modelde β 0 + β1 kadar sabit
parametrede farklılık yaratmaktadır. Ayrıca β3 parametresi eğim parametresine eklenmekte bu
modelde β 2 + β3 kadar eğim parametresinde farklılık yaratmaktadır. Bu modele benzemez
regresyon adı verilmektedir. Bu duruma ait grafiksel gösterim aşağıdaki gibidir:

4) β3 = 0 ve β1 = 0 olması durumunda model aşağıdaki şekilde elde edilmektedir:

Yt =
β 0 + β 2 X t + ut
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Bu durumda herhangi bir sabit terim farkı ya da eğim farkı ortaya çıkmamaktadır. Bu modele
de çakışan regresyon modeli adı verilmektedi. Grafiksel gösterim ise aşağıdaki gibidir:
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Y i =α1 + α2 D i + α3 X i +α4 D i .X i +u i olarak verilen modelde; Y= Bir profesörün yıllık maaşı;
X= Yıl olarak deneyimi; D ise cinsiyeti ifade etmektedir (D=1 Erkek, D=0 Kadın).
a) D i =1 ve D i =0 olma durumlarını açıklayanız.
b) α2 ve α 4 katsayılarının anlamlı olup olmamalarının sonuçlarını kısaca anlatınız.
2) 1970-1995 yılları arasında aşağda verilen verileri kullanılarak tasarruf-gelir ilişkisini analiz
ediniz(Y: tasaruf, X:gelir). Bu analizde 1982 yılından sonra meydana gelen bir politika
değişikliğini ifade etmek için kullanacağınız kukla değişkeni tanımlayarak modele dahil ediniz
ve sonuçlarını yorumlayınız.

YILLAR
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Y
61
68.6
63.6
89.6
97.6
104.4
96.4
92.5
112.6
130.1
161.8
199.1
205.5
167
235.7
206.2
196.5
168.4
189.1
187.8
208.7
246.4
272.6
214.4
189.4
249.3

X
727.1
790.2
855.3
965
1054.2
1159.2
1273
1401.4
1580.1
1769.5
1973.3
2200.2
2347.3
2522.4
2810
3002
3187.6
3363.1
3640.8
3894.5
4166.8
4343.7
4613.7
4790.2
5021.7
5320.8
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ÖZET (TÜRKÇE)
İktisadi değişkenler pek çok faktör tarafından etkilenerek zaman içinde bir eğilim
gösterirler.Trend adını verdiğimiz bu değişiklikler genellikle geçicidirler.Fakat iktisadi
değişkenleri etkileyen faktörler bazen değişkenlerin trendinde kalıcı değişiklikler oluştururlar.
Bu değişikliklere teknolojik ve politik değişiklikler sebep olmakta ve ele alınan dönemde brlli
bir dönemden sonra yapısal değişikliğe neden olmaktadır. Bu hafta yapısal değişikliğin testinde
kullanılan farklı analizler anlatılarak uygulamalar yapılacaktır.

6. YAPISAL DEĞİŞİKLİK
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İktisadi değişkenler de pek çok faktör tarafından etkilenerek zaman içinde bir eğilim gösterirler.
Trend adını verdiğimiz bu uzun devre eğilimi zaman zaman küçük değişiklikler gösterebilirler
ve değişiklikler genellikle geçici değişikliklerdir. İktisadi değişkenleri etkileyen faktörler bazen
değişkenlerin trendinde kalıcı değişiklikler oluştururlar. Bu değişiklikler teknolojik değişmeler,
politik değişiklikler gibi olayların etkisi ile oluşturulabilirler ve kalıcıdırlar. İktisatçılar bu tür
değişiklikleri yapısal değişiklik olarak adlandırmaktadırlar.
6.1 Yapısal Değişiklik Testleri
Regresyon modellerinde yapısal değişiklik olup olmadığı çeşitli testlerle araştırılabilmektedir.
Burada yapısal değişikliğin testinde kullanılan Chow testi , Chow Predictive testi, Benzerlik
Oranı, Wald ve Lagrange Çarpanı Testleri, Gölge Değişken yardımıyla yapısal değişikliğin testi
ve Cusum, Cusum-SQ testleri anlatılacaktır.
6.1.1 Chow Testi
Chow testinde anakütle, yapısal değişiklik olduğu düşünülen dönemden öncesi ve sonrası için
alt gruplara ayrılır. Böylece daha homojen alt gruplar oluşturulur. Tüm örnek gözlemleri ve
oluşturulan alt gruplar için ayrı modeller tahmin edilerek kalıntıların kareleri toplamı
hesaplanır.
Chow testinin yapılabilmesi için iki grubun varyanslarının birbirine eşit olması gerekmektedir:

H 0 : σ 12 = σ 22
H1 : σ ≠ σ
2
1

2
2

Fh =

σ 12
σ 22

σ 12 > σ 22

Burada varyanslar bilinmediği için Se2 ’ler test edilecektir.

Σe12 /(n1 − k )
Fh = 2
Σe2 /(n2 − k )

Fh < F(α ;( n1 − k ),( n2 − k )) ise varyansların eşitliği söz konusu olacak,

dolayısıyla Chow testi yapısal kırılmanın tespitinde kullanılabilecektir.
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Chow test için F istatistiği şu şekilde hesaplanır:

H 0 : Yapısal kırılma yoktur.
H1 : Yapısal kırılma vardır.

[Σei2 − (Σe12 + Σe22 )] / k
Fh =
(Σe12 + Σe22 ) /(n − 2k )

Fh > F(α ;k ,( n − 2 k )) ise yapısal kırılmanın olmadığını söyleyen

hipotezi reddedilir. Bu durumda yapısal kırılma mevcuttur.
6.1.2 Chow Testine ait Uygulama
Chow testine ait uygulama örneğimizde 1989-1999 yılları arası ihracat ve GSMH
değişkenlerini kullanıyoruz. 1994 yılında meydana gelen ekonomik krizin modelde bir yapısal
kırılmaya (değişikliğe) neden olup olmadığını Chow testiyle sınayacağız. 1994 yılındaki
ekonomik krizi dikkate alacak şekilde modeli iki alt döneme ayırıyoruz. 1989-1994 ve 19951999 dönemi şeklinde iki dönem için modelleri tahmin ediyoruz. 1989-1999, 1989-1994 ve
1995-1999 dönemleri için tahmin edilen modeller aşağıdaki gibidir:
1989–1999 Yılları için tahmin edilen model:
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1989–1994 Yılları için tahmin edilen model:

1995–1999 Yılları için tahmin edilen model:
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Chow testinin yapılabilmesi için 1989-1994 ve 1995-1999 dönemlerine ait iki alt grubun
varyanslarının birbirine eşit olması gerekmektedir:

H 0 : σ 12 = σ 22
H1 : σ 12 ≠ σ 22

=
Fh

σ 12 > σ 22

Σe12 /(n1 − k ) 7.494040 / ( 5 - 2 )
=
= 5.82
Σe22 /(n2 − k ) 1.714621/ ( 6 - 2 )

%5 anlamlılık düzeyinde 3 ve 4 serbestlik dereceli F tablo değeri F0.05;3;4 = 6.59 ’dur. Buna göre
F test istatistiği F tablo değerinden daha küçük olduğu için temel hipotez reddedilememekte ve
varyansların homojen olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Varyansların homojen olduğunun
belirlenmesinin ardından Chow testinin uygulanmasına geçilmiştir.

H 0 : Yapısal kırılma yoktur.

H1 : Yapısal kırılma vardır.
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Fh

[Σei2 − (Σe12 + Σe22 )] / k [118.7102 − (1.714621 + 7.494039)] / 2
=
= 41.61
(Σe12 + Σe22 ) /(n − 2k )
(1.714621 + 7.494039) / (11 − 4 )

%5 anlamlılık düzeyinde 2 ve 7 serbestlik dereceli F tablo değeri F0.05;2;7 = 4.74 ’tür. Buna göre
F test istatistiği F tablo değerinden daha büyük olduğu için temel hipotez reddedilmekte ve
yapısal kırılma (değişiklik) olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Eviews programında Chow testinin yapılabilmesi için model tahmin çıktısına “View” menüsü
içerisindeki “Stability Tests” içindeki “Chow Breakpoint Test” kısmı kullanılmaktadır:

Chow Breakpoint Test kısmı tıklandığında yapısal kırılmanın test edileceği dönemi bilgisi için
aşağıdaki ekranla karşılaşılmaktadır:
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Örneğimizde yapısal kırılma dönemi olarak belirlediğimiz 1994 yılındaki kırılma için bir
dönem sonrası olan 1995 tarihini yazmamız gerekmektedir. İlgili ekrana 1995 yazıp ok tuluna
basıldığında teste ait çıktı aşağıdaki gibidir:
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6.1.3 Chow Predictive Testi

n1 < k ve/veya n2 < k olması durumunda bu durum hangi grup için söz konusu ise o grup için
model tahmin edilemeyecektir. Modellerden biri tahmin edilemediğinden Chow testi de
uygulanamaz. Böyle durumlarda Chow testi yerine Chow Predictive testi kullanılmaktadır.

H 0 : Yapısal kırılma yoktur.
H1 : Yapısal kırılma vardır.
n2 < k olduğu durumda Chow Predictive testi için test istatistiği şu şekilde hesaplanır:

Fh =

[Σei2 − Σe12 ] / n2
Σe12 /(n1 − k )

Fh > F(α ;n2 ;( n1 − k ) ) ise yapısal kırılmanın olmadığını söyleyen hipotezi

reddedilir. Bu durumda yapısal kırılma mevcuttur.
6.1.4 Chow Predictive Testine ait Uygulama
Chow predictive testine ait uygulama örneğimizde 1989-1999 yılları arası ihracat ve GSMH
değişkenlerini kullanıyoruz. 1998 yılında meydana gelen ekonomik krizin modelde bir yapısal
kırılmaya (değişikliğe) neden olup olmadığını Chow predictive testiyle sınayacağız. 1998
yılındaki ekonomik krizi dikkate alacak şekilde modeli iki alt döneme ayıramadığımız için.
1989-1998 dönemi için model tahmin ediyoruz:
1989–1998 Yılları için tahmin edilen model:
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H 0 : Yapısal kırılma yoktur.
H1 : Yapısal kırılma vardır.
Söz konusu örnekte n2 < k olduğundan Chow Predictive testi kullanılır. Bu testin test istatistiği
şu şekilde hesaplanır:

[Σei2 − Σe12 ] / n2 [118.7102 − 76.53363] /1
=
Fh =
= 4.95
76.53363 /(10 − 2)
Σe12 /(n1 − k )
%5 anlamlılık düzeyinde 1 ve 8 serbestlik dereceli F tablo değeri F0.05;1;8 = 5.31 ’tür. Buna göre
F test istatistiği F tablo değerinden daha küçük olduğu için temel hipotez reddedilememekte ve
yapısal kırılma (değişiklik) olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
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6.1.5 Gölge Değişken yardımıyla yapısal değişikliğin testi
Chow testinin sakıncaları nedeniyle yapısal değişikliğin testinden kullanılan alternatif bir
yöntem ise gölge değişken kullanımıdır. Gölge değişken yardımıyla yapısal değişikliğin test
edilmesi amacıyla kullanılan model aşağıdaki gibidir:

Yt =
β 0 + β1 Dt + β 2 X t + β3 X t * Dt + ut
Model incelendiğinde gölge değişkenin modele çarpımsal ve toplamsal olarak girdiği
görülmektedir. Bu sayede yapısal değişikliğin sabit terimden mi yoksa eğimden mi
kaynaklandığı anlaşılabilmektedir. Gölge değişken yönteminin en önemli avantajı da budur. Dt
gölge değişkeni, yapısal değişikliğin gerçekleştiği düşünülen dönem ve öncesi için 0 değerini
almakta, yapısal değişiklik sonrası dönem için ise 1 değerini almaktadır.
6.1.6 Gölge Değişken yardımıyla yapısal değişikliğin testine ait uygulama
Gölge değişken yardımıyla yapısal değişikliğin testinde 1989-1999 yılları arası ihracat ve
GSMH değişkenlerini kullanıyoruz. 1994 yılında meydana gelen ekonomik krizin modelde bir
yapısal kırılmaya (değişikliğe) neden olup olmadığını gölge değişken yöntemiyle testiyle
sınayacağız. 1994 yılındaki ekonomik krizi dikkate alacak şekilde gölge değişkene 1989-1994
yılları için 0 değerini, 1995-1999 yılları için ise 1 değerini veriyoruz. Gölge değişkeni modele
hem toplamsal hem de çarpımsal olarak dâhil ediyoruz. Tahmin edilen model aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen model incelendiğin “G” olarak ifade edilen gölge değişkenin hem toplamsal
olarak modele dâhil edildiği durumda hem de “GSMH*G” şeklinde çarpımsal olarak modele
dâhil edildiği durumda bu değişkenlere ait katsayıların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu
görülmektedir. Buna 1994 yılında bir yapısal değişiklik meydana gelmiş ve bu yapısal
değişiklik hem sabit terimde hem de eğimde bir değişikliğe neden olmuştur.
G gölge değişkeninin 0 değerini aldığı 1989-1994 dönemi için yazılabilecek model aşağıdaki
gibidir:
=
IHR 12.2469 + 0.0016GSMH

G gölge değişkeninin 1 değerini aldığı 1995-1999 dönemi için yazılabilecek model ise
aşağıdaki gibidir:
IHR =

(12.2469 + 9.2278) + ( 0.0016 − 0.0015) GSMH

=
IHR 21.47 + 0.0001GSMH
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6.1.7 Benzerlik Oranı, Wald ve Lagrange Çarpanı Testleri
Benzerlik Oranı, Wald ve Lagrange Çarpanı Testleri ile de yapısal değişikliğin testi
gerçekleştirilebilmektedir. Bu testlerde temel hipotez yapısal değişikliğin olmadığını, alternatif
hipotez ise yapısal değişiklik olduğunu ifade edecek şekilde oluşturulmaktadır. Yapısal
değişikliğin olmaması durumunda kısıtlı ve kısıtsız modellerin parametreleri arasında fark
olmayacaktır. Bu farkı ise gölge değişkenli modelde gölge değişken parametreleri ortaya
koyacaktır. Bu nedenle temel hipotez kukla değişken parametrelerinin anlamsız olduğu,
alternatif hipotez ise anlamlı olduğunu ifade edecektir.
Bu durumda benzerlik oran test istatistiği:

 ESS R 
LR = n ln 

 ESSU 
olur. LR test istatistiğinin dağılımı k serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır.
Wald test istatistiği,

Wald =

ESS R − ESSU
ESSU / n

olacaktır. Wald test istatistiğinin dağılımı da k serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır.
Lagrange çarpanı test istatistiği ise,
LM =

ESS R − ESSU
ESS R / n

olarak hesaplanır. Bu test istatistiğinin dağılımı da k serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır. Her
üç test istatistiği için de ki-kare dağılımı tablosundan α hata payı ve k serbestlik derecesi ile
bulunan tablo değeri karşılaştırılır. Test istatistiği tablo değerinden büyükse temel hipotez
reddedilir yani yapısal değişiklik vardır. Burada k alt grup sayısıdır.
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6.1.8 Benzerlik Oranı, Wald ve Lagrange Çarpanı Testlerine Ait Uygulama
Yapısal değişikliğin testinde kullanılabilen diğer testler olan LR, Wald ve LM testlerinde kısıtlı
ve kısıtsız modellerden hareket edilmektedir. Burada kısıtlı model 1989-1999 dönemi için
tahmin edilen model olurken, gölge değişkenli model ise kısıtsız model olarak ele alınmaktadır.
Kısıtsız ve kısıtlı modeller aşağıda tahmin edilmiştir:
Kısıtlı Model:
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Kısıtsız Model:

Kısıtlı modelin kalıntı kareler toplamı 118.7102 olarak hesaplanmışken, kısıtsız modelin kalıntı
kareler toplamı ise 9.2086 olarak hesaplanmıştır. Buna göre elde edilen LR, Wald ve LM test
istatistikleri aşağıdaki gibidir:

H 0 : Yapısal kırılma yoktur.
H1 : Yapısal kırılma vardır.
 118.7102 
=
LR 11ln
=

 28.12
 9.2086 

=
Wald

ESS R − ESSU 118.7102 − 9.2086
=
= 130.80
9.2086 /11
ESSU / n
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LM
=

ESS R − ESSU 118.7102 − 9.2086
=
= 10.14
ESS R / n
118.7102 /11

LR, Wald ve LM test istatistiklerinin %5 anlamlılık düzeyinde 2 serbestlik dereceli ki-kare
tablo değeri olan 5.99 değerinden daha büyük olduğu için her üç test için de temel hipotez
reddedilmektedir. Buna göre yapısal değişiklik olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
6.1.9 Cusum ve Cusum-SQ testleri
Cusum testi regresyon modelinin katsayılarının kararlı olup olmadığının belirlenmesi için
kullanılan testlerden biridir. Yapısal değişiklik olması durumunda, yapısal değişikliğin
başladığı devreye kadar kararlı olan regresyon modelinin katsayıları yapısal değişiklikten sonra
etkilenecektir. Bu etki katsayıların kararlılığının bozulmasına neden olur. Bu nedenle yapılacak
test sonucunda katsayıların kararlı olduğunu karar verilirse yapısal değişiklik olmadığı, kararlı
olmadıklarına karar verilirse yapısal değişiklik olduğu ortaya konacaktır. Bu test ardışık
kalıntılara dayanmaktadır. Bu testte ardışık kalıntıların grafiği için alt ve üst sınırlar
oluşturulmakta, kalıntıların grafiğinin bu alt veya üst sınırların dışına çıkması durumunda
yapısal değişikliğin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Cusum-SQ testi ardışık kalıntıların karelerine dayanan bir testtir. Cusun testinde olduğu gibi
ardışık kalıntıların karelerinin grafiği için alt ve üst sınırlar oluşturulmakta, kalıntıların
grafiğinin bu alt veya üst sınırların dışına çıkması durumunda yapısal değişikliğin olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır.
6.1.10 Cusum ve Cusum-SQ testlerine ait uygulama
Cusum ve CusumSQ testleriyle yapısal değişikliğin testinde 1989-1999 yılları arası ihracat ve
GSMH değişkenlerini kullanıyoruz. Eviews programında Cusum ve CusumSQ testlerini
uygulamak için model çıktısı üzerinde View seçeneği içerisinde Stability Test içerisinde
Recursive Estimates seçeneği kullanılmaktadır:
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Cusum testine ait grafik aşağıdaki gibidir:
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Cusum testine ait grafik incelendiğinde ardışık kalıntıların grafiğinin güven sınırları içerisinde
olması nedeniyle yapısal değişikliğin olmadığı modelin katsayılarının kararlı olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.
Cusum-SQ testine ait grafik ise aşağıdaki gibidir:
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Cusum-SQ testine ait grafik incelendiğinde ardışık kalıntıların karelerinin grafiğinin güven
sınırları dışına taşması nedeniyle yapısal değişikliğin olduğu modelin katsayılarının kararlı
olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1970-1995 yılları arasında aşağda verilen verileri kullanılarak tasarruf-gelir ilişkisi analiz
edilmektedir(Y: tasaruf, X:gelir). Ele alınan dönem içinde 1982 yılından sonra bir politika
değişikliği meydana gelmiştir.
YILLAR
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Y
61
68.6
63.6
89.6
97.6
104.4
96.4
92.5
112.6
130.1
161.8
199.1
205.5
167
235.7
206.2
196.5
168.4
189.1
187.8
208.7
246.4
272.6
214.4
189.4
249.3

X
727.1
790.2
855.3
965
1054.2
1159.2
1273
1401.4
1580.1
1769.5
1973.3
2200.2
2347.3
2522.4
2810
3002
3187.6
3363.1
3640.8
3894.5
4166.8
4343.7
4613.7
4790.2
5021.7
5320.8

1) 1982 yılı öncesi ve sonrası için eğimler ve sabitler farklı mı? Bu farklılığı nasıl tespit
ettiğinizi açıklayınız.
2)Yapısal değişiklik olup olmdağını Chow testi ile tespit ediniz.
3) Ele alınan dönem içinde 1973 yılındaki Dünya petrol krizinin yapısal bir değişikliğe neden
olup olmadığını araştırınız.
4) Wald, LM ve LR test istatistiklerini kullanarak yapısal kararlılığı test ediniz.
5) Cusum ve Cusum SQ testleri uygulamalı çalışmalarda neden kullanılmaktadırlar?
6) Cusum ve Cusum SQ testlerini uygulayarak yapısal kararlılığı analiz ediniz.
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7. HAFTA
DERS NOTU

İÇİNDEKİLER
7.1. Parçalı Doğrusal (Piece-Wise) Regresyon
7.2. Gölge Değişkenin Varlığında Otokorelasyonun Düzeltilmesi
7.3. Yarı Logaritmik Fonksiyonlarda Gölge Değişkenlerin Yorumu
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu haftaki derste gölge değişkenin diğer kullanım alanlarından parçalı doğrusal (Piece-Wise)
regresyon modelleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu haftaki konular içerisinde gölge değişkenli
modelde otokorelasyon sorunun ne şekilde ortadan kaldırılacağı ve son olarak yarı logaritmik
modellerde gölge değişkene ait katsayının ne şekilde yorumlanması gerektiği üzerinde
durulmaktadır.
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7.1. Parçalı Doğrusal (Piece-Wise) Regresyon
Gölge değişkenlerin bir başka kullanımını açıklamak için, varsayımsal olarak bir şirketin satış
temsilcilerine nasıl ödeme yaptığını gösteren aşağıdaki grafiği ele alalım. Şirket satışa göre
prim öderken, hedef ya da eşik düzey denilen belli bir X * düzeyine kadar (olasılıklı) bir prim
yapısı, o düzeyin üstünde başka bir prim yapısı uygulamaktadır. Daha da özele indirgersek,
satış primi, X * eşik düzeyine kadar satışa bağlı olarak doğrusal artmakta, bu düzeyin üstünde
yine satışa bağlı olarak doğrusal ama daha dik bir eğimle artmaktadır. Öyleyse, grafikte I ve II
olarak gösterilen iki parçadan oluşan, bir parçalı doğrusal regresyonumuz vardır ve prim
fonksiyonu eşik değerinde eğim değiştirmektedir. Primler, satışlar ve X * eşik değeri
verilmişken grafikte gösterilen parçalı doğrusal regresyonun farklı eğimlerini tahminde gölge
değişken tekniği kullanılabilir:

Yi =
α1 + β1 X i + β 2 ( X i − X * ) Di + ui

Burada Yi : satış primi,

X i : satış temsilcilerinin yaptığı satış miktarı,
X * : satışın eşik değeri (önceden belli olduğu varsayılır),
1, X i > X * ise
Di = 
*
0, X i ≤ X ise
E (Yi | D=
0, X i , X *=
) α1 + β1 X i
i
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Bu gösterim bize X * hedef düzeyine kadar olan ortalama satış primini verir.
E (Yi | Di =1, X i , X * ) =α1 − β 2 X * + ( β1 + β 2 ) X i

Bu gösterim ise X * hedef düzeyinin üstündeki ortalama satış primini verir.
Öyleyse β1 , grafikte gösterilen parçalı doğrusal regresyon modelinin I. parçasındaki regresyon
doğrusunun eğimini, β1 + β 2 ise II. parçasındaki regresyon doğrusunun eğimini verir. X * eşik
değerinde regresyon doğrusunda bir kırılma yoktur diyen sıfır hipotezinin sınanması, tahmin
edilen eğim farkı katsayısı β̂ 2 ’nin istatistik bakımından anlamlı olup olmadığına bakılarak
kolayca yapılabilir.
Örnek:
Parçalı doğrusal regresyon uygulamasına bir örnek olmak üzere, 2000-2009 dönemi için toplam
maliyet-toplam üretim verileri kullanılmıştır. 5500 birimlik üretim düzeyinde toplam maliyetin
eğim değiştirilebileceği varsayılsın. Buna göre tahmin edilen model aşağıdaki gibidir
(Y:Toplam maliyet, X: Toplam üretim):
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Burada G, gölge değişkeni ifade etmektedir ve üretim düzeyinin 5500 olarak belirlenen eşik
değerden küçük ve eşit olduğu durum için 0 değerini, büyük olduğu durum için ise 1 değerini
almıştır. Bu bulgulara göre gölge değişkene ait katsayı istatistiksel olarak anlamsız olduğu için
eğim farkı bulunmamaktadır.
7.2. Gölge Değişkenin Varlığında Otokorelasyonun Düzeltilmesi

Yt =
β 0 + β1 Dt + β1 X t + β 2 X t Dt + ut
Yukarıda gösterilen gölge değişkenli modelde otokorelasyonun varlığı durumunda bilinen
düzeltme yöntemleriyle otokorelasyon sorunu ortadan kaldırılamamaktadır. Gölge değişkenin
varlığı özel bir sorun yaratmaktadır. Gölge değişken yalnızca bir gözlemin ilk döneme mi yoksa
ikinci döneme mi ilişkin olduğunu belirtmektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için
aşağıdaki aşamalar izlenmektedir:
1) Yukarıda gösterilen modelde birinci dönemdeki bütün gözlemler için Dt değerleri sıfırdır.
İkinci dönemdeki ilk gözlem için Dt değeri 1 değil 1/ (1 − ρ ) değerini, diğer bütün gözlemler
için 1 değerini alır.
2) X t değişkenine ( X t − ρ X t −1 ) dönüştürmesi uygulanır.
3) İlk dönemdeki bütün gözlemler için X t Dt değeri sıfırdır. İkinci dönemde ilk gözlem

X t Dt = X t değerini alır, kalan gözlemler ( Dt X t − Dt ρ X t −1 ) =
( X t − ρ X t −1 ) ’e eşitlenir.
7.3. Yarı Logaritmik Fonksiyonlarda Gölge Değişkenlerin Yorumu
Yarı logaritmik modellerde sürekli bağımsız değişkenler olabileceği gibi gölge değişkenlerde
yer alabilmektedir. Bağımsız değişkenleri hem sürekli değişkenlerden hem de gölge
değişkenlerden yarı logaritmik regresyon modeli aşağıda gösterilmektedir.

ln Yi =
β1 + β 2 X i + β3 Di + ui
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β 2 ; sürekli değişkenlerin katsayılarını ifade etmektedir. Bu katsayının 100 ile çarpılması
sonucunda elde edilen değer X i ’deki çok küçük bir değişmenin Y’de meydana getireceği yüzde
etkiyi ifade etmektedir.

1 ∂ ln Y
=
pi 100.
=
.
100.β 2
Y ∂X i
Halvorsen ve Palmquist (1980) yarı logaritmik modellerde yer alan gölge değişkenin
katsayısının sürekli değişken gibi 100 ile çarpılarak yorumlandığı çalışmaları eleştirmişlerdir.
Gölge değişkenin bağımlı değişken üzerindeki nispi etkisi;

=
g e β3 − 1
ve yüzde etkisini ise;

p 100.
g 100.(e β3 − 1) olarak tanımlamışlardır.
=
=
Kısacası yarı logaritmik modellerde gölge değişken yorumlanırken; tahmin edilen gölge
değişken katsayısının ters logaritmasını alarak bu değerden bir çıkartılmalıdır.
Örnek:
Öğretim üyelerinin maaşlarının(Y), eğitim deneyimi ( X i ) ve cinsiyet (erkek=1, kadın=0)ile
ilişkisi araştırıldığında aşağıdaki denklem tahmin edilmiştir.

ln Yˆi =
2.9298 + 0.0546 X i + 0.131Di
t: (481.52) (48.33)

(27.22)

R 2 = 0.9958 F= 126.9 d = 1.74
Elde edilen sonuçlar yorumlandığında; profesörlerin cinsiyetini ifade eden gölge değişken sabit
tutulduğunda ortalama işe başlama maaşı ile eğitim deneyimi arasındaki ilişki aynı yönlü
olduğu görülmektedir. Bu sonuç bize deneyim arttıkça kazanılan ücretin yüzde 5.46 arttığını
göstermektedir. Ayrıca gölge değişkene ait katsayının anlamlı olması bize maaşlar üzerinde
cinsiyet farkının anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Gölge değişken modele toplam olarak
dahil edildiği için bu değişkenin anlamlı olması sabit terimleri birbirinden farklı iki denklem
olduğunu ve cinsiyet farklılığının deneyimin yanı sıra öğretim üyelerinin maaşları üzerinde
önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir.
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Bu katsayıyı yorumlamak için Halvorsen ve Palmquist’in önerdiği yönteme göre gölge
değişkene ait katsayı olan 0.1341’in ters logaritmasını aldığımızda 1.1435 buluruz. Dah sonra
bu değerden 1 çıkartıp, 100 ile çarparız.

=
p 100.
=
g 100.(e β3 − 1)

=
p 100.
=
g 100.(anti log β3 − 1)
p = 100.(anti log β3 − 1) = 100.(anti log 0.1341 − 1)

=
p 100.(1.1435 − 1) = 14.35
Bu sonuç bize erkek öğretim üyelerinin maaşlarının kadın öğretim üyelerinin maaşlarından
yüzde 14.35 daha fazla olduğunu göstermektedir. Cinsiyet değişkeni maaşlar üzerinde anlamlı
bir etkiye sahip olduğu için 2 grubun maaşları birbirinden farklıdır. Burada sabit terim farkı
anlamlı olduğu için sabitleri farklı eğimleri aynı iki denklemi yorumlanacaktır.
Örnek:
Amerika’da 2005-2006 döneminde devlet okuluna yapılan harcamaya ve bölgelere göre
öğretmenlerin ortalama maaşlarının nasıl etkilendiğini tespit etmek amacıyla bir araştırma
yapılmıştır.
Y= Bir eyaletteki devlet okulu öğretmenlerinin ortalama yıllık maaşı(dolar)
X= Devlet okullarına öğrenci başına harcama
D1= 1, eyalet Kuzeydoğu-Kuzey Ortada ise
0, değilse
D2= 1, eyalet güneyde ise
0, değilse
Amerika analizde kuzey, güney ve batı olmak üzere 3 coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bölgelere
göre öğretmenlerin aldığı maaşın farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla
aşağıdaki regresyon modeli tahmin edilmiştir. Bu modelde yer alan gölge değişkenlerin
katsayıları anlamlı çıkarsa bölgelere göre alınan maaşların farklılığı ortaya konulmuş olacaktır.
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Ortalama maaşların karşılaştırma öbeği olan Batı’daki öğretmen maaşından farklı olup
olmadığını istatistiksel analiz yardımıyla görebiliriz. Tahmin edilen model incelendiğinde
gölge değişkenlerin katsayıları istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Elde edilen bu sonuç bize
devlet okulu öğretmenlerinin ortalama maaşlarının bölgelere göre değişlik göstermediği
sonucunu vermektedir.
Bu analizde gölge değişkenler sadece farkları gösterir; bu farkların nedenlerini açıklamaz.
Eğitim düzeyleri, cinsiyet ve yaşam pahalılığı indeksleri gibi diğer farklılık yaratabilecek
değişkenlerin etkileri modele dahil edilmemiştir.
Bu analize maaşların üzerinde, devlet okullarına yapılan öğrenci başına harcama ile birlikte
bölge farklılığının etkili olup olmadığı araştırılmak istenirse aşağıdaki regresyon modeli tahmin
edilecektir.
Bu analizde de Batı bölgesi karşılaştırma grubu olarak kabul edilmektedir. Sonuçlar
incelendiğinde bölgeleri ifade eden gölge değişkenlerin anlamsız olduğu görülmektedir.
Öğrenci başına yapılan harcama sabit tutulduğunda sabit terim fark katsayılarının anlamlı
olmadıklarını görürüz. Yani bölge farklılığının ortalama yıllık maaşlar üzerinde bir etkisi
bulunmamaktadır.
Öğrenci başına ortalama harcamanın katsayısı ise anlamlıdır. Öğrenci başına yapılan kamu
harcaması bir dolar artınca devlet okulu öğretmenlerinin maaşı 2.22 dolar artış göstermektedir.
Bu durumda bölge farklılığının maaşların farklılaşmasında bir etkisinin olmadığı sonucuna
ulaşılmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1)

Parçalı regresyon modeli nasıl ifade edilmektedir? Uygulamalı analizlerde bu modelin

katsayıları nasıl yorumlanmaktadır? Açıklayınız.
2)

Gölge değişkene sahip modellerde otokorelasyon nasıl ortadan kaldırılmaktadır? Analiz

ediniz.
3)

Yarı-logaritmik gölge değişkenli modellerde katsayıların nasıl yorumlandığını

açıklayınız.
4) Amerika’da 2005-2006 döneminde devlet okuluna yapılan harcamaya ve bölgelere göre
öğretmenlerin ortalama maaşlarının nasıl etkilendiğini tespit etmek amacıyla yapılan
araştırmaya ait veriler aşağıda verilmiştir. Bu verileri kullanarak yapılan analizlere ait sonuçları
siz de paket program yardımıyla yaparak sonuçları yorumlayınız.
5) Bu modellerde otokorelasyon problemi var mıdır? Eğer varsa nasıl ortadan kaldırılır
tartışınız.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Y
60.822
58.246
47.831
43.13
43.334
41.596
58.624
54.895
49.634
41.839
42.044
46.527
59.92
58.537
38.822
51.937
54.97
55.956
35.378
48.37
47.901
43.389
44.245
54.68
59
45.308
49.905
43.646
42.816
56.927
40.182
46.41
42.379
44.133
43.816
44.897
44.727
40.531
54.658
45.941
63.64
45.833
51.922
42.798
41.225
45.342
42.78
50.911
40.566
47.882
50.692

X
12.436
9.275
8.935
7.807
8.373
11.285
12.596
9.88
9.675
7.84
7.9
10.206
13.781
13.551
7.807
10.034
10.711
11.089
7.911
12.475
9.965
7.706
8.402
12.036
15.508
7.762
8.534
8.3
8.519
9.771
7.215
7.675
6.944
8.377
6.979
7.547
9.275
9.886
10.171
5.585
8.486
8.861
9.879
7.042
8.361
6.755
8.622
8.649
5.347
7.958
11.596

D1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta Uygulamalı Ekonometri II dersi kapsamında bağımlı değişkeni gölge değişkenden
oluşan nitel tercih modelleri anlatılmaktadır. Nitel tercih modelleri içerisinde ikili tercih
modellerinden Doğrusal Olasılık Modeli (DOM), Logit Model ve Probit Modellerine ait teorik
yapılara yer verilmektedir. Logit ve Probit modellerin tahmin yöntemleri ile tahmin edilen
katsayıların anlamlılık testleri de bu haftaki konu kapsamındadır. Ayrıca nitel bağımlı
değişkene sahip modellerde katsayıların ne şekilde yorumlanması gerektiği konusuna da
değinilmektedir.
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8. Nitel Tercih Modelleri
Ekonometri literatüründe Nitel Bagımlı Degiskenli Ekonometrik Modeller (Qualitative
Dependent Variable Models), Nitel Tepki Modelleri (Qualitative Response Models) veya Nitel
Tercih Modelleri (Models of Qualitative Choice) olarak adlandırılmaktadır. İki veya daha fazla
değer alabilen kukla değişkenler, bağımlı değişken olarak da regresyon modellerinde yer
alabilirler.Bağımlı Değişkenin ikili yada çoklu değer almalarına göre sırasıyla ikili ya da çoklu
tercih modelleri olarak sınıflandırılırlar.
•

İkili Nitel Tercih Modelleri: Bağımlı değişken 0 ve 1 değerlerini alır. Bu modeller

teoride dört farklı şekilde sınıflandırılmaktadır;
-

Doğrusal Olasılık Modeli

-

Logit Model

-

Probit Model

-

Gompit(Tamamlayıcı log-log Model)

•

Çoklu Tercih Modelleri: Bağımlı değişken ikiden fazla değer alır.Ekonometride bu

modeller 3grupta sınıflandırılmaktadır.
-

Sıralı Tercih Modelleri

-

Sıralı Olmayan Tercih Modelleri

-

Ardışık Tercih Modelleri

8.1. İkili Nitel Tercih Modelleri
Literatürde bağımlı değişkeni iki değer alan modeller söz konusu olduğunda, bir karar biriminin
sahip olduğu özellikler ve bu değerlerin belirttiği durumlar arasında bir tercih de bulunma
olasılığı arasında olan ilişkiyi ifade etmek için kullanılmaktadırlar.
8.1.1. Doğrusal Olasılık Modeli
İkili tercih modellerinin en basit hali doğrusal olasılık modelidir. Bu modeller “En Küçük
Kareler”(EKK) yöntemiyle tahmin edildiğinde bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hata
terimleri normal dağılım yerine bağımlı değişken iki değer aldığı için binom dağılımına sahip
olacaktır. Bu durumda tahminciler eğilimsiz olmaya devam edecekler ve örneklem büyüklüğü
sonsuza yaklaştıkça asimptotik olarak dağılım da normale yaklaşacaktır. Hata terimlerinin
varyansının sabit olmaması karşılaşılan diğer bir sorundur. Sabit varyans varsayımı yerine
gelmediği için bu durumu önlemek için Tartılı En Küçük Kareler yönteminin kullanılması
önerilmektedir. Ayrıca modelin açıklanma gücünü gösteren belirginlik katsayısı R 2 , nitel tercih
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modellerinde oldukça düşük çıkmaktadır. Bu modellerde R 2 ’nin bir özetleme istatistiği olarak
kullanılması doğru değildir.

Yi =+
α β X i + εi
Denklemde verilen doğrusal olasılık modelinde; Yi = 1 ve 0 gibi iki değer alan bağımlı kukla
değişken, X i = bağımsız değişken ve ε i ise ortalaması sıfır ve varyansı σ 2 olan bağısız özdeş
dağılan hata terimidir.

E (Yi | X i )= α + β X i
Bu modelde olasılık 0 ile 1 arasında değer aldığından dolayı , 0 ≤ E (Yi | X i ) ≤ 1 veya

0 ≤ α + β X i ) ≤ 1 şeklinde bir sınırlama zorunlu olmakta ve koşullu olasılık 0 ile 1 arasında
olmalıdır. Bu varsayımda uygulamalı çalışmalarda her zaman gerçekleşmemektedir. Belirtilen
bu sorunlar çeşitli yöntemler yardımıyla çözümlenebilmektedir.

Pi E=
(Y 1| X ) olasılığının X’ e doğrusal bağlı
Doğrusal olasılık modelinin temel sorunu =
olarak arttığını varsaymasıdır. Bağımsız değişkenlerin değerleri sonsuza doğru arttıkça veya
azaldıkça olasılık değerlerinin düşmesi beklenmektedir.
Belirtilen yapıyı ifade etmek için kullanılacak model iki farklı özelliği taşımalıdır;

Pi E=
(Y 1| X ) de artar, fakat 0–1 aralığının dışında değer almaz.
1- X i arttıkça,=
2- X i ile Pi arasındaki ilişki doğrusal değildir. X i ’nin değeri küçüldükçe daha yavaş sıfıra
yaklaşır buna karşı X i büyüdükçe daha yavaş bire yaklaşmalıdır.
Doğrusal olasılık modellerini EKKY ile tahmin etmek mümkündür. Fakat bu tahminler temel
varsayımları taşımadıklarından kullanılmaları uygun olmamaktadır. Doğrusal olasılık
modelinde karşılaşılan problemler kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:
a)

DOM’da hata terimleri normal dağılım varsayımını yerine getirmeyecektir. Ancak

büyük örnek ile yapılacak bir çalışmada normallik varsayımını da beraberinde getirecektir.
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Ayrıca EKKY ile yapılan tahminlerde parametre tahmin edicileri sapmasızlık özelliklerini
korurlar.
b)

Bu tür modellerde EKKY ile çözüm yapıldığında değişen varyans (heteroskedasite)

sorunu ile karşılaşılacaktır.
c)

EKKY ile yapılan tahminlerde 0 ≤ E (Yi | X i ) ≤ 1 varsayımının yerine geleceğinin bir

garantisi yoktur.
d) Doğrusal olasılık modellerine ait çözümlerde R 2 0,20 ile 0,60 arasında bir değer alacaktır.
Bu açıdan bakıldığında R 2 ölçütü bu tür modellerde dikkate alınmaz.
Doğrusal olmayan ilişkilerde X’ in doğrusal olmaya şekilde değişmesini ve olasılığın 0 ile 1
arasında kalmasını sağlayan geometrik olarak birikimli dağılım fonksiyonudur. Bir rassal
değişkenin birikimli dağılım fonksiyonu(BDF), 0 ile 1 arasında S şeklinde bir sigmoid eğrisine
benzemektedir. Teoride tüm BDF’ları S biçimindeyse de her bir rassal değişken için tek bir
BDF bulunmaktadır. Bu modelleri temsil etmek için uygulamalı çalışmalarda en yaygın
kullanılanlar lojistik ve normal birikimli dağlım fonksiyonlarıdır. Bunlardan ilki logit ikincisi
probit modeller olarak adlandırılmaktadır.
Lojistik ve normal birikimli dağılım fonksiyonları arasındaki en önemli fark bu eğrilerin kuyruk
kalınlıklarıdır. Probit model uç olasılık değerlerine logit modele göre daha hızlı yaklaşmaktadır.
Uygulamalı çalışmalarda uç değerlerde çok fazla gözlem olmadığı zaman aynı sonuçları
vermektedirler. Kuyruk kısımları haricinde her iki birikimli dağılım fonksiyonu birbirine çok
yakın olduğu için probit ve logit modelinden elde edilen sonuçlar örnekler büyük olmadıkça
birbirine yakın olacaktır.
8.1.2. Logit Modeli
Bu modele yönelik ilk uygulama 1944 yılında Berkson tarafından gerçekleştirilmiştir. Nitel
tercih modelleri arasında en çok kullanılanlardan olup birikimli lojistik dağılım fonksiyonuna
dayanmaktadır.
Logit model bağımsız değişken sonsuza giderken bağımlı değişkenin (Y=1) olduğu
matematiksel bir fonksiyondur.
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P=
E (Yi | X i=
) β1 + β 2 X i
i
(Yi 1| =
Pi E=
Xi )
=

1
1+ e

=

− ( β1 + β 2 X i )

1
1 + e − Zi

Yukarıdaki model logit model olarak adlandırılır. Pi ; bağımsız değişken X i hakkında bilgi
veri iken, i. bireyin seçim yapma olasılığıdır. Logit dağılım fonksiyonu olarak tanımlanan Z i
değişkeni - ∞ ile + ∞ arasında değerler aldıkça, Pi 0 ile 1 arasında değerler alacaktır. Bu
durumda Pi ile Z i arasındaki ilişki doğrusal olmayacaktır. Pi , hem bağımsız değişkene hem de
parametrelere göre doğrusal değildir.
Logit modelleri doğrusal olmayan bir yapıda olmasına rağmen uygun dönüşümlerle
doğrusallaştırılabilen modellerdir.

Pi =1 olayın gerçekleşme olasılığı iken 1- Pi = 0 olayın gerçekleşmeme olasılığı olarak
belirlenmektedir.

Pi =

1
1 + e − Zi

Yukarıdaki denklemde eşitliğin her iki tarafı 1 + e − Zi ile çarpıldığında; (1 + e − Zi ) Pi =
1 elde
edilir.

Pi
1 + e Zi
e Zi
= =
− Zi
1 − Pi 1 + e
Bir olayın gerçekleşme olasılığının, gerçekleşmeme olasılığına bölünmesi ile odds oranı
hesaplanır. Bu oran yardımıyla lojistik fonksiyon doğrusal regresyon analizinde kullanılır.
Doğal logaritma alınarak;

i
L=
Z=
ln e Z=
ln
i
i

Pi
1 − Pi

elde edilir. Li , hem parametrelere hem de bağımsız değişkene göre doğrusallaştırılmış olur. Bu
doğrusallaştırma tahmin için kolaylık sağlar. Li , logit olarak adlandırılmakta ve bu modellere
de logit modeller adı verilmektedir .
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Bahis oranının logaritması L, yalnız X’e göre değil ana kütle katsayılarına göre de doğrusaldır.
L’ye logit denir ve Bu tür modellere “Logit model” adı verilmektedir.
Logit modelinin özellikleri şunlardır:
a)

P, 0’dan 1’e giderken ( yani Z i , −∞ ’dan +∞ ’a doğru değişirken), logit L de −∞ ’dan

+∞ ’a doğru değişir. Yani olasılıklar zorunlu olarak 0 ile 1 arasında yer alırken, logitler böyle

sınırlı değildir.
b)

L, X’e göre doğrusal olmakla birlikte olasılıkların kendileri böyle değildir. Bu özellik,

olasılıkların X ile birlikte doğrusal olarak arttığı DOM ile zıttır.
c)

DOM Pi ’nin X ile doğrusal ilişki içinde olduğunu varsayarken, logit modeli log-bahis

oranının X ile doğrusal ilişkide olduğunu varsayar.
8.1.3. Probit Model
Bu model ilk olarak 1947 yılında D. J. Finney’in yılında “Probit Analizi” adlı eseriyle ortaya
konulmuş olup fayda teorisine rasyonel seçim yaklaşımına dayanmaktadır. Normal birikimli
dağılım fonksiyonundan yararlanarak oluşturulan tahmin modeli yaygın olarak “probit model”
adını alır, ancak bazen “normit modeli” adı da verilmektedir.

Doğrusal olmayan bu

fonksiyonun tahmin edilebilmesi için doğrusallaştırılması gerekmektedir. Doğrusallaştırma
işlemi için normal birikimli dağılım fonksiyonun tersini alındığında elde edilen olasılık dağılımı
aşağıda gösterilmektedir.

Pi =F ( β1 + β 2 X i ) =F ( Z i )
Burada F; birikimli olasılık fonksiyonu, X ise stokastik değişkendir.

=
Pi F=
(Zi )

1
2π

∫

Zi

−∞

e−t

2

/ 2 dt

Burada t, standartlaştırılmış normal değişkendir, yani ortalaması sıfır ve varyansı 1 olan normal
dağılımlı bir tesadüfi değişkendir.

t  N (0,1)
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Birikimli normal dağılım fonksiyonunun tersi işlemi kullanılarak Z i indeksinin tahmini
denklemde görüldüğü gibi elde edilir.
Z=
F −1 ( Pi=
) β1 + β 2 X i
i

Bu denklemde Z i herhangi gerçek bir değer ve Pi standart normal değişkenin β1 + β 2 X i ’den
küçük veya eşit olma olasılığıdır. Birikimli normal dönüştürme yaklaşımı doğrusal
olmadığından probit modelin çözümü için en küçük kareler yöntemi uygun değildir. Probit
modellerin çözümünde fayda indeksi Z i , normal eşdeğeri sapma (n.e.s) olarak ya da kısaca
normit olarak bilinir. Pi < 0,5 olduğu durumlarda n.e.s ya da I i eksi değer aldığında n.e.s.’ye 5
sayısı eklenir ve bu sonuca da probit adı verilir.
8.2. Logit ve Probit Modellerin Tahmini
Bu modellerin tahmininde en küçük kareler yöntemi kullanılarak tahmin yapıldığında elde
edilen parametreler etkin olmamaktadır. Tartılı en küçük kareler ve en çok benzerlik yöntemleri
en sık kullanılan yöntemler olup uygulamalı çalışmalarda en çok benzerlik yöntemi daha çok
tercih edilmektedir. Bu yöntem benzerlik fonksiyonunun maksimizasyonundan oluşmakta olup
doğrusal olmayan parametreler tahmin edileceğinden bu tahminler ancak iterasyonlarla
yapılmaktadır.
Bir olayın meydana gelme olasılığı Pi ve meydana gelmemem olasılığı 1- Pi olduğunda
olasılığın n gözlem için benzerlik fonksiyonu;
n

L( β | X i ) =
∏ P (Yi | X i ; β ) =
∏ P (Yi =
0 | Xi; β )

1−Yi

i =1

.P (Yi =
1| X i ; β ) i
Y

denklemi ile ifade edilmektedir. Bu durumda benzerlik fonksiyonunu maksimum yapacak β̂
katsayılar vektörünün belirlenmesi için olabilirlik fonksiyonunun logaritmasının alınması
gerekmektedir. Bu fonksiyonun logaritmasının alınması ile aşağıdaki denklem elde edilir.

ln L( β | X=
i)

n

∑ Y (β
i =1

i

1

+ β 2 X i ) − log(1 + e β1 + β2 X i 
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Bu fonksiyonu maksimize edecek parametreleri tahmin edebilmek için en çok benzerlik
fonksiyonunun birinci türevini almak gerekmektedir. Birinci türevi alınarak sıfıra eşitlenir.
∂L
=
∂β1

∑ (Y − Pˆ =)
i

i

0

∂L
= ∑ (Yi − Pˆi ) X i = 0
∂β 2

Kısmi türevlerde yer alan Pˆi olasılık değeri olup aşağıda gösterildiği şekilde ifade edilmektedir.

ˆ

ˆ

e β1 + β2 X i
Pˆi =
βˆ1+ βˆ2 X i
1+ e

Bu denklemin çözümü ile β̂1 ve β̂ 2 katsayıları elde edilmektedir. Bu yöntemle elde edilen en
çok benzerlik tahmincileri küçük örneklerde eğilimsiz, etkin olmayan ve normal dağılmayan;
büyük örneklerde ise tutarlı, asimtotik etkin ve asimtotik normal tahmincilerdir.
Probit modelin tahmininde de en çok benzerlik yöntemi kullanılabilir Bu durumda benzerlik
fonksiyonu;
L
=

∑ Y log F ( β
i

1

+ β 2 X i ) + (1 − Yi ) log 1 − F ( β1 + β 2 X i )  

elde edilecektir. Kısmi türevler alınarak logit modelinde olduğu gibi L’ yi maksimize edecek

β̂1 ve β̂ 2 parametreleri tahmin edilecektir.
8.3. Uygunluk Ölçütleri
Doğrusal regresyon modellerinde belirginlik katsayısı

R2

uygunluk ölçütü olarak

kullanılmakta olup bağımlı değişkenin ortalaması ve varyansı ayrı ayrı parametreler olmaktadır.
Nitel bağımlı değişkene sahip modellerde bağımlı değişkenin ortalaması ve varyansı ayrı
parametreler değildir. Bağımlı değişken iki değer aldığı için P ortalama ve P(1-P) varyansa yani
P değerine bağlı olmakta, R 2 küçük bir değere sahip olduğu için uygun bir ölçü olmamaktadır.
Bağımlı nitel değişkene sahip modellerde R 2 yerine geçecek farklı ölçütler geliştirilmiştir.
Pseudo- R 2 ve Mc Fadden R 2 uygulamalarda sıklıkla kullanılan ölçütlerdir.
Pseudo − R 2 =-2(lnL 0 - lnL1 )
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McFadden − R 2 =1-

lnL1
lnL0

L0 ; modelde bağımsız değişken olmaması durumunda benzerlik fonksiyonu değeri , L1 ise
tahmin edilen model için benzerlik fonksiyonu değeridir.
8.4. Katsayıların Anlamlılığının Testi
Logit ve probit modellerde katsayıların anlamlılığının testi için Wald testi ve benzerlik oranı
testleri kullanılmaktadır.
8.4.1. Wald Testi
Bu test klasik regresyon analizinde modelde yer alan katsayıların ayrı ayrı anlamlılığının test
edilmesinde kullanılan t testinin bu modellerdeki karşılığıdır. Eğim parametresi β1 ’in en çok
benzerlik tahmini ile bu tahminin standart hatasını karşılaştırmaya dayanmaktadır.

W=

βˆ1
sh( βˆ1 )

Bu formül ile edilen test istatistiği standart normal dağılım göstermektedir. Normal rassal bir
değişkenin karesinin alınması 1 serbestlik dereceli ki kare rassal değişkenine eşit olacağı için
bu test istatistiği aşağıdaki şekilde de ifade edilmektedir.

 βˆ1 
W = 
ˆ 
 sh( β1 ) 

2

Teste ait hipotezler aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır;

H=
β=
0
0
1
H=
β1 ≠ 0
1
Hesaplanan W test istatistiği Z tablo değerinden büyük ise sıfır hipotezi reddedilmekte, test
istatistiği tablo değerinden küçük ise reddedilmemektedir.
8.4.2. En Çok Benzerlik Oranı Testi
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Bu test modelin genelini, sabit parametre dışındaki tüm parametrelerin aynı anda sıfırdan
farklılığını test etmek için kullanılmaktadır. Regresyon modellerinde F testine karşılık
gelmektedir. Bu teste en çok benzerlik yöntemi ile kısıtlı ve kısıtsız modeller tahmin edildikten
sonra test istatistiği hesaplanmaktadır ( LR = bağımsız değişkenlerin model dışında bırakılarak
hesaplanan benzerlik oranı değeri, LU = tüm bağımsız değişkenlerin yer aldığı model için
hesaplanan benzerlik oranı değeri).

LR =
−2(ln LR − ln LU )
Temel

hipotez

bağımsız

değişkenlerin,

bağımlı

değişkeni

etkilemediği

şeklinde

oluşturulmaktadır. Hesaplanan test istatistiği belli bir serbestlik derecesindeki ki-kare
değerinden büyük ise sıfır hipotezi red edilir. Bu durumda en az bir eğim parametresi sıfırdan
farklı olup modelde yer alan değişkenler anlamlıdır. Bu testin uygulamasındaki en büyük
zorluk, tüm değişkenlerin yer aldığı modelin yanında her bir bağımsız değişkenin tek tek
çıkartılmasıyla kısıtlı modellerin tahmin edilmesidir.
8.5. Nitel Bağımlı Değişkene Sahip Modellerde Katsayıların Yorumlanması
Katsayı yorumu için marjinal etkilerden yaralanılmaktadır. Olasılığın bağımsız değişkene göre
kısmi türevi alındığında, bağımsız değişkendeki değişmelerin olasılık üzerinde sabit bir etkiye
sahip olduğunun hesaplanması, X i ’nin Pi üzerine marjinal etkisi ile bulunmaktadır. Marjinal
etkiler denklem ( 3.17)’de formül yardımıyla hesaplanmaktadır.

βˆi . (1 − Pi ) / Pi 
βˆi .e − Ii
∂Pi
=
=
= βˆi .Pi .(1 − Pi )
∂X i (1 + e − Ii ) 2 1 + ((1 − Pi ) / Pi )  2



Ayrıca bu modellerde katsayı yorumu açısından odds değeri ve odds oranı önemlidir. Odds(X)
değeri, X olayının gerçekleşme olasılığının gerçekleşmeme olasılığına bölünmesi ile
hesaplanmaktadır.

Odds ( X ) =

P( X )
1 − P( X )
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İki odds değerinin birbirine oranlanması hesaplanan değere ise bahis oranı denilmektedir.
Yapılan tahmin sonucunda parametrenin anlamlı bulunması, parametreye ait bahis oranının da
anlamlı olduğunu ifade etmektedir.

ORAB =

odds ( X A )
odds ( X B )

Bahis oranı 1’e yakın çıkan değerler bağımlı değişkenin değişimine önemli katkıları olmayan
değişkenlerdir. Bu değer 1’den büyük ve katsayı anlamlı ise önemli bir etkiye sahiptir. Bahis
oranı 0’a yakınsa bğımlı değişkenin negatif değer almasına neden olan negatif etkili
değişkenlerdir.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Nitel tercih modelleri uygulamalı çalışmalarda hangi amaçla kullanılmaktadır ve klasik
regresyon modellerinden temel farkı nedir?
2) Doğrusal olasılık modellerin zayıf yönleri nelerdir?
3) Logit ve Probit modeller arasındaki temel fark nedir?
4) Logit ve Probit modellerde uygunluk ölçütü olarak hangi ölçütler kullanılmaktadır.
5) Logit ve Probit modellerin tahmininde kullanılan yöntemler nelerdir?
6) Logit ve Probit modellerde katsayı yorumlar ne şekilde yapılmaktadır?
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta çok seçenekli logit ve çok seçenekli probit modelleri anlatılacaktır. İlk olarak bu
modeller sınıflandırıldıktan sonra modellerin teorik yapısı, tahmini ve anlamlılığının testi ile
ilgili açıklamaların yanında, modellerin yorumu ile ilgili teorik açıklamalara da yer verilmiştir.

9. Çok Seçenekli (Multinomial) Tercih Modelleri
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Çok seçenekli nitel değişkenler bağımsız değişken olarak regresyon modellerine dahil
edilebileceği gibi bağımlı değişken olarak da regresyon modellerine dahil edilebilmektedir. Çok
seçenekli nitel bağımlı değişkenler kategorik ve kategorik olmayan değişkenler biçiminde
sınıflandırılabilir.
Kategorik değişkenler, değişkenin aldığı değerlerin belirli aralıklar arasında olup olmamasına
göre sınıflandırılabilen değişkenlerdir ve bu durumda nitel değişken 1, 2, 3, 4 gibi değerler
alacaktır. Kategorik olmayan değişkenlere ise ailenin sahip olduğu otomobil sayısı örnek olarak
verilebilir ve 0, 1, 2, 3 gibi değerler alır.
Kategorik değişkenler sıralı, sıralı olmayan, ardışık değişkenler olarak sınıflandırılabilir. Sıralı
değişken; belirli bir değerden başlayarak aralıklar halinde birbirini takip eden ve seçenekler
arasında sıralamanın önem taşıdığı değişkenlerdir. Kişilerin harcama düzeyleri bu tür
değişkenlere örnek olarak verilebilir.
Y=1 500 milyon TL den az harcama
Y=2 500-599 milyon TL arası harcama
Y=3 600-699 milyon TL arası harcama
Y=4 700-799 milyon TL arası harcama
Y=5 800 milyon TL den fazla harcama
Seçenekler arasında sıranın önem taşımadığı, yani tercihin sübjektif olduğu değişkenlere sıralı
olmayan kategorik değişkenler denir. Sıralı olmayan kategorik değişkenlere taşıt tercihi örnek
olarak verilebilir.
Y=1 Tren ile Seyahat
Y=2 Otobüs ile Seyahat
Y=3 Minibüs ile Seyahat
Y=4 Taksi ile Seyahat
Y=5 Vapur ile Seyahat
Ardışık değişkenler seçeneklerin birbirini sırası ile takip ettiği değişkenlerdir. Ardışık
değişkenlere eğitim durumları örnek olarak verilebilir.
Y=1 İlköğretim Mezunu
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Y=2 Lise Mezunu
Y=3 Üniversite Mezunu
Y=4 Yüksek Lisans Mezunu
Y=5 Doktora Mezunu
Bu değişkenler nitel bağımlı değişken olarak regresyon modellerinde kullanılabilir. Bu tür
değişkenlerin nitel bağımlı değişken olarak kullanıldığı regresyon modellerine çoklu tercih
modelleri denir.
9.1. Çok Seçenekli (Multinomial) Logit Modelleri
İkiden fazla seçeneğe sahip ayrıca seçenekler arasında sıranın önem taşımadığı ve lojistik
dağılım temellerine dayanan model multinomial (çok seçenekli) logit model olarak
adlandırılmaktadır.
İkiden fazla seçenek arasında seçim söz konusu olduğunda kullanılan bu modeller iki durumlu
tercih modellerinin M kategori için genişletilmiş halidir. Y bağımlı değişkenin M kategorili
(sıralamanın rastgele) değişken olduğunu ve {π 1, ........π t

}

cevap olasılıklarını gösterdiğini

varsaydığımızda bu olasılıklara bağlı olarak n tane bağımsız gözlem ele alındığında M
kategorinin hepsinde ortaya çıkan gözlem sayısı multinomial dağılım gösterir. Multinomial
logit modelleri M–1 logiti aynı anda oluşturur ve bağımlı değişkenin M-1 kategorisini referans
kategorisi ile karşılaştırır. Bu kategorilerin belirlenmesinde herhangi bir kısıt bulunmamaktadır.
Uygulamacılar bu kategoriyi kendi amaçları doğrultusunda belirleyebilmektedir. Ayrıca
istatistik paket programlarda referans kategorisi olarak genellikle son kategoriyi
kullanmaktadırlar.
Bağımsız değişkenlerin sıralama içermeyen bağımlı değişken kategorisi üzerindeki etkisi bir
bütün olarak aynı anda incelenmektedir. Bu durumda Multinomial Logit modelleri oluşabilecek
tüm kategori çiftlerini gösterir ve bir kategorideki yanıta göre diğerlerinin bahis oranını(odds
ratio) tanımlamaktadır. Burada amaç en fazla faydayı sağlayarak bireyin özelliklerine göre
tahmin yapmaktır.
Multinomial logit modelin fayda fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
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=
uij  Z ij + ε ij 
Bu tanımlamada yer alan i indisi bireyi, j indisi ise seçenekleri ifade etmektedir. uij olarak ifade
edilen kısım ise i. bireyin j. seçeneği seçmesi sonucunda sağlanacak maksimum faydayı
göstermektedir. Fayda fonksiyonunda yer alan Z ij bireylerin özelliklerinin doğrusal fonksiyonu
olan deterministik kısmı gösterirken ε ij hata terimini ifade etmektedir. Bu modellerde hata
terimleri birbirinden bağımsızdır.
Bağımlı değişkenin m tane değer aldığını varsaydığımızda;

Pij = i’ inci bireyin j’inci seçeneği seçme olasılığıdır.
Pi1 +Pi 2 + Pi 3 +..........+Pim =1
Bu durumda multinomial logit modeli aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
P 
log  i 2=
 β 02 + β12 X i
 Pi1 

P 
log  i 3=
 β 03 + β13 X i
 Pi1 

İki durumlu Lojistik dağılım fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilmekteydi.

Pi =

Pi =

1
1+ e

e(

−( β1 + β 2 X i )

β1 + β 2 X i )

1+ e

−( β1 + β 2 X i )

Çok seçenekli logit modeli ise bu modelin genelleştirilmiş halidir.

Pj =

e(

β1 + β 2 X i )

1+ e

−( β1 + β 2 X i )

j=1,2,3.........m-1

Bu modelin benzerlik fonksiyonu ise;
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n

L=ΠPi1yi1 .Pi 2yi 2 ..........Pimym
i =1

Bu modeller en çok benzerlik yöntemi ile tahmin edilmektedir. Yukarıda tanımladığımız i.
bireyin j kategorisini seçme olasılığı temel alındığında n birey ve i’inci bireyin M i kategori ile
karşılaştığı durumu dikkate alırsak Yij bağımlı değişken için tanımlanan benzerlik fonksiyonu,

=
ln L

∑∑ Y β X − ∑∑ Y
'

ij

i

ij

j

ij

i

j



ln  ∑ e β ' xik 
 k


olacaktır.
Bu formüle bağlı olarak benzerlik fonksiyonu;

=
LnL

ji

n

=
Y ln P ∑∑ Y
∑∑

=i 1 =j 1

ij

ij

ij

i

ln

j

e

β ' xij

∑ eβ

'

xik

'

xik

k

=

ji

n

∑∑ Y β X − ∑∑ Y ln ∑ eβ
'

ij

i

j

ij

ij

i

j

k

elde edilmektedir. Bu fonksiyonun maksimizasyonu ile elde edilecek tahminciler tutarlı,
asimtotik etkin ve asimtotik normal olacaktır.
Çok durumlu logit modelde iki alternatifin benzerlik oranları belirlenirken diğer alternatifler
dikkate

alınmamaktadır.

Bu

durum

ilişkisiz

alternatiflerin

bağımsızlığı

olarak

adlandırılmaktadır. Bu varsayım bağımlı değişken kategorisindeki iki alternatif kategorinin
seçim olasılıklarının, diğer alternatifler tarafından sistematik olarak etkilenmediği durumu
göstermektedir. Bu varsayım modelin verilere uygun olup olmadığının belirlenmesi için
kategoriler arasındaki bağımsızlığı inceleyen önemli ve kısıtlı bir varsayımdır. Bu varsayımın
sağlandığı durumlarda parametre tahmincileri tutarlı ve etkin olurlar. Bu nedenle bu varsayımın
sağlanıp sağlanmadığı test edilmelidir. Bu varsayımın testinde Hausmann Mc Fadden testi
kullanılmaktadır. Bu test için önce söz konusu model tüm seçeneklerin yer aldığı kısıtsız model
olarak tahmin edilir. Tahmin sonucu model parametreleri ve kovaryans matrisi elede edilir.
Daha sonra bir veya daha fazla kategori çıkarılarak oluşan kısıtlı modelin parametreleri ve
kovaryans matrisi tahmin edilir. Bu değerlere bağlı olarak hesaplanan χ 2 test istatistiği
hesaplanır.
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−1

χ 2 =−
( β s β f )′ Vs − V f  ( β s − β f )

β s = Kısıtlı modelin parametre tahminleri vektörü

β f = Kısıtsız modelin parametre tahminleri vektörü
Vs = Kısıtlı modelin kovaryans matrisi

V f = Kısıtsız modelin kovaryans matrisidir.
Bu test istatistiği kısaca bağımlı değişkendeki seçeneklerden birini çıkartarak kısıtsız model ile
kısıtlı modelin tahminlerinin karşılaştırılması olarak tanımlanmaktadır.
Hesaplanan χ 2 test istatistiği değeri, Vs - V f matrisinin rankı büyüklüğünde serbestlik
derecesine sahip χ 2 tablo değeri ile karşılaştırılmaktadır. Testte temel hipotez kategoriler
arasında bağımsızlık vardır şeklinde kurulmaktadır.
9.2. Çok Seçenekli (Multinomial) Probit Modeli
Çok seçenekli, seçenekler arasında sıranın önem taşımadığı nitel bağımlı değişkenli modellere
bir örnek de hata terimlerinin çok değişkenli normal dağılıma sahip olduğu probit modellerdir.
Çok seçenekli probit modellerin kullanım alanı çok seçenekli logit modellere göre daha
kısıtlıdır. Çok seçenekli probit modeller seçenek sayısının az olduğu durumlarda kullanılabilir.
Bunun sebebi çok seçenekli probit modelin iç içe geçmiş integrallerden oluşması ve bunu
çözümlemede yaşanan zorluklardır.
Çok seçenekli Logit modelin uygulanmasında söz konusu seçeneklerin uygun olması
gerekmektedir. İki seçenekten birinin seçimi yapılırken, bunların diğer seçeneklerden bağımsız
olduğu varsayılmaktadır. Bu ilişkisiz alternatiflerin bağımsızlığı olarak bilinir. Uygulamada bu
varsayımın geçerliliğinden şüphe ediliyorsa bundan kaçınmak için çok seçenekli probit modeli
tercih edilebilir.
Çok seçenekli probit modeli, üç seçeneğin olduğu durumda bu seçenekleri aşağıda gösterildiği
gibi açıklamaktadır;
*
Y1=
V1 + ε1

*
Y2=
V2 + ε 2
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*
Y3=
V3 + ε 3

Çok Seçenekli Probit model aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

Yi * =
β 0 + β1 X i + ε i

ε i  N(0,1)
Yi * ’nin gözlenen diğer seçenekler ile ilgili,
Yi * < 0

Y i =1

0 ≤ Yi * < A1

Y i =2

A1 ≤ Yi * < A2

Y i =3

.
.
.

AM − 2 ≤ Yi *

için

Y i =M

olduğu varsayılır. Bu varsayımlara göre olasılıklar ise aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

P(Yi = 1) =  (− β 0 − β1 X i )
P(Yi = 2) =  ( A1 − β 0 − β1 X i ) − ( β 0 − β1 X i )
.
.
.

P(Yi =M ) =−
1 F ( Am − 2 − β 0 − β1 X i )
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Burada F(.), standart normal değişkenin birikimli dağılım fonksiyonudur. β 0, β1 , A1 , A2 ........ Am − 2
parametrelerinin tahmini logaritmik benzerlik fonksiyonundan elde edilir.
9.3. Çok Seçenekli Modellerin Katsayılarının Yorumu
Bu modellerin tahmininden elde edilen sonuçlar katsayılara ait sadece işaret bilgini
içermektedir.
Çok seçenekli modellerin yorumlanmasında Fark oranları, nisbi risk oranları ve marjinal
etkilerden yararlanılır.
9.3.1. Fark Oranı
Bir kategorinin gerçekleşme olasılığının gerçekleşmeme olasılığına bölünmesi ile elde edilen
değerdir.

=
P(Yi m=
)
P(Yi m)=
P(Yi 1)
=
RRm P(Yi m)
=
ORm
= =
=
1 − P(Yi= m) P(Yi= 1) [1 − P(Yi= m) ] 1 − RRm P(Yi= 1)
Fark oranı seçenekler arasındaki nispi farklılığı ve bu farklılığın yönü hakkında bilgi
vermektedir.
9.3.2. Nispi Risk Oranı
Bu modellerde fark oranı ile hangi seçeneğe göre hesaplanan gerçekleşme olasılığı tam olarak
belli olmadığı için fark oranı yerine risk oranı kullanılmaktadır. Risk oranı logaritmik risk
oranının ters logaritmasının alınması ile hesaplanmaktadır. Logaritmik risk oranı ise m seçimi
olasılığının, k seçeneğinin olasılığına oranının logaritmasıdır.
 P(Yi = m)  R
LRRm =
log 
Z im − Z ik
=
∑ ( β mr − β kr )X ir =
k )  r =1
 1 − P (Yi =

Logaritmik risk oranının ters logaritmasının alınmış hali olan risk oranı da;
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R

∑ ( βmr − βkr )X ir
P(Yi = m)
RRm =
e r =1
=
P(Yi = k )

olarak hesaplanmaktadır.
9.3.3. Marjinal Etki
Bu modellerin tahmininde elde edilen katsayıların marjinal etkiyi vermemesi nedeniyle
olasılıkların marjinal etkileri hesaplanmaktadır. Bu değer herhangi belirlenmiş bir açıklayıcı
değişkenin değerinde meydana gelecek küçük bir değişikliğin farklı sonuçların olasılığı
üzerindeki etkisini açıklamak için kullanılmaktadır.
Bu modellerde açıklayıcı değişkendeki küçük bir değişikliğin, risk oranında bir değişikliğe
sebep olup olmadığını belirlemek için risk oranının marjinal etkisi hesaplanmaktadır. Bu
hesaplama için risk oranının bağımsız değişkene göre kısmi türevi alınmaktadır. Risk oranının
marjinal etkisi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmaktadır.

∂ log

P (Yi = m)
P (Yi = k )
= β mr
∂X ir

Açıklayıcı değişkendeki küçük bir değişiklik için risk oranındaki değişikliğin yönü katsayı
işareti ile belirlenmektedir. Buna göre;

β mr >0 ise j=m’ nin risk olasılığı artacak,

β mr <0 ise j=m’ nin risk olasılığı azalacaktır.
Bağımsız değişkendeki bir birimlik değişmenin ilgili seçeneğin seçilme olasılığını yüzde kaç
değiştirdiği hakkında bilgi verecektir.

ÇALIŞMA SORULARI:
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1) Uygulamalı çalışmalarda kullanılan Çok seçenekli Tercih modellerini sınıflandırarak
örnekler veriniz.
2) İlişkisiz alternatiflerin bağımsızlığı varsayımının bu modeller için yeri ve önemini anlatınız.
3) Bu modellerin yorumlanmasında kullanılan ölçütleri açıklayınız.
4) Hausman- MacFadden testinin aşamalarını anlatınız.
5) Uygulamalı çalışma yaptığınızda çok seçenekli logit veya çok seçenekli probit
modellerinden hangisini tercih edersiniz? Nedenlerini açıklayınız.
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10. HAFTA
DERS NOTU

İÇİNDEKİLER
10. Nitel Bağımlı Değişken Modellerine Ait Uygulamalar
10.1. Doğrusal Olasılık Modeline (DOM) Ait Uygulama
10.2. Logit Modele Ait Uygulama
10.3. Probit Modele Ait Uygulama
10.4. Stata Programı İle Doğrusal Olasılık Modelinin Tahmini
10.5. Stata Programı İle Logit Modelin Tahmini
10.6. Stata Programı İle Probit Modelin Tahmini

ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta ders kapsamında doğrusal olasılık modeli, logit model ve probit modeline ait
uygulamalar Eviews ve Stata paket programları yardımıyla tahmin edilip sonuçları
tartışılmaktadır.
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10. Nitel Bağımlı Değişken Modellerine Ait Uygulamalar
10.1. Doğrusal Olasılık Modeline (DOM) Ait Uygulama:
Cep telefonu kullanılıp kullanılmamasını ifade eden bağımlı nitel değişken 50 kişiye yapılan
anket sonucunda yaş ve aylık ortalama gelir ile açıklanmaktadır. Doğrusal Olasılık Modelinin
(DOM) tahmininde En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmıştır. Bu modelde kullanılan
değişkenler; Y: Cep telefonu kullanıp kullanılmaması (Kullanılıyorsa:1, Kullanılmıyorsa:0), X:
Aylık Ortalama Gelir, Z: Yaş. Tahmin edilen Doğrusal Olasılık Modeline ait tahmin çıktısı
aşağıdaki gibidir:

Modelde yer alan sabit parametre gelir ve yaş sıfır olduğunda cep telefonu kullanılma olasılığını
gösterir. Bu değer negatif olduğundan sıfır kabul edilir. 0.0004 katsayısı ise yaş sabitken,
gelirdeki bir birimlik artışın cep telefonuna sahip olma olasılığını ne kadar değiştirdiğini
göstermektedir. Benzer şekilde Z değişkeninin katsayısı yorumlanabilir.
Geliri 320, yaşı 18 olan bir bireyin cep telefonu sahibi olma olasılığı;

(

)

E Yˆi | X i =
−1.3730 + 0.0004(320) + 0.0861(18) =
320, Z i =
18 =
0.3048
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Yani %30 olacaktır.
10.2. Logit Modele Ait Uygulama
Doğrusal olasılık modeli için kullanılan aynı verilerden hareketle En Çok Benzerlik yöntemine
dayanan Logit modeli aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir. Eviews paket programında Logit
modelin tahmin edilmesi için “Quick/Estimate Equation” kısmı seçilir. “Estimate Equation”
penceresinde yer alan “Method” kısmı tıklanarak aşağı doğru açılan tahmin yöntemlerinden
“BINARY – Binary choice (logit, probit, extreme value” yöntemi seçilir:

BINARY tahmin yöntemi seçildikten sonra karşılaşılan tahmin penceresi aşağıdaki gibidir:
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Bu tahmin penceresine sırasıyla “y c x z” değişkenleri yazılır “Binary Estimation Method”
kısmından “Logit” seçeneği tıklanır:

Bu aşamalardan sonra tahmin edilen Logit modeline ait çıktı aşağıdaki gibidir:
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LR test istatistiği açıklayıcı değişken sayısı kadar ki-kare dağılımına uyar. (Serbestlik derecesi
hesaplanırken sabit terim dışarıda kalır) Bu denklemdeki her eğim katsayısı kısmi eğim
katsayısı olup belli bir açıklayıcı değişkenin değerinde bir birim değişme olunca tahmin edilen
logitteki değişmeyi ölçer. X bir birim yükseldiğinde tahmin edilen logit 0.003 birim artar. İki
değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Anlamlı bir yorum, eğim katsayılarının ters
logaritmaları alınarak elde edilir. Burada aylık ortalama gelir değişkeni için e0.003 = 1.003 olarak
hesaplanmıştır. Diğer tüm değişkenler sabit tutulduğunda aylık ortalama gelir değişkeni bir
birim arttığında kişinin cep telefonu kullanma olabilirliği 1 kat artmaktadır. Yaş değişkeni için
ise e0.652
= 1.91 ≅ 2 olarak hesaplanmıştır. Diğer değişkenler sabit tutulduğunda yaş değişkeni
bir birim artığında cep telefonu kullanma olabilirliği 2 kat artmaktadır.
Logit modelin tahmin edilmesinin ardından geliri 320, yaşı 18 olan bir bireyin cep telefonu
olma olasılığı;
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 P 
ln  i  =
Lˆi =
−14.4327 + 0.0038(320) + 0.6512(18) =
−1.4951
 1 − Pi 
anti log Lˆ = 0.2242
i

Pi = 0.1831

Yani %18 olacaktır.
10.3. Probit Modele Ait Uygulama
Doğrusal olasılık modeli için kullanılan aynı verilerden hareketle En Çok Benzerlik yöntemine
dayanan Probit modeli aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir. Eviews paket programında Logit
modelin tahmin edilmesi için “Quick/Estimate Equation” kısmı seçilir. “Estimate Equation”
penceresinde yer alan “Method” kısmı tıklanarak aşağı doğru açılan tahmin yöntemlerinden
“BINARY – Binary choice (logit, probit, extreme value” yöntemi seçilir:

BINARY tahmin yöntemi seçildikten sonra karşılaşılan tahmin penceresi aşağıdaki gibidir:
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Bu tahmin penceresine sırasıyla “y c x z” değişkenleri yazılır “Binary Estimation Method”
kısmından “Probit” seçeneği tıklanır:

Bu aşamalardan sonra tahmin edilen Probit modeline ait çıktı aşağıdaki gibidir:
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Probit modelin tahmin edilmesinin ardından geliri 320, yaşı 18 olan bir bireyin cep telefonu
olma olasılığı;
Zˆi =
−6.5798 + 0.0015(320) + 0.3039(18) =
−0.6296

olduğundan ters standart normal birikimli dağılım fonksiyonu tablosundan 0.265 yani yaklaşık
%26 olacaktır.
Bu haftaki ders kapsamında Doğrusal Olasılık, Logit ve Probit modellerine ait uygulamalar
Stata programı ile de tahmin edilecektir.
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10.4. Stata Programı İle Doğrusal Olasılık Modelinin Tahmini
Eviews paket programı ile tahmin edilen cep telefonu kullanma olasılığı ile ilgili örneği Stata
programında da tahmin ediyoruz. Doğrusal olasılık modelinin tahmininde En Küçük Kareler
yönteminin kullanılması nedeniyle Stata programında komut kısmına “reg” komutu yazılması
ile tahmin gerçekleştirilebilmektedir. Doğrusal olasılık modelinin tahmin edilmesi için
kullanılan komut aşağıdaki gibidir:
reg y x z
. reg y x z
Source

SS

df

MS

Model
Residual

2.52111075
7.97888925

2
47

1.26055537
.169763601

Total

10.5

49

.214285714

y

Coef.

x
z
_cons

.0004916
.0861302
-1.373086

Std. Err.
.0002587
.0267814
.5850346

t
1.90
3.22
-2.35

Number of obs
F( 2,
47)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.064
0.002
0.023

=
=
=
=
=
=

50
7.43
0.0016
0.2401
0.2078
.41202

[95% Conf. Interval]
-.0000288
.0322529
-2.550024

.001012
.1400075
-.1961482

10.5. Stata Programı İle Logit Modelin Tahmini
Logit modelin tahmininde Stata programında komut kısmına “logit” komutu yazılması ile
tahmin gerçekleştirilebilmektedir. Logit model tahmin edilmesi için kullanılan komut aşağıdaki
gibidir:
logit y x z
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. logit y x z
Iteration
Iteration
Iteration
Iteration
Iteration

0:
1:
2:
3:
4:

log
log
log
log
log

likelihood
likelihood
likelihood
likelihood
likelihood

=
=
=
=
=

-30.543215
-23.555642
-22.954615
-22.94987
-22.949868

Logistic regression

Number of obs
LR chi2(2)
Prob > chi2
Pseudo R2

Log likelihood = -22.949868
y

Coef.

x
z
_cons

.003849
.6512122
-14.43274

Std. Err.

z

.0019966
.2350694
5.231081

1.93
2.77
-2.76

P>|z|
0.054
0.006
0.006

=
=
=
=

50
15.19
0.0005
0.2486

[95% Conf. Interval]
-.0000642
.1904846
-24.68547

.0077622
1.11194
-4.180007

Logit modele ait marjinal etkilerin hesaplanması için ise kullanılan komut “mfx” şeklindedir:
Marginal effects after logit
y = Pr(y) (predict)
= .78550904
variable

dy/dx

x
z

.0006485
.1097192

Std. Err.
.0003
.03573

z
2.13
3.07

P>|z|
0.033
0.002

[

95% C.I.
.000052
.039692

]

.001245
.179747

X
429.1
21.62

Logit model için marjinal etkiler hesaplandığında X’teki %1’lik artışn Y’yi %0.006 attırdığı
görülmektedir. Z’deki %1’lik artışın Y’yi %0.1 attırdığı görülmektedir.
Katsayı yorumlamalarının yapıldığı marjinal etkilerin olasılık değeri 0.10’dan büyük değerlere
sahipse yorumlamalarda yanılgıya neden olur. Bu nedenle doğru yorumlama için odds değerleri
hesaplanır.
Bahis oranına göre yorum yaparsak X’teki %1’lik artış cep telefonu sahip olma olasılığını 3.5
kat arttırır. Bahis oranlarının 1’den büyük olması bu değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde
önemli etkiye sahip olduğunu gösterir.
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10.6. Stata Programı İle Probit Modelin Tahmini
Probit modelin tahmininde Stata programında komut kısmına “probit” komutu yazılması ile
tahmin gerçekleştirilebilmektedir. Probit modelin tahmin edilmesi için kullanılan komut
aşağıdaki gibidir:
Probit y x z
. probit y x z
Iteration
Iteration
Iteration
Iteration
Iteration

0:
1:
2:
3:
4:

log
log
log
log
log

likelihood
likelihood
likelihood
likelihood
likelihood

=
=
=
=
=

-30.543215
-24.149412
-24.057882
-24.057706
-24.057706

Probit regression

Number of obs
LR chi2(2)
Prob > chi2
Pseudo R2

Log likelihood = -24.057706
y

Coef.

x
z
_cons

.0015244
.3039144
-6.579806

Std. Err.
.000906
.1097368
2.362484

z
1.68
2.77
-2.79

P>|z|
0.092
0.006
0.005

=
=
=
=

50
12.97
0.0015
0.2123

[95% Conf. Interval]
-.0002513
.0888341
-11.21019

.0033
.5189947
-1.949422

Probit modele ait marjinal etkilerin hesaplanması için ise kullanılan komut yine “mfx”
şeklindedir:
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Doğrusal olasılık modeli, logit model ve probit model arasındaki farklar ve benzerlikler
nelerdir?
2) Eviews paket programı ve Stata paket programı arasında bu modellerin sonuçları arasında
farklılıklar bulunmakta mıdır?
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta ders kapsamında Gecikmeli modeller anlatılmaktadır. Gecikmeli modeller
kapsamında otoregresif modeller ve dağıtılmış gecikmeleri modeller ve bu modellerin tahmin
yöntemleri, sorunlarından bahsedilmektedir. Son olarak dağıtılmış gecikmeli modellere Koyck
dönüşümünden ve Almon modelinden bahsedilerek bu modellere ait uygulamalar yapılmıştır.
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11. Gecikmeli Modeller
Değişkenler arasındaki ilişkiler her zaman aynı zaman dilimi içinde sınırlı kalmayıp, bazı
durumlarda farklı zaman dilimlerine yayılabilmektedir. Bağımlı değişkenin t dönemindeki
değeri (Y t ) , bağımsız değişkenin aynı dönemdeki değeri (X t )’nin yanısıra daha önceki dönem
değerleri olan (X t-1 ,X t-2 ,......,X t-s )’lere ve/veya bağımlı değişkenin geçmiş değerlerine (Y t-1 ,Y t2

,......,Y t-s ) bağlı olabilir. İşte değişkenler arasındaki bu tür ilişkilere gecikmeli ilişkiler , bu

ilişkileri belirlemeye çalışan modellere de gecikmeli regresyon modelleri denmektedir.
Gecikmelerin modelde yer alması analizlere dinamik özellik kazandırmaktadır. Gecikmeler
çoğu iktisadi davranışlarda vardır çünkü iktisadi hayat statik olmayıp dinamik bir süreçtir.
Bir modelde yıllık veriler yerine aylık yada üçer aylık verilerle çalışılırsa gecikmeli ilişkiler
daha çok önem kazanır. Gecikmeli değişkenlerin önemi bazı örneklerle görülebilir :
Tüketim Fonksiyonu ; Bugünkü tüketim bugünkü gelire , gelirin eski düzeylerine , alışkanlık
nedeniyle geçmiş tüketim düzeylerine ve başka etmenlere bağlıdır.
C t = α + β 0 C t-1 + β 1 C t-2 +..........+ γ 0 Y t + γ 1 Y t-1 +γ 2 Y t-2 +..........+kX 1t + zX 2t + u t
C t = f(C t-1 , C t-2 ,..........,Y t , Y t-1 , Y t-2 , .........., X ıt , X 2t ,..........)
Stok Yatırımları Talebi ; İşletmelerin stokları genellikle geçmiş dönem fiili satışlarına (ve başka
etmenlere) bağlı olmaktadır.
I t = f( X t-1 , X t-2 , X t-3 .......... )
11.1. Gecikmeli Modellerin Türleri
Gecikmeli modellerin iki çeşidi vardır. Bunlar ;
- Otoregresif modeller
- Dağıtılmış gecikmeli modellerdir.
11.1.1. Otoregresif Modeller
Eğer model , açıklayıcı değişkenleri arasında bağımlı değişkenin bir veya daha fazla gecikmeli
değerlerini içeriyorsa bu modellere de “otoregresif modeller” denir.
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Y t = α + βX t + γY t-1 + u t
11.1.2. Dağıtılmış Gecikmeli Modeller
Zaman serisi verilerini içeren regresyon modelleri , açıklayıcı değişkenlerin cari değerleri
yanında gecikmeli (geçmiş) değerlerini de içerirse bu tür modellere “dağıtılmış gecikmeli
modeller”denir.
Y t = α + β 0 X t +β 1 X t-1 + β 2 X t-2 + ...............+β s X t-s +...............+ u t
Gecikmelerin Nedenleri:
-Psikolojik Nedenler
-Teknolojik Nedenler
-Kurumsal Nedenler
Dağıtılmış gecikmeli modeller , açıklayıcı değişkenleri arasında bağımlı değişkenin gecikmeli
değerlerinin yer aldığı modellerdir. Dağıtılmış gecikmeler kavramını ilk inceleyen ve kullanan
Irving Fisher’dir. Teoride dağıtılmış gecikmeler, bir ekonomik değişkenin etkisinin , herhangi
bir zaman gecikmesi ile ortaya çıkması halinde söz konusudur. Bir başka deyişle , tepki
zamanın belirli bir noktasında hissedilmeyip bir zaman aralığı üzerinde dağılmaktadır.
Dağıtılmış gecikmeli bir modelin genel kalıbı şöyledir :
Y t = α + β o X t + β 1 X t-1 + β 2 X t-2 + ...............+ β s X t-s + ...............+ u t
Gecikmelerin sayısı (s) , sonlu yada sonsuz olabilir. Yinede Y t ’nin çok büyük değerlerinden
kaçınmak için β’ların toplamının sonsuz olduğu varsayılır:
s

∑β

i

<∞

i =0

Burada önemli bir kavramda , ortalama gecikmedir. β katsayıları tartılar olmak üzere ortalama
gecikme , bütün gecikmelerin tartılı ortalaması olarak tanımlanır.
s

Ortalama Gecikme =

∑ iβ

i

i =0
s

∑β

i

βi

s

= ∑i
i =0

s

∑ iβ

i

=i 0=i 0
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Dağıtılmış gecikmeli modeller , iktisadi olguya uyarlanma sürecinin uzunluğu konusunda (yani
gecikme uzunluğuna karar verilmesi konusunda) iktisat kuramının yetersiz kalması nedeniyle ,
büyük ölçüde özneldir. Yani iktisat kuramı , gecikme varlığını kabul etse bile modele kaç
gecikme dahil edileceğini söylemez. Araştırmacı, çeşitli kalıpları deneyerek bunlar arasından
istatistik ölçütlere en uygun olanlardan birini seçer.
11.2. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Tahmini
Dağıtılmış gecikmeli modellerde parametrelerin tahmin edilmesi için gecikme sayısının sonlu
yada sonsuz olmasına göre farklı yöntemler geliştirilmiştir.
11.2.1.EKK Yöntemi İle Tahmin
Teknik olarak dağıtılmış gecikmeli modellerde , En Küçük Kareler (EKK) metodunu
kullanmada herhangi bir güçlükle karşılaşılmaz. Açıklayıcı değişken (X) stokastik olunca (yani
hata payından bağımsız olunca ) α ve β EKK parametreleri en iyi eğilimsiz tahminci olurlar.
Fakat uygulamada bazı güçlükler ile karşılaşılabilir , bunlar şöyle sıralanabilir :
1. Eğer tahmin edilecek model , X’in birkaç dönem gecikmeli değerini içeriyorsa , bu durum
eğilimli ve tutarsız parametre tahminlerine neden olur. Eğer model çok fazla gecikme içeriyorsa
bu durum parametrelerin eğilimli ve tutarsız tahmin edilmelerine ve daha önemlisi X’in cari ve
gecikmeli değerleri arasındaki korelasyon nedeniyle çoklu doğrusal bağlantı problemine de
sebep olabilir.
2. Gecikme uzunluğu (k) oldukça büyük ve hesaplamada kullanılan serbestlik derecesi küçük
ise (yani örnek küçük ise) parametreleri tahmin edemeyebiliriz. Eğer k , n’den büyükse eşitliği
hesaplamada yeteri kadar serbestlik derecesi olmayacaktır ve istatistiki test ve güven aralıkları
sağlıksız olacaktır.
11.2.2. Gecikmeli Değişkenlerin Tartılarına İsteğe Bağlı Değerler Vererek Tahmin
Gecikmeli değişkenlere (X’ler) , isteğe bağlı değerler ağırlık olarak verilip , bu değişkenlerin
doğrusal bileşimlerinden yeni değişkenler (W’ler) türetilmektedir. Bunun için değişik
yöntemler kullanılmaktadır :
11.2.2.1. Azalan Ağırlıklı Gecikme Dizimi :
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Bu dizimde ağırlıkların giderek azaldığı varsayılır. Örneğin gecikme sayısı s = 4 olsun :
W 1t = W 0 Xt + WıX t-1 + W 2 X t-2 + W 3 X t-3 + W 4 X t-4
Burada W 0 >W 1 > W 2 > W 3 > W 4
11.2.2.2. Eşit Ağırlıklı Gecikmeli Dizim :
Bu dizimde bütün gecikmeli değişkenlere eşit ağırlıklar verilir. Yani , X’in birbirini takip eden
değerlerinin Y üzerindeki etkisinin aynı olduğu kabul edilmektedir. Örneğin :
W 2t = 1/3 Xt + 1/3X t-1 + 1/3X t-2 + 1/3X t-3 + 1/3X t-4
11.2.2.2. ‘Ters V’ biçiminde (Önce Artıp Sonra Azalan Ağırlıklı) Gecikme Dizimi :
Burada , gecikmeli değişkenlerin Y üzerindeki etkisi önce artmakta ve sonrada azalmaktadır :
W 3t = 1/10 Xt + 1/4X t-1 + 1/5X t-2 + 1/7X t-3 + 1/9X t-4
Çoğu uygulamada , iktisadi olgular , gecikme yapısı olarak hangisinin seçileceği hakkında bilgi
verebilirler. İsteğe bağlı ağırlıklar yönteminde araştırmacı , ağırlıkların yapısının yanında
gecikmeli değişkenlerin ağırlıklarına (W) sayısal değerlerde verir. Araştırmacı çeşitli W’ler
türettikten sonra , her bir W i ’yi tek bağımsız değişken olarak alan değişkenlerle denemeler
yapar.
11.3. Gecikmesi Dağıtılmış Modellere Koyck Yaklaşımı
Bu model uygulamalı araştırmalarda en çok kullanılan dağıtılmış gecikmeli modellerden
biridir.
Y t = α + β 0 X t + β 1 X t-1 + β 2 X t-2 + ........... +β s X t-s +..........+ u t
Burada ;

u ∼N(0, σ u 2 )
E(u i u j ) =0

(i ≠ j )

E(u i X j ) = 0

( j= 1,2, ......)

Gecikme katsayısı olan β’ların tümünün aynı işarete sahip olduğu ve β’ların geometrik bir
dizi şeklinde azaldığı varsayılır
Bu modelin gecikme katsayıları şöyle gösterilebilir;
β 1 = λβ 0
β 2 = λ2 β 0
.
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.

β k = λkβ 0
k = 0,1,..........
Burada β 0 kısa dönem çarpanıdır. β 0 + β 1 +........... ara dönem çarpanıdır ve β’ların uzun
dönem çarpanı tüm β’ların toplamıdır ve şu şekilde gösterilebilir ;
∞

∑β
k =0

λ

k

 1 
= β 0

 1− λ 

: dağıtılmış gecikmenin azalma oranı , 0< λ <1 ’dir ve 1- λ uyarlama hızıdır. λ ne kadar

büyükse gecikme katsayısı o kadar hızlı azalır , aksi takdirde azalma hızı yavaştır. λ < 1
olduğunda her β katsayısı kendinden önceki β değerinden küçüktür.Koyck modeli için
parametreler başlangıç modelinde yerine konursa;
∞

=
Yt α (1 − λ )∑ λ k β 0 X t −1
k =0

Y t = β + α0 X t + λα0 X t-1 + λ2α0 X t-2 + ........... + u t
Bu modelin çözümü oldukça zordur çünkü parametreler doğrusal değildir. Bu zorluğu aşmak
için , modelin Koyck dönüşümü aşağıdaki gibi bulunur.
Modelin bir dönem gecikmesini alınırsa :
Y t-1 = β + α0 X t-1 + λα0 X t-2 + λ2α0 X t-3 + ........... + u t-1
Bu eşitlik λ ile çarpırılırsa :
λY t-1 =λ β + λα0 X t-1 + λ2α0 X t-2 + λ3α 0 X t-3 + ........... + λu t-1
Elde edilen bu son eşitlik ilkinden çıkarılırsa :
Y t -λY t-1 = β(1-λ ) + α0 X t + (u t -λu t-1 )
Y t = β(1-λ ) + α0 X t + λY t-1 + v t
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Koyck dönüşümünün özellikleri şöyle özetlenebilir :
1- Koyck dönüşümünde otoregresif bir modele ulaşılmaktadır.
2- Y t-1 değişkeni bazı istatistiksel problemler yaratabilir. Y t gibi Y t-1 ’de stokastik bir
değişkendir.
E(v t Y t-1 ) = 0
3- Koyck modelinin parametreleri eğilimsiz tahmin edilebilir.Fakat v t hata terimi
otokorrelasyonludur.
4- Otoregresif modelde Y t-1 değişkeninin varlığı nedeniyle, otokorelasyon için Durbin h testi
yapılmaktadır.
5-Koyck modelinin ortalama gecikmesi , (λ / 1-λ)’dır. Eğer λ = ½ ise , ortalama gecikme 1 olur
.
s

∑ kβ

k

ortalamagecikme =

k =0
s

∑β

k

k =0

6-Koyck modelinde medyan gecikme , X’teki bir birimlik değişmenin , Y’de yapacağı toplam
değişmenin ilk yarısı veya %50’sinin kaç dönem sonra gerçekleşeceğini gösterir.

Medyan gecikme = ML = −

log 2
log λ

11.4. Almon Çok Terimli Gecikme Dizimi (Polinomial Gecikme Modeli)
Makro ekonomik veriler ile çalışıldığında ve gecikmeler 10-18 döneme yayıldığında çoklu
doğrusal bağlantı problemi ciddi bir hal almaya başlar Bu durumda , gecikmeli modele ,
parametre sayısını azaltmayı hedefleyen bazı yapılar uygulanır. Bu yapıların en çok kullanılanı
Almon’un gecikmeli modelidir. Almon bilinmeyen prametrelerin zamanla ikinci veya üçüncü
derece eğrisi şeklinde değiştiğini varsayarak dağıtılmış gecikme modellerini tahmin etmiştir
Y t = α + β 0 X t + β 1 X t-1 + β 2 X t-2 + ...........+ β k X t-k + u t
Dağıtılmış gecikme eşitliği şu şekilde gösterilebilir ;
k

Yt =
α + ∑ βi X t −i + ut
i =0
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Burada i=0,1,2,..............k olup herhangi bir gecikmeyi gösterir. Almon; β i ‘ nin i gecikme
uzunluğunun uygun dereceden bir polinomu şeklinde ifade edilebileceğini varsayar. Bu teorem
matematikte Weierstrass teoremi olarak bilinmektedir.Örneğin; β’ların zamanla ( i’ye
göre)önce arttığı sonra azaldığı yani parabol şeklinde değiştiği görülüyor.Bu şekile ait gecikme
şeması;
β i =a o + a 1 i +a 2 i2
Genel olarak m. dereceden polinomial gecikme şöyle yazılabilir;
β i =a o + a 1 i +a 2 i2 +.......+a m im
β’lar için önce bir gecikme şeması belirlenir.
k

Yt =α + ∑ (a0 + a1i + a2i 2 ) X t −i + ut
i =0
k

k

k

=
α + a0 ∑ X t −i + a1 ∑ iX t −i +a2 ∑ i 2 X t −i + ut
=i 0=i 0 =i 0

Bu model aşağıdaki gibi yazılabilir ve EKK ile çözülür.
Y t =α+a 0 Z 0t +a 1 Z 1t +a 2 Z 2t +u t
a’lar tahmin edilince β ’larda tahmin edilir.
β 0 = a 0 + a 1 .0+ a 2. 02 =ao
β 1 = a 0 + a 1 .1 + a 2 .12 =a 0 + a 1 + a 2
.................................................
β k = a 0 + a 1 .k + a 2 .k2 = a 0 +k. a 1 +k2. a 2
Polinomun derecesi , dönüm noktalarının sayısından bir fazladır.
Dağıtılmış gecikmeli modelin , Almon’un polinomial gecikmeli modeli ile tahmininin
aşamaları şöyle olmaktadır :
1.aşamada ; Gecikme uzunluğu k belirlenir.
2.aşamada ; Çokterimlinin (polinomun)derecesi m saptanmalıdır.Bu

derecenin mümkün

olduğunca
10 / 16

küçük tutulması önerilir.Yani gecikme sayısı ve polinom derecesinin tahmin edilmesi gerekir.
(m< k)
3.aşamada ;Polinomun derecesine göre yeni bileşik Z değişkenli polinomial gecikme modeli
elde edilir.
Bu model aşağıdaki gibi yazılabilir;
Y t =α+a 0 Z 0t +a 1 Z 1t +a 2 Z 2t +u t
Bu modelde Y değişkeni bileşik Z değişkenlerinin fonksiyonu olmakta ,artık orijinal modeldeki
X’lerin fonksiyonu olmamaktadır.EKK ile tahmin yapılabilir.
Z değişkeni sayısı<X değişkeni sayısı
4. Aşama: EKKY ile tahmin yapıldıktan sonra orijinal parametreler tahmin edilir.
β0 = a0
β 1 = (a 0 + a 1 + a 2 )
β 2 = (a 0 + 2a 1 + 22a 2 )
β 3 = (a 0 + 3a 1 + 32a 2 )
11.5. Koyck Modeline Ait Uygulama
Bu kısımda 1955-1974 dönemini kapsayan yıllık verilerle kişi başı tüketim (y) ve kişi başı gelir
(x) değişkenleriyle aşağıdaki model tahmin edilmiştir.
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Tahmin edilen modelde görüldüğü üzere model X değişkeninin 3 gecikmeli haliyle tahmin
edilmiştir. Bu modelde X X(-1) X(-2) X(-3) değişkenlerinin birarada bulunması dolayısıyla
modelde bir çok doğrusal bağlantı sorunu görülebilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelinmesi
amacıyla modele ait Koyck dönüştürmesi yapılarak aşağıdaki model tahmin edilmiştir:
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Y t = β(1-λ ) + α0 X t + λY t-1 + v t şeklinde tahmin edilen modelde λ katsayısı 0.41 olarak
bulunmuştur. β(1-λ ) ise sabit parametreye denk geldiğinden β(1-041)= -3425.63 eşitliğinden
β katsayısı -5806. 15 olarak tahmin edilmiştir. Burada ortanca gecikme aşağıdaki şekilde
hesaplanmaktadır:

−

log 2
log 2
=
−
=
0.77
log λ
log 0.41

Ortalama Gecikme ise

λ
0.41
= = 0.69
1 − λ 0.59
Şeklinde hesaplanmaktadır.
11.6. Almon Modeline Ait Uygulama
Bu kısımda 1955-1974 dönemini kapsayan yıllık verilerle kişi başı tüketim (y) ve kişi başı gelir
(x) değişkenleriyle aşağıdaki model tahmin edilmiştir.
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Tahmin edilen modelde görüldüğü üzere model X değişkeninin 3 gecikmeli haliyle tahmin
edilmiştir. Bu modelde X X(-1) X(-2) X(-3) değişkenlerinin birarada bulunması dolayısıyla
modelde bir çok doğrusal bağlantı sorunu görülebilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelinmesi
amacıyla Almon modelinin tahmini ile aşağıdaki model tahmin edilmiştir:

Z0, Z1 ve Z2 değişkenlerinin elde edilmesiyle birlikte dağıtılmış gecikmesi modelin çözümü
için “y c pdl(x,3,2)” yazılarak aşağıdaki modele ulaşılmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Gecikmeli model neyi ifade etmektedir?
2) Gecikmeli modeller kaça ayrılmaktadır ve bu modellerin dezavantajları nelerdir?
3) Koyck Dönüşümü nedir, avantajları ve deazavantajları nelerdir?
4) Almon modeli nedir, avantajları ve dezavantajları nelerdir?
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Bu haftaki derste Vektör Otoregresif (VAR) modellere ilişkin teorik bilgilerden
bahsedilmektedir ve bu modellerin avantajları ve dezavantajları anlatılmaktadır. Kısıtsız VAR
modeline ait teorik yapılar detaylı şekilde açıklanmaktadır.
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12. VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLER
Ekonominin karmaşık yapısı içinde iktisadi ilişkileri açıklamak zordur. İktisadi değişkenler
arasında karşılıklı etkileşim bulunmaktadır. Bu nedenle değişkenler arasındaki ilişki tek
denklemli modeller yerine eşanlı denklemler sistemi ile incelenir. Bu denklem sistemleri ile
analiz yapabilmek için modelin belirlenmesi gerekir. Yapısal biçimden daraltılmış biçime
geçilerek daraltılmış biçim ile yapısal biçim parametreleri elde edilir. Bazı durumlarda yapısal
biçim parametreleri tahmin edilemezken bazen de birden çok parametre tahmin edilmektedir.
Vektör Otoregresif Modeller(VAR) bu güçlükleri ortadan kaldırmaktadır. Yapısal model
üzerine bir kısıtlama getirmeden değişkeler arasındaki dinamik, ilişkileri veren ve böylelikle
zaman serileri alanında makro ekonomik ilişkileri ve geleceğe ait tahminleri açıklayabilen bir
yöntemdir. Bu modellemenin temeli iktisat teorisine dayanmamakta tüm değişkenler içsel kabul
edilmektedir. Sisteme ait denklemler modelde yer alan değişkenlerin gecikmeli değerlerinden
oluşur.
Sims 1980 yılında zaman serileri için eşanlı denklemlerin çözümüne alternatif bir model
hazırlamıştır. Altı değişkenden oluşan dinamik sistem herhangi bir teorik bakış açısını
kullanmadan tahmin edilmiştir. Modelin tahmini sonucunda Monetarist görüşün aksine parasal
şokların devrevi hareketleri tam olarak açıklayamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu analizdeki
temel bakış açısı değişkenlerin gelecek değerlerinin tahmininde ve bir politika analizi
yapılmasında değişkenlerin geçmiş dönemlerdeki bilgileri kullanılmıştır. VAR modeli sistemde
içsel olarak yer alan her bir değişkenin hem kendisinin hem de sistemde yer alan diğer
değişkenlerin gecikmeli değerlerinin eşitliğin sağ tarafında yer aldığı br denklemler sistemidir.
Herhangi bir iktisat teorisinden yola çıkmadığı için içsel –dışsal ayırımını gerektirmemekte ve
bu yönüyle eşanlı denklemlerden ayrılmaktadır. Bu model sistemde yer alan çok sayıda
değişkenin geçmiş değerleri ile ifade edildiği ve her bir denklemin EKK ile çözüldüğü bir
yöntemdir.
Y ve X gibi iki değişken için basit VAR modeli aşağıda gösterilmektedir.
p

p

Yt =
α10 + ∑ α11iYt −i + ∑ α12i X t −i + u1t
=i 1 =i 1
p

p

Xt =
α 20 + ∑ α 21iYt −i + ∑ α 22i X t −i + u2t
=i 1 =i 1
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Yt  α10  p α11i α11i  Yt −i  u1t 
X  =
  +∑
 .
+ 
 t  α 20  i =1 α11i α11i   X t −i  u2t 

Bu model VAR(p) olarak adlandırılır. Modelde içsel – dışsal değişkenler ayırımı yapılmaksızın
bütün değişkenler içsel kabul edilmektedir. VAR modeli parametrelerinin doğrudan yorumu
anlamlı değildir. Bu nedenle nedensellik, etki –tepki(impulse-response) ve varyans
ayrıştırması(variance decomposition) analizleri yapılarak sonuçlar ortaya çıkarılmaktadır.
12.1.VAR Modelinin Avantajları ve Dezavantajları
Bu modellerin uygulamalı analizlerde kullanılmasının getirdiği avantajlar aşağıda
sıralanacaktır.
•

İktisadi teorini geçerliliği araştırılmadığı için modeller iktisadi bir temele dayanmak

zorunda değildir.
•

Parametre tahmini önemli olmadığı için katsayıların istatistiksel anlamlılıkları önemli

değildir.
•

Bu modellerin çözümünde ilişkinin yönü önemli değildir. Fakat nedensellik analizinde

önemlidir.
•

Eş bütünleşme analizi uzun dönem kısa dönem denge ilişkilerini analiz ederken VAR

analizi şok tipi ilişkileri incelemektedir.
•

Modelin çözümü ile elde edilen katsayıların istatistiksel anlamlılığı önemli değildir.

Çünkü bu analizde amaç parametre tahmini ya da öngörü değildir. Amaç değişkenler arasındaki
ilişkilerin analiz edilmesidir.
•

Çözüm sonucu elde edilen tahminciler tutarlı ve asimptotik etkindirler.

•

Eşanlı modellere alternatiftir. Yapısal VAR, EKK ile kolayca tahmin edilir. Belirlenme

problemi yoktur.
•

İçsel-dışsal değişken ayırımı yoktur. Bütün değişkenler içseldir.

•

Eşanlı denklemlerde içsel değişken kadar denklem gerekmektedir. VAR analizinde ise

değişken sayısı kadar denklem gerekmektedir.
•

Fonksiyonel form olarak doğrusaldır.

Bu modellerin uygulamalarda kullanımının üstünlüklerinin yanı sıra bazı sakıncarıda
bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanacaktır.
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•

Analizde yer alan tüm değişkenlerin durağan olması gerekmektdir.

•

Nedensellik analizinde değişkenlerin sırası önemlidir.

•

Eşanlı denklemlere göre daha az önsel bilgi kullanılmaktadır.

•

Analizin çözüm aşaması kolay olmakla beraber gecikme uzunluğunun fazla olduğu

analizlerde serbestlik derecesi sorun olmaktadır.
12.2. Kısıtsız VAR Modelinin İşleyişi
Stock- Watson (2001), VAR modelinin temel olarak üç aşaması olduğunu belirtmişlerdir. Bu
aşamalar indirgenmiş biçim, ardışık yapı ve yapısal analizdir.
İndirgenmiş Biçim: Her bir değişkene ilişkin eşitliği sistemde yer alan tüm değişkenlerin
gecikmeli değerlerinden oluştuğu bir yapıdır. Buna göre değişkenin cari dönem tahmini geçmiş
bilgiye dayandırılmaktadır. Ayrıca gecikmeli değerlerin hata terimleri ile korelâsyonlu
olmadığı varsayılmaktadır. Böylece indirgenmiş biçim, bütün eşitliklerin EKK ile
çözümlendiği bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bir çok makro ekonomik değişken
arasında gözlenen korelasyon indirgenmiş biçimde ifade edilen hata terimleri arasında
korelasyona sebep olabilir. Bu aksama geri dönüşlü bir yapının kullanılması ile ortadan
kalkmaktadır.
Ardışık (Recursive) Yapı: Her denklemde yer alan hata terimlerinin kendisinden önce gelen
eşitliklerdeki hata terimleri ile ilişkili olmadı bir yapıdır.
Bir VAR denklemler sisteminin geri dönüşlü bir yapı içinde tahmin edilmesi, modelin
indirgenmiş biçim parametreleri ile çözülmesidir.
Yapısal VAR: İktisat teorisi kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmaktadır.

12.3. VAR Analizine Genel Bakış
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Sims’in ortaya attığı VAR metodolojisi, VAR modellerinin kapsayacağı uygun değişkenlerin
belirlenmesinde ve uygun gecikme uzunluğunun tespiti hakkında bilgi vermektedir. VAR
modellerinde yer alan uygun değişkenlerin seçiminde iktisadi teori dikkate alınmaktadır. Ancak
VAR modellerinde modelin herhangi bir iktisadi teoriye dayanması ya da modelin arkasında
bir iktisadi teori olma zorunluluğu yoktur. Uygun gecikme uzunluğu ise kriterlere bağlı olarak
belirlenmektedir. VAR modellerinde karşılaşılan bir diğer durum ise, aşırı parametreleşmedir.
Ele alınan modelde, örnek büyüklüğü parametre sayısına göre küçükse, aşırı parametreleşme
problemi oluşmaktadır. Aşırı parametreleşme sebebi ile t istatistiklerinin çoğu anlamsız
çıkabilmektedir. Bu durumla karşılaşılmaması için tüm denklemlerde gecikme
uzunluğunun eşit alınması önerilmektedir. Parametre sayısının çokluğu örnek içinde modelin
uygunluğunu sağlar ama öngörü kesinliğinin zayıflığına yol açmaktadır. Bunun sebebi
parametrelerin sadece sistematik ilişkiye değil aynı zamanda tesadüfi değişkenliğe de uyum
sağlamasıdır.101 Bununla birlikte VAR modellerinde en önemli nokta, değişkenler arasındaki
ilişkidir. VAR modellerinde asıl amaç, değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkinin ortaya
çıkarılmasıdır. Kısa dönemli öngörü yapmak ve parametrelerin anlamlılığı VAR modelinin
amacı değildir. VAR modelleri parametre anlamlılığı ile ilgilenmemektedir.
Basit iki değişkenli birinci dereden VAR modeli aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

y t = b10 − b12 z t + γ 11 y t −1 + γ 12 z t −1 + ε yt

zt =b20 − b21 yt + γ 21 zt −1 + γ 22 zt −1 + ε zt
Bu modelde değişkenlerin durağan olduğu hata terimlerinin temiz dizi özelliği gösterdiği kabul
edilmektedir(IID). Bu denklemler birinci dereceden VAR modelini oluşturmakta ve yapısal
denklemler olarak adlandırılmaktadır. Çünkü gecikme değerleri birden uzun değildir. Sistemin
yapısı geri dönüşümü kapsamaktadır. Bunun

nedeni ise iki değişkenin birbirlerine olan

etkileşimine izin verilmesidir. İlk denklemde b12 , zt ’deki bir birim değişmenin yt
üzerindeki eş zamanlı etkisini ve γ 12 ’de , zt −1 ’de ki bir birim değişmenin yt üzerindeki etkisini
göstermektedir.

ε yt

ve

ε zt

terimleri sırasıyla yt ve zt ’deki değişimleri ve şokları

göstermektedir. −b21 sıfıra eşit değilse

ε zt , yt üzerindeki eş zamanlı dolaylı etkiyi

göstermektedir. Aynı şekilde b12 sıfıra eşit değilse

ε yt , zt üzerindeki eş zamanlı dolaylı

etkiyi göstermektedir. Bu modellerde her iki değişken birbirlerinin üzerinde eş zamanlı etkiye
sahiptir. Uygulamada bu denklem sistemini daha kullanılabilir forma dönüştürmek
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mümkündür. Matris cebiri kullanılarak yapısal denklemler indirgenmiş form denklemlerine
dönüştürmek mümkündür.

y t + b12 z t = b10 + γ 11 y t −1 + γ 12 z t −1 + ε yt
z t + b21 y t = b20 − +γ 21 z t −1 + γ 22 z t −1 + ε zt

1 b12   yt  b10  γ 11 γ 12   yt −1  ε yt 
b  + γ γ   z  +  
b 1   z  =
 21   t   20   21 22   t −1  ε zt 
VAR(1) modelini kapalı şekilde yazarsak sistem aşağıdaki gibide ifade edilebilmektedir.

1 b 

β =  12  ,
b21 1 

 yt 
Xt =   ,
 zt 

ε yt 
b10 
γ γ 
Γ 0 =  , Γ1 = 11 12  , ε t =  
γ 21 γ 22 
b20 
ε zt 

βxt = Γ0 + Γ1 xt −1 + ε t

=
A0 β −1.Γ 0
=
A1 β −1.Γ1
et = β −1.ε t
Olarak ifade edilirse model aşağıdaki gibi yazılmaktadır.

xt =
A0 + A1 xt −1 + et
İki değişkenli model için indirgenmiş form ise aşağıdaki ifade edilmektedir.

y t = a10 + a11 y t −1 + a12 z t −1 + e1t

zt =
a20 + a21 yt −1 + a22 zt −1 + e2t
Bu modeller standart VAR olarak da adlandırılmaktadır. Hata terimleri e1t ve e2t , ε yt ve

ε zt

hata terimlerinin karışımıdır. Bu eşitliklerden elde edilen e1t ve e2t bağımlı değişkenlerin bir
dönem sonrasına ilişkin tahmin hatalarıdır.

VAR modeli kullanılarak tahmin yapmak
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istendiğinde tahmin hatalarının bileşenleri önemli değildir. Ancak etki-tepki analiz ve varyans
ayrıştırması teknikleri ile ekonomik analiz yapmak amaç edinilmişse

ε yt ve ε zt yapısal

şoklarının ne olduğu önem kazanmaktadır. Eğer iki değişkenin aralarında eş zamanlı etki yok
ise hata terimleri ilişkili olmayacaktır. e1t ve e2t hata terimlerinin varyans-kovaryans matrisini
tanımlamak bu ilişkinin açıklanması açısından faydalı olacaktır.
cov(e1t , e2t )
 var(e1t )

1t , e 2 t ) var(e 2 t )



∑ = cov(e

Bu matrisin bütün elemanları zamandan bağımsız olup matrisi daha kısa aşağıdaki gibi ifade
edebiliriz.

σ 12 σ 12 
∑ = σ σ 2 
 21 2 
Var (eit ) = σ i2

σ 12 = σ 21 = cov(e1t , e2t )
VAR modellerinde durağanlık çok önemlidir. Çünkü VAR modelleri de durağan serilerle
çalışmaktadır. Durağanlığın açıklanmasına geçilmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar
bulunmaktadır. VAR modellerinin eşanlı denklem sistemleriyle benzer olduğu belirtilmiştir.
Ancak VAR modelleri, modelde yer alan bağımsız değişkenler arasında şimdiki değerleri
içermemesi sebebiyle eşanlı denklem sistemlerinden ayrılmaktadır. Yapısal VAR modelindeki
denklemler geçmiş değerler ve şimdiki değerleri birlikte içerdiği için eşanlı çözülmesi gereken
ve değişkenler arasındaki ilişkisinin temelini oluşturan bir sistemdir. Yani yapısal VAR eşanlı
denklem sistemiyle çözülmelidir. İndirgenmiş yapıya ait denklemler ise aslında eşanlı denklem
modellerinin indirgenmiş seklinin özel bir halidir.

ÇALIŞMA SORULARI:
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1) VAR analizi uygulamalı çalışmalarda kullanılmasının nedenlerini açıklayınız.
2) İki değişkenli ikinci dereceden bir VAR modeli oluşturunuz.
3) Uygumalı çalışmalarda bu modelin kullanılmasının avantaj ve dezavantajları nelerdir?
4) VAR analizinin sonuçları nasıl değerlendirilmektedir?
5) VAR modelinin temel aşamaları nelerdir? Açıklayınız.
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13. HAFTA
DERS NOTU

İÇİNDEKİLER
13. VAR Modelin Tahmin Aşamaları
13.1. Granger Nedensellik Analizi
13.2. Etki-Tepki Analizi
13.3. Varyans Ayrıştırması Analizi
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta VAR modeli tahmininden sonra bu modeli değerlendirmek amacı ile kullanılan
Granger nedensellik analizi, etki tepki analizi ve varyans ayrıştırması analizleri anlatılacaktır.
Bu analizler yardımıyla şok tipi ilişkilerin yorumlanması ve iktisadi olarak analiz edilmesi ele
alınacaktır.
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13. VAR Modelin Tahmin Aşamaları
VAR modelinin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için tahmininde çok dikkatli olunmalıdır. İlk
dikkat edilmesi gereken nokta analizde kullanılacak serilerin durağan olmasıdır. Durağan
seriler elde edildikten sonra en kritik nokta olan doğru gecikme uzunluğu belirlenmelidir. Bu
aşamalar tamamlandıktan sonra VAR modeli güvenilir bir şekilde yorumlanabilir. Ekonometrik
analizlerde durağanlık kavramı çok önemli olup VAR modelleri içinde bu önem geçerlidir.
VAR modellerinin tahmin edilebilmesi için analize alınacak değişkenler durağan olmalıdır. Bu
nedenle VAR modellerinin ilk aşaması durağanlıktır.
VAR modelinin kapsadığı değişkenler setinin belirlenmesinin yanında uygun gecikme
uzunluğunun belirlenmesi çok önemlidir. VAR modellerinin en kritik noktası burasıdır. Her bir
denklemdeki her bir değişken için farklı gecikme uzunlukları mümkündür.
Ancak bütün denklemlerde aynı gecikme uzunluğunun kullanılması sistemin simetrisinin
korunması ve En Küçük Kareler Yönteminin(EKKY) randımanlı kullanımı açısından
önemlidir. Her bir denklemde aynı tahmin ediciler varsa ve p gecikme uzunluğu doğru
belirlenmişse, EKKY tahmini tutarlı ve asimptotik etkindir. VAR denklemlerinin bazılarındaki
tahmin ediciler diğerlerinde yok ise, görünürde ilişkisiz regresyon(SURE) yöntemi VAR
katsayılarının tahmininde etkinliği sağlamaktadır. Yani denklemlerdeki gecikme uzunlukları
farklıysa tahminde VAR’ a yakın olarak(near-VAR) olarak adlandırılan SURE yöntemi
kullanılmaktadır.
VAR modelinde gecikme uzunluklarının belirlenmesi için farklı kriterler geliştirilmiştir. LR
testi ve AIC, SC, FPE ve HQ bilgi kriterleri gecikme uzunluğunun belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi için bilgi kriterlerinin
kombinasyonundan yararlanılabildiği gibi bunun dışında Lag Exclusion Wald testi de
kullanılabilmektedir.
Ekonometrik çalışmalar yapılırken değişkenler arasındaki ilişkinin bilinmesi gerekmektedir.
Yani değişkenler arasında karşılıklı bir etkileşim varsa veya tek taraflı bir etki söz konusuysa
bunlar analiz için bilinmelidir. Nedensellik kavramı burada önem kazanmaktadır. Nedensellik
kavramı ekonometride önemli bir kavram olup VAR modelleri içinde kullanılabilmektedir.
Nedensellik kavramı, “bir değişkenin geçmiş ve şimdiki değerleri, başka bir değişkenle ilgili
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yapılan ileriye yönelik tahminleri iyileştiriyorsa, bu değişken diğer değişkenin Granger
nedenidir”, şeklinde tanımlanır.
Nedensellik analizi VAR modellerinde değişkenlerin sıralanmasına yardımcı olmaktadır. Bu
analiz sayesinde değişkenler dışsaldan içsele doğru sıralanabilmektedir. Nedensellik analizine
geçilmeden önce içsel-dışsal değişken kavramları tanımlanmalıdır. Modele giren değişkenler
içsel ve önceden belirlenmiş değişkenler olarak ikiye ayrılmaktadır. İçsel değişken, değerleri
model içinde belirlenen değişkenlerdir. Önceden belirlenen değişkenler ise değerleri model
dışında belirlenen değişkenlerdir.
İçsel-dışsal değişken ayrımının sağlıklı yapılabilmesi analiz için önemlidir. Bu ayırım eşanlı
denklemlerde çok önemli bir noktadır. Ancak VAR modellerinde kısıt olmaması ve eşanlı
modellerin zorluklarını çözmesi görevi nedeniyle bu ayrım çok can alıcı bir nokta değildir.
Ancak değişkenler arasındaki ilişkinin bilinmesi modelin kurumu açısından araştırmacıya
yardımcı olmaktadır. VAR modelleri oluşturulmadan önce nedensellik testi yapılıp değişkenler
arsındaki ilişkilerin yönü hakkında bilgi elde edilirse model ona göre kurulabilir. VAR
modelleri kurulurken dışsal değişkenden içsel değişkene doğru bir sıralama yapılması daha iyi
sonuçlar vermektedir. VAR modellerinde değişkenlerin sıralanması önemli bir noktadır.
Özellikle etki-tepki fonksiyonlarının doğru yorumlanmasında sıralamaya dikkat edilmelidir.
VAR modellerinin ilk kurulum kısmındaki sıralamanın her değişmesinde sonuçlar
değişebilmektedir Bu sıralamada hangisinin seçileceği ise sistemdeki değişkenler arasındaki
nedenselliğin yönünün tespit edilmesine bağlıdır. Bu şekilde VAR modelleri desteklenmelidir.
Sistemlerdeki değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri ve yönü belirlendikten sonra bu
bilgiler hem içsel-dışsal değişken ayrımı hem de VAR sıralaması için kullanılabilmektedir.
13.1. Granger Nedensellik Analizi
Uygulamalı ekonometrik bir çalışma yapılırken modelde yer alan değişkenler arasındaki
nedensel ilişkisinin yönü iktisat teorisinden elde edilen teorik bilgiye göre belirlenmektedir.
Klasik regresyon analizi, kullanılan modelin doğru olduğu varsayımına dayanmakta olup
nedenselliğin yönü modelde belirlenmektedir. Bazı durumlarda da iktisat teorisinde yer alan
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri araştırılarak, teorinin geçerli olup olmadığının
belirlenmesi gerekmektedir.
Nedenselliğin yönü değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemekte olup Granger
nedensellik testinde üç farklı durum bulunmaktadır. Bunlar;
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Tek yönlü nedensellik: Y=f(x) biçimdeki tek denklemli bir modelde Y bağımlı

•

değişken, X ise bağımsız değişkendir. Burada X’den Y’ye doğru bir nedensellik ilişkisi
bulunmaktadır (X⇒Y). Bağımsız değişken, neden konumunda olup bağımlı değişken üzerinde
bir sonuç etkisi yaratmaktadır. Bu tek yönlü bir sonuç oluşturmaktadır. Bu tek yönlü bir
nedensellik

ilişkisinin

varlığını

göstermekte

olup

bu

ilişki

(Y⇒X)

olarak

da

belirlenebilmektedir.
•

Çift yönlü nedensellik: Değişkenler arasında karşılıklı bir etki olabilir (X⇔Y).

•

Bu iki değişkenin birbirini etkilememesi yani birbirinden bağımsız olmasıdır. Kısaca

değişkenler arasında bir ilişki bulunmadığı söylenebilir.

X =

m

∑λ X

m

+ ∑ δ jYt − j + u1t

t
i t −i
=i 1 =j 1
m

m

Y =∑α Y + ∑ B j X t − j + u2t

t
i t −i
=i 1 =j 1

Bu denklemler üzerinden nedensellik testi yapılabilmektedir. Değişkenler arasındaki
nedensellik, VAR modelinin katsayılarında yapılacak sıfır kısıtlamaları ile incelenebilmektedir.
y ’nin x ’in Granger nedeni olmadığı kısıtlaması ile ilgili olarak hipotezler;

H0 :δ j = 0
H0 :δ j ≠ 0
Temel hipotez, y x ’nin Granger nedeni değildir ve alternatif hipotez y x ’in Granger nedenidir
göstermektedir.
Hipotezlerinde ışığında nedensellik analizi için Wald testi yapılabilmektedir. Bu test büyük
gözlemlerde kullanılan bir testtir. Test istatistiği,

W=

ESSr − ESSu
ESSu / n
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Wald test istatistiği

χ2

dağılımına sahiptir. Bu dağılımın serbestlik derecesi kısıt sayısına

eşittir. Wald test istatistiği ile χ

2

kritik değeri karşılaştırılarak H 0 hipotezi test edilmektedir.

Test istatistiği tablo kritik değerinden büyükse " y x ’in granger nedenidir” denir. VAR
modelinde yer alan değişkenler için ekonomik analiz yapabilmek için gerekli ilk adım nedensel
ilişkilerin ortaya konmasıdır. Nedensel ilişkiler yapısal şokların anlamlı olduğunu gösterir. Bu
şekilde değişkenler dışsaldan içsele doğru sıralanır ve bu sıra ile tahminde yer alırlar.
13.2. Etki-Tepki Analizi
Bu analiz sistem içinde yer alan her bir değişkene sıra ile verilecek şoklar(hata payı) karşısında
hem ilgili değişkenin hem de diğer değişkenlerin tepkilerinin ölçüldüğü bir tekniktir. Böylece
gelecekte meydana gelebilecek şok politikalar neticesinde diğer değişkenlerin ne şekilde tepki
vereceği kestirilecektir. Sistemde değişkenler durağan bir yapıda olduklarından başlangıçta
verilen bir şokun etkisi bir süre sonra sona erecektir. Eğer durağan yapıda değillerse verilecek
şokun etkisi sürekli devam edecek ve şoka verilecek tepki sağlıklı ölçülemeyecektir.
Etki tepki analizi yapısal şoklar üzerine kurulmuş bir teknik olduğu için değişkenler arasında
Granger nedenselliğin olması önemlidir. Bir X değişkeni bir Y değişkeninin nedeni değilse, X
üzerine verilecek bir birimlik şok (bir standart sapma kadar), Y üzerinde bir etki
doğurmayacaktır. Bu nedenle değişkenler arasında önce nedensel ilişkiler tespit edilir ve
değişkenlerin içsel-dışsal tespitine göre hareket edilir. Sistemde ilk değişkene verilecek bir
birimlik şok sadece kendisi üzerinde hata terimi kadar bir etki doğuracaktır. İkinci değişken
kendisinden bir önceki değişkenin yapısal şoku ve kendi hata terimi kadar etkilenecektir.
Değişkenlerin durağan yapıda olmaları sebebiyle beklenen değerleri etrafında yer aldığı yani
ortalamasının

µ olduğu varsayılmaktadır. Değişkenler belirli bir dönemde sistem içinde sabit

bir ortalama ile hareket ettiklerine göre dışarıdan gelecek bir şok değişkenin hata terimi
üzerinde etkili olacaktır. İlk değişkene verilecek bir şok hata terimleri arasındaki üçgen yapı
nedeniyle yukarıda ifade edilen mekanizma ile etkisini gösterecektir.
Etki tepki fonksiyonlarının daha iyi anlaşılabilmesi için vektör hareketli ortalama ve matris
formundan yararlanılabilir. Bir vektör otoregresif modelini vektör hareketli ortalama modeli
şeklinde yazmak mümkündür.
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∞

X=
µ + ∑ A1i et −i
t
i =0

Elde edilen eşitlik sistemde yer alan değişkenlerin bir ortalama değer ve şoklarla
belirleneceğinin ifadesidir. Bu eşitlikten yola çıkarak iki değişkenli bir modeli ortalamalr ile
aşağıda gösterildiği şekilde ifade edebiliriz.

y t = a10 + a11 y t −1 + a12 z t −1 + e1t
y t = a 20 + a 21 y t −1 + a 22 z t −1 + e2t
Bu sistemin matris formuyla gösterimi aşağıda belirtildiği gibidir.

 yt   a10   a11 a12   yt −1  e1t 
z  =
 +
  +  
 t   a20   a21 a22   zt −1  e2t 
Ortalamadan farklar ele alınırsa aşağıdaki gösterime ulaşılır.

 yt   y  ∞  a11 a21   yt −1  e1t 
z  =
 z  + ∑  a a   z  + e 
 t    i =0  21 22   t −1   2t 
Bu eşitlik ortalama ve geçmiş dönem şokları ile elde edilmiş olacaktır.

Bu denklem

ε yt

ve ε zt hata terimleri ile yeniden yazılırsa aşağıdaki eşitliğe ulaşılır.

e1t 
1 − b12  ε yt 
1
=
e 

 
 2t  (1 − b12b21 )  −b21 1  ε zt 
Bu iki denklem birleştirilirse aşağıdaki denklem elde edilir.

 ∞  a11 a21  1 − b12  ε yt 
 yt   y  
1
∑
z  =
 
+ 
 +
 t   z   (1 − b12b21 )  i =0  a21 a22   −b21 1  ε zt 
i

Bu matris formunu hareketli ortalama ile daha basit bir şekilde aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

 yt   y  ∞ φ11 (i ) φ12 (i )   yt −1  eyt −i 

z  =
 z  + ∑  φ (i ) φ (i )   z  + 
22
  t −1  ezt −i 
 t    i =0  21
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Bu gösterim bir hareketli ortalama ifadesidir. φi katsayısı ile
değişkenler üzerindeki etkileri görülmüş olacaktır. Burada

ε yt

ve ε zt

deki şokların

φi katsayıları eti tepki

fonksiyonlarıdır. Sistem gecikmeli bir yapıya sahip olduğu için başlangıçtaki şokun etkisi uzun
bir süreye yayılmaktadır. Değişkenleri durağan yapıda olmaları belirli bir ortalama etrafında
hareket ettiğinin göstergesidir. Bu nedenle zaman içinde sabit olan yapı sisteme verilen şoklar
ile bozulur. Ancak bu şokların etkileri durağan yapı sebebiyle geçicidir. Bu geçici dönem içinde
şoklara verilen tepkiler değişkenler arasındaki etkileşimlerin ve politika analizlerinin
yapılmasında kullanılır.
13.3. Varyans Ayrıştırması Analizi
VAR modelinde kullanılan bir diğer teknik olup istatistiki şokların değişkenler üzerindeki
sayısal etkilerini gösterir.Bir değişkene ilişki öngörü hata varyansının diğer değişkenler
tarafından açıklanma oranıdır.Eğer bir şok bir değişkene ait ileriye yönelik tahmin hata
varyansını açıklayabiliyor ise o değişken içsel olarak kabul edilmektedir.

xt = A0 + A1 xt −1 + et
Et xt +=
A0 + A1 xt
1

Et xt + 2 =
( I + A1 ) A0 + A12 xt

∞

xt + n= µ + ∑ φiε t + n −i
i =0

W=
jk , n

n −1

∑ (e Θ e )
i =0

i

i k

2

/ MSE  yi ,t ( n ) 

ÇALIŞMA SORULARI:
1) VAR modelinin tahmin aşamalarını anlatınız.
2) Tahmin edilen VAR modelinin uygunluğu nasıl tespit edilmektedir?
3) Granger nedensellik analizinde nedenselliğin yönü nasıl tespit edilmektedir? Açıklayınız.
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4) Etki-Tepki analizi sonucunda elde edilen sonuçlar nasıl yorumlanmaktadır?
5) Varyans ayrıştırması analizini açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu haftaki derste Türkiye ekonomisine ait 1970-2009 dönemini kapsayan İktisadi büyüme ve
enflasyon değişkenlerine ait yıllık veriler kullanılarak Vektör Otoregresif (VAR) modellere ait
ekonometrik bir uygulama yapılmaktadır.
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14. VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLERE AİT UYGULAMA
Bu haftaki derste Türkiye ekonomisine ait 1970-2009 dönemini kapsayan İktisadi büyüme ve
enflasyon değişkenlerine ait yıllık veriler kullanılarak Vektör Otoregresif (VAR) modellere ait
ekonometrik bir uygulama yapılmaktadır.
VAR modellerinin çözümünde ilk olarak değişkenlerin durağanlık mertebelerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Değişkenlerin durağanlık mertebelerinin Genişletilmiş Dickey-Fuller testiyle
belirlenmesinden önce değişkenlere ait grafikler ise aşağıda gösterilmiştir:
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Değişkenlerin garfikleri incelediğinde büyüme değişkeninin bir sabite sahip olduğu
ancak trende sahip olmadığı, enflasyon değişkeninin ise bir sabite ve trende sahip olduğu
görülmektedir. ADF birim kök testlerinin uygulanması aşamasında belirlenen bu deterministik
yapılar dikkate alınarak testler yapılmıştır. Büyüme değişkeninin düzey değerleri için
uygulanan ADF testine ait çıktı aşağıdaki gibidir:

Null Hypothesis: BUYUME has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.313988
-3.610453
-2.938987
-2.607932

0.0000

Hesaplanan tau istatistiği -7.31 olarak elde edilmiş ve bu değer %5 anlamlıılık seviyesindeki
tablo değeri olan -2.93 değerinden mutlak değerce büyük olduğu için sıfır hipotezi olan büyüme
değişkeninin birim köke sahip olduğu hipotez reddedilmektedir. Buna göre büyüme değişkeni
düzeyde durağan yani I ( 0 ) değişkendir.
Enflsayon değişkeninin düzey değerleri için uygulanan ADF testine ait çıktı ise aşağıdaki
gibidir:

Null Hypothesis: ENFLASYON has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.080760
-4.211868
-3.529758
-3.196411

0.5400

Hesaplanan tau istatistiği -2.08 olarak elde edilmiş ve bu değer %5 anlamlıılık seviyesindeki
tablo değeri olan -3.52 değerinden mutlak değerce küçük olduğu için sıfır hipotezi olan büyüme
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değişkeninin birim köke sahip olduğu hipotez reddedilememektedir. Buna göre büyüme
değişkeni düzeyde durağan bir değişken değildir.
Enflasyon değişkeninin düzeyde durağan olmadığının anlaşılmasının ardından bu serinin
birinci farkı alınmış ve birinci farkı alınmış enflasyon serisine ADF birim kök testi
uygulanmıştır ve sonuçlara ait çıktı aşağıda verilmiştir.

Null Hypothesis: DENFLASYON has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.200045
-2.628961
-1.950117
-1.611339

0.0000

Hesaplanan tau istatistiği -5.20 olarak elde edilmiş ve bu değer %5 anlamlıılık seviyesindeki
tablo değeri olan -1.95 değerinden mutlak değerce büyük olduğu için sıfır hipotezi olan büyüme
değişkeninin birinci farkının birim köke sahip olduğu hipotez reddedilmektedir. Buna göre
büyüme değişkeni birinci farkında durağan yani I (1) değişkendir.
Büyüme değişkeninin I ( 0 ) enflasyon değişkeninin de I (1) değişkenler olduğunun
anlaşılmasının ardından bu değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılmasında VAR analizi
kullanılmıştır. VAR analizinde kullanılacak değişkenlerin durağan olmaları gerektiğinden
hareketle analize geçilmeden önce I (1) olduğu belirlenen enflasyon değişkeninin birinci farkı
alınmış, büyüme değişkeninin ise düzey değerleri kullanılmıştır.
VAR analizinin ilk aşamasında gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için
Eviews paket programında aşağıdaki adımlar izlenmektedir:
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Öncelikle değişkenler seçilerek VAR modeli olarak açılmaktadır:

Daha sonra çıkan menü VAR modelinin tahmini için görülen menüdür:
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Yukarıda görülen menü kısıtsız VAR modeline ait tahmin penceresidir. Gecikme uzunluğunun
belirlenmesi için öncelikle kısıtsız VAR modeli tahmin edilir. VAR modeline ait tahmin çıktısı
aşağıdaki gibidir:
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Gecikme uzunluğunun belirlenmesi amacıyla tahmin çıktısna ait view seçeneği kullanılarak
view seçeneği içerisindeki “Lag structure-Lag length criteria” seçeneği tercih edilir:
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Bu seçenek seçildikten sonra Eviews paket programında seçilecek maksimum gecikme
uzunluğuna ait bir menü sunmaktadır:

Örneğimizde maksimum gecikme uzunluğu paket program tarafından 3 olarak belirlenmiştir.
Bu aşamadan sonra “ok” tuşuna basılır ve gecikme uzunluğunun bilgi kriterlerine bağlı olarak
belirlendiği menü ile karşılaşılır:
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Yukarıdaki çıktıda AIC olarak görülen Akaike Bilgi Kriterinin işaret ettiği gecikme uzunluğu
1’dir. AIC kriteri temel alınarak belirlenen gecikme uzunluğu 1’dir ve durum VAR(1)
modelinin tahmin edilmesinin gerektiğini göstermektedir.
VAR(1) modelinin tahmini için VAR modelinin tahmin penceresi tekrar kullanılarak gecikme
uzunluğu kısmına “1 1” yazılır ve model tahmin edilir:
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VAR(1) modelinin tahmin edilmesinin ardından bu modele ait varsayımların yerine gelip
gelmediğinin sınanması gerekmektedir. Bu varsayımlar otokorelasyon olmaması, değişen
varyans olmaması, kalıntıların normal dağılıma uygunluk göstermesi ve ters köklerin birim
çember içinde yer alması gerektiğidir. Otokorelasyon, değişen varyans ve normal dağılıma
ilişkin sınamalar tahmin çıktısındaki View seçeneğinin içindeki “Residual tests” ile
yapılmaktadır:
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Otokorelasyon testine ait çıktı aşağıdaki gibidir:

14 / 25

Tahmin edilen VAR(1) modelinde otokorelasyon problemi olmaması için 1. mertebeden
otokorelasyonun varlığının sınanması gerekmektedir. 1. Mertebe için hesaplanan LM test (Kikare) istatistiği 3.13 tür ve bu değer 4 serbestlik dereceli Ki-kare tablo değeri olan 9.48
değerinden daha küçük olduğu için sıfır hipotezi reddedilememektedir ve VAR modelinde
otokorelasyon sorunu bulunmamaktadır.
Değişen varyans testine ait çıktı aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen VAR(1) modelinde değişen varyansın sınanmasında hesaplanan Ki-kare test
istatistiği 8.53 tür ve bu değer 12 serbestlik dereceli Ki-kare tablo değeri olan 21.02 değerinden
daha küçük olduğu için sıfır hipotezi reddedilememektedir ve VAR modelinde değişen varyans
sorunu bulunmamaktadır.
Normal dağılım testine ait çıktı ise aşağıdaki gibidir:

16 / 25

Tahmin edilen VAR(1) modeline ait kalıntıların normal dağılıma uygunluk gösterip
göstermediğinin sınanmasında hesaplanan Ki-kare test istatistiği 15.92 dir ve bu değer 4
serbestlik dereceli Ki-kare tablo değeri olan 9.48 değerinden daha büyük olduğu için sıfır
hipotezi reddedilmektedir ve VAR modeline ait kalıntılar normal dağılıma uygunluk
göstermemektedir. Her ne kadar kalıntılar normal dağılıma uygunluk göstermese de VAR
model için bu durumun bir sakıncası bulunmamaktadır. Çünkü VAR modeline ait katsayılar ve
t istatistiklerinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Tahmin edilen VAR(1) modele ait ters köklerin birim çember içinde yer alıp almadığı tahmin
edilen çıktıdaki View seçeneği içerisindeki “Lag strucure- AR roots graph” kısmından
belirlenmektedir:
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VAR(1) modele ait ters köklerin birim çember içinde yer alıp almadığını gösteren grafik
aşağıdaki gibidir:
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Yukarıdaki grafik incelendiğinde ters köklerin birim çember içerisinde yer aldığı görülmektedir
ve gerekli varsayımın yerine geldiği anlaşılmaktadır.
VAR(1) modeline ait gerekli varsayımların sınanmasının ardından, büyüme enflasyon
değişkeni arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Eviews paket programında nedensellik
analizinin yapılması için yine tahmin çıktısına ait View seçeneğinden “Lag Structure-Granger
Causality/Block Exogeneity test” kısmından faydalanılır:

19 / 25

Büyüme ve enflasyon değişkenleri arasındaki nedensellik testi sonuçları aşağıda verilmiştir:
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Bu modelde nedensellik analizi için ele alınan modeller şu şekildedir:

BÜYÜMEt = α 0 + α1BÜYÜMEt −1 + α 2 ∆ENFLASYON t −1 + ε 2t
∆ENFLASYON t = β 0 + β1∆ENFLASYON t −1 + β 2 BÜYÜMEt −1 + ε1t
Burada ilk model yardımıyla H 0 : ENFLASYON → BÜYÜME

0 ) yani enflasyon
(α 2 =

2
= 6.543854 χ12 = 3.84 değerinden
büyümenin nedeni değildir hipotezi sınanmaktadır. χ hesap

büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Enflasyon Büyümenin nedenidir. Yani
enflasyondan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi vardır.
İkinci modelde ise H 0 : BÜYÜME → ENFLASYON

0 ) büyüme enflasyonun
( β2 =

nedeni

2
= 0.272660 değeri χ12 = 3.84 değerinden küçük olduğu
değildir hipotezi sınanmaktadır. χ hesap

için sıfır hipotezi reddedilememektedir. Büyüme enflasyonun nedeni değildir. Yani büyümeden
enflasyona doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur.
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Sonuç olarak bu analizde enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik mevcuttur.
Nedensellik analizinin ardından VAR(1) modele ilişkin son aşamada etki-tepki fonksiyonları
ve varyans ayrıştırma analizleri yapılmaktadır. Eviews programında etki-tepki analizleri ve
varyans ayrıştırma analizlerinin yapılabilmesi için View seçeneği içindeki “Impulse-Response”
ve “Variance Decomposition” seçenekleri kullanılmaktadır.

VAR(1) modeline ait etki-tepki analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir:
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Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of BUYUME to BUYUME

Response of BUYUME to DENFLASYON
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Etki-Tepki fonksiyonlarında dikey eksende ilgili değişkene verilen bir standart sapmalık şokun
diğer değişkene olan etkisinin yönü ve büyüklüğü, yatay eksende ise dönem (period) yer
almaktadır. Kesikli çizgiler ise 2 standart sapmalık güven aralıklarını temsil etmektedir. Etkitepki fonksiyonlarında güven sınırları içerisinde seyreden grafiğin 0 çizgisini kesmesi, söz
konusu değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlılık olduğunun göstergesi şeklinde ifade
edilmektedir.
Etki-Tepki fonksiyonları incelendiğinde enflasyonda meydana gelen bir şok, iktisadi büyümeyi
ilk dönem (bir yıl) boyunca düşürmekte ve ikinci dönemden itibaren ise arttırmaktadır. Diğer
taraftan enflasyonda meydana gelen bir şok kendisini yine ilk dönem azaltmakta ikinci
dönemden sonra ise arttırmaktadır.
İktisadi büyümede meydana gelen bir şok, enflasyonu ilk dönem arttırmakta ikinci dönemden
itibaren ise azaltmaktadır. İktisadi büyümenin kendi şokuna tepkisi de enflasyon değişkeninde
olduğu gibi ortaya çıkmaktadır.
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VAR(1) modeli için yapılan varyans ayrıştırma analizi ise aşağıdaki gibidir:

Varyans ayrıştırması sonuçları incelendiğinde en çok açıklayıcılık 100 değeri ile büyüme
değişkeninde daha sonra 97.32 değeri ile ise enflasyon değişkenindedir. Buna göre VAR
modelindeki sıralama İktisadi büyüme, enflasyon şeklinde olmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
Aşağıdaki verilerden hareketle VAR analizini uygulayınız.
Yıllar

Yabancı Sermaye

GSYİH

1974

45393195

25300000000

1975

69170002

27100000000

1976

5822558

29900000000

1977

14231681

30900000000

1978

16393416

31400000000

1979

26172544

31200000000

1980

7949348

30400000000

1981

42742911

31900000000

1982

28157109

33100000000

1983

25968739

34700000000

1984

69681111

37000000000

1985

56861232

38600000000

1986

68235903

41300000000

1987

59754830

45200000000

1988

181000000

46300000000

1989

287000000

46400000000

1990

230000000

50700000000

1991

274000000

51100000000

1992

285000000

53700000000

1993

205000000

57800000000

1994

258000000

55100000000

1995

310000000

59400000000

1996

254000000

63800000000

1997

292000000

68600000000

1998

246000000

70200000000

1999

214000000

67800000000

2000

267000000

72400000000

2001

1170000000

68300000000

2002

338000000

72500000000

2003

428000000

76300000000

2004

593000000

83500000000

2005

1880000000

90500000000

2006

3690000000

96700000000

2007

3450000000

101000000000

2008

2710000000

102000000000

2009

1330000000

97000000000

2010

1310000000

106000000000

2011

2360000000

115000000000
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