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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Birinci hafta için Uygulamalı Ekonometri I dersi kapsamında Uygulamalı Ekonometri-Teorik
Ekonometri arasındaki ayrımdan bahsedilmektedir. Bu ayrımın açıklanmasının ardından
uygulamalı ekonometrik bir araştırmaya ait aşamalar anlatılmaktadır.
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1. Uygulamalı Ekonometriye Giriş
1.1 Uygulamalı Ekonometri ve Teorik Ekonometri Ayırımı
Ekonometri; iktisadi ilişkileri tahmin etmek,iktisadi teorileri test etmek devlet veya işletme
politikalarını değerlendirmek ve uygulamak için istatistiksel yöntemlerin kullanılması olarak
tanımlanabilir. Herhangi bir ekonometrik analizin amaçları modeldeki parametreleri tahmin
etmek ve bu parametreler hakkındaki hipotezleri test etmektir.Ekonometriyi teorik ve
uygulamalı olmak üzere ikiye ayırabiliriz.
Teorik Ekonometri: İktisadi ilişkilerin ölçülmesi için uygun yöntemlerin geliştirilmesini
kapsar. Ekonometrik modellerin yapımı için gerekli teorik bilginin yanında, modellere uygun
parametre tahmini için gerekli yöntemleri gösterir.
Uygulamalı Ekonometri: Araştırma konusu olan alanın seçilmesinden, gerekli verilerin
toplanıp, işlenip rafine hale getirilmesinden en uygun ekonometrik modelin belirlenip, en iyi
parametre tahmin yönteminin seçilip uygulanması ve elde edilen parametre tahminlerine
çeşitli testlerin uygulanmasını kapsamaktadır. Yani çeşitli iktisadi modelleri teorik
ekonometri metot veya teknikleri ile gerçeğe en yakın şekilde tahmin etmektir.
Kısaca teorik ekonometri en uygun ekonometrik modellerin geliştirilmesinin yanısıra
ekonometrik modeller için en uygun parametre tahmini yollarını araştırır. Uygulamalı
ekonometri ise gerçek verilere dayanarak en uygun kabul edilen ekonometrik modelin
parametrelerini en iyi biçimde tahmin edip bunun sonuçlarını incelemek gibi konularla
ilgilenir.
İktisadi problemlerin çözümü için ekonometrik yöntemlerin ekonomik verilere uygulanması,
ekonometrik teorinin ileri sürdüğü teknikler ile uygulama stratejileri geliştirmek, ekonometrik
uygulamalarda kullanılan çeşitli testler yardımıla çeşitli iktisadi teorilerin geçerliliğinin
sınanması uygulamalı ekonometrinin sınırları içerisinde yer almaktadır.
1.2. Uygulamalı Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları
Uygulamalı ekonometrik analiz iktisadi iktisadi teorinin geçerliliğini ve belirli politikaların
etkisini belirleyen parametrelerin değerlerini ve işaretlerini belirleyerek iktisadi teorinin ve bir
politikanın etkilerinin geçerliliğini test eder. Uygulamalı ekonometri çalışmalarında ilk adım
ekonometrik modelin yapımıdır.

6 / 12

Uygulamalı ekonometrik bir araştırma dört aşamadan oluşmaktadır:
1) Modelin Spesifikasyonu
2) Modelin Tahmini
3) Modelin Testi (Tahminlerin Değerlendirilmesi)
4) Modelin Kullanılması
1.2.1. Modelin Spesifikasyonu Aşaması
Ekonometrik bir araştırmada ilk yapılacak iş, ekonometrik modelin spesifikasyonu
aşamasıdır. Modelin özellikleri ortaya konularak tanımlanmaktadır.
— Modelde Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Tespiti: Bu konuda bize iktisat teorisi ve
olayla ilgili daha önce yapılmış araştırmalar yardımcı olur.
—Parametrelerin İşaretleri ve Büyüklükleri Konusunda Teorik Ön Bilginin Sağlanması:
İktisat teorisi bilgimizden bir ekonometrik modelin katsayılarının işaret ve büyüklüğü
konusunda ön bilgiye sahip olabiliriz. Örneğin; Friedman’ın sürekli tüketim düzeyinin sürekli
gelir düzeyinin bir fonksiyonu olduğunu ifade eden teorik bilgiyi aşağıdaki şekilde matematiksel
olarak ifade edebiliriz. Burada bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi iktisadi teoriden yola
çıkarak belirleriz.
= β 0 + β1Y
C
Bu denklemde β1 , marjinal tüketim eğilimini ıfade etmekte ve pozitif değer alması gereken
bir büyüklüktür. Pozitif olması gelir arttıkça tüketimin de artmasından dolayıdır. 0 < β1 < 1

β1 ’in birden büyük olmaması tüketimin gelirden fazla artamayacağının bilinmesindendir.
Çünkü β1 bize gelirdeki bir birimlik değişmenin tüketimi kaç birim değiştirdiğini gösterir.
Sabit terim β 0 > 0 olması beklenir. Bu durumda gelir sıfır olduğunda dahi halk tasarruflarını
harcayarak ve ödünç olarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaktır.
Aynı şekilde herhangi bir malın talep fonksiyonunu ele aldığımızda;

QA = f ( PA , PB , Y )
Malın talep edilen miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkinin negatif işaretli olması beklenir. PA
arttıkça talebi azalır. Rakip mala ait fiyat değişkeni ise B malı A’yı ikame eden mal ise
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pozitif, tamamlayıcı mal ise negatif işaretli olması beklenir. Gelir değişkeni ile talep edilen
miktar arasında ilişki aynı yönlüdür.
Uygulama sonucuda değişkenlere ait tahmin edilen işaret ve büyüklüğün teoriye uygun
olması ya da elde edilen sonuçların iktisadi olarak açıklanabilir olması gerekmektedir.
- Modelin matematiksel şeklinin tayini: Bağımlı değişkenle, bağımsız değişkenler
arasındaki ilişki belli bir fonksiyonel biçimde ifade edilir. (Doğrusal, parabolik,
hiperbolik,ters , yarı veya tam logaritmik).
İktisat teorisi modelin matemataiksel biçimi konusunda bize yardımcı olabilir, fakat bunun
nasıl olacağını açıkça belirtmez. Bu nedenle bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki
ilişkinin şeklini tespit etmede dağılma(serpilme) diyagramından faydalanılır. Ayrıca
uygulama yapan teorik olarak ilgili konularda yapılan çalışmalardan da yararlanarak
matematiksel biçim hakkında fikir sahibi olabilmektedir.
Tek denklemli model mi, çok denklemli model mi kullanılacağına karar verilir.
İktisadi modellerde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında kesin yani determinist ilişki söz
konusudur. Ekonometrik model ise rastlantısal ilişkilere dayanmaktadır. Yani kesinlik söz
konusu değildir.
1.2.2. Modelin Tahmini Aşaması
Bu aşama teknik bir aşama olup ilk olarak modele katılan değişkenler hakkında verilerin
toplanması gerekmektedir. (Zaman serileri, yatay kesit verileri, panel veriler, ekonometrinin
kendi yarattığı veriler…) Değişkenlere ait veriler toplanıp düzenlendikten sonra modelin
çeşitli ekonometrik yöntemler kullanılarak tahmin edilmesi aşamasıdır. Klasik regresyon
analizi söz konusu olduğunda tek denklemli ve çok denklemli çözüm yöntemleri
kullanılmaktadır.
Tek denklem yöntemleri: En küçük kareler ve en çok benzerlik yöntemi
Çok denklem yöntemleri ise sadece çok denklemli modellere uygulanmakta olup denklem
sisteminin tüm katsayılarını aynı anda çözerler.
Uygulamalarda kullanılan verilere bağlı olarak ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak
amacıyla 80’li yılların ortasından itibaren

farklı ekonometrik tahmin teknikleri hızla

gelişmeye başlamışlardır. Bunlar içinde zaman serileri analizi, doğrusal olmayan zaman
serileri analizi ve panal veri analizleri bulunmaktadır.
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1.2.3. Modelin Testi Aşaması
Ekonometrik model tahmin edildikten sonra bulunan tahminlerin güvenilir olup olmadığı
araştırılmalıdır. Bu aşamada istatistiksel, ekonometrik ve iktisadi analiz olarak üç farklı
açıdan uygulama modeli analiz edilmelidir.
2

İstatistiksel Analiz : R değeri , t-testi ve F testi sonuçlarına bakılarak tahmin edilen modelin
uygun olup olmadığı konusunda uygulama yapan bir fikir sahibi olabilmektedir. Bu testlerin
sonucuna bağlı olarak teoride altı farklı durum karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;
•

2

R ve regresyon sabiti dışındaki tüm parametrelerin test sonucu anlamalıdır. (İdeal
Model)

•

F testinde

H0

reddedilmekte, t testinde ise bazı parametreler için

H0

reddedilmektedir. (Burada hangi bağımsız değişkenin modelden çıkarılacağı sorunu
ekonometrik uygulamanın en ciddi sorunudur)
•

F testinde H 0 reddedilmekte, fakat t testlerinin hepsinde H 0 reddedilememektedir.
(Çoklu Doğrusal Bağlantı sorunu)

•

2

R düşük, F testinde H 0 reddedilmezken bütün t testlerinde H 0 reddedilememektedir.
(Ekonometrik uygulamada pek rastlanılmaz)

•

R

2

ve bazı parametrelere ilişkin test sonuçları anlamlı olmamakla beraber bazı

parametreler için H 0 reddedilememektedir.
•

2

Gerek R , gerekse tüm parametreler için yapılan test sonuçları anlamlı değildir. (Bu
model terkedilmelidir.)

Ekonometrik Analiz: Uygulama sonucunda parametrelerin tahmin edilip test sonucunda
anlamlı bulunmaları ve belirginlik katsayısının kullanılan veriye uygun şekilde değer alması
gerek olmakla beraber yeter değildir. Ayrıca ekonometrik olarak kalıntıların incelenmesi ve
modelin klasik model varsayımlarını sağlayıp sağlamadığı araştırılmalıdır.
•

Hata payları birer rastlantısal değişken olup matematik ümitleri sıfırdır.

E ( ui ) = 0
•

Hata payları normal dağılmaktadır.
ui ~N ( 0, σ u2 )

•

Otokorelasyon bulunmamaktadır.
Kov ( ui ,=
uj ) 0 i ≠ j
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•

Sabit varyans söz konusudur. (Homoskedasite)
E ( ui2 ) = σ u2

•

Hata payları bağımsız değişkenden bağımsızdır.

Kov ( ui , X 1i )= Kov ( ui , X 2i )= ...= Kov ( ui , X ki )= 0
•

Bağımsız değişkenler arasında kesin bir doğrusal bağlantı bulunmamaktadır. Çoklu
doğrusal bağlantı yoktur.

•

Bağımsız değişkenlerde ölçme hatası bulunmamaktadır.

•

Gözlem sayısı parametre sayısından fazladır.

•

Model kurma hatası yapılmamıştır. (Spesifikasyon hatası yoktur.)

İktisadi Analiz: Ayrıca bulduğumuz tahminler iktisat teorisinin gerçeklerine uymalıdır.
Tahmin edilen parametrelerin işaretleri ve büyüklükleri teoriye uygunluk göstermeli ya da
iktisat teorisi tarafından açıklanabilmelidirler.
Bu üç kriter sağlanmadığı takdirde yeni, daha büyük bir örnek seçmek, modele yeni
değişkenler ilave etmek veya çıkarmak, değişkenlerin asli değerleri yerine logaritmik
dönüşümlü değerlerini almak, modele yeni denklemler ilave etmek gibi tedbirlere başvurulur.
1.2.4. Modelin Kullanılması Aşaması:
Tahmin edilen katsayılar ekonomideki bazı büyüklük veya sabitlerin değerlerini elde
etmemizi sağlar. Sonuç olarak bu model, yapısal analizde, geleceğin tahmininde ve iktisat
politikasına yön vermede kullanılabilir.
Yapısal Analiz: Ekonometri iktisat teorisinin geçerlliğini sınamaktadır.İktisadi ilişkilerin
ölçülmesinde ekonometrik modellerin kullanılmasıdır.
Gelecek Tahmini: Geçerliliği kanıtlanan bir modelin en yaygın kullanım alanı modelin
bağımlı değişkeni için tahminlerde bulunulmasıdır. Gelişmiş ekonomilerde ekonomiye yön
verme açısından, gelişmekte olan ülkelerde ise iktisadi planlama açısından tahmin gittikçe
önem kazanmaktadır.
İktisat Politikasına Yön Verme: Ekonometrik modeller ile tahmin edilen iktisadi ve marjinal
büyüklükler, elastikiyetler politik almaşıklardan hangisinin seçileceğinin göstergesidir.
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Şekil 1.1: Uygulamalı Ekonometrik Analizin Aşamaları
Teori

Gerçekler

Model

Veriler

Ekonometrik Modeller

Ekonometrik Araştırmaya Uygun Veriler

Ekonometrik tekniklerin kullanılarak verilerden modelin parametre tahminlerinin elde
edilmesi
Hipotez Testleri
Diagnostik Testler
İstatistiksel Tümevarım
Verilere uyması halinde
modelin kabulu

Verilere uymaması halinde
modelin reddi
Yeni model oluşturulması

Yapısal Tahmin

İktisadi politikaya

Analiz

yön vermek

Verilere uymadığında
modelin kısmen reddi
Düzeltilmiş modelin
verilere uygulanması
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Uygulamalı Ekonometri-Teorik Ekonometri ayrımı neye göre yapılmaktadır?
2) Uygulamalı Ekonometrik bir araştırmanın aşamaları nelerdir? Açıklayınız.
3) Model spesifikasyonu aşamasının önemini açıklayınız.
4) Uygulamalı analizlerde kullanılan veriler nelerdir?
5) Uygun ekonometrik modelin elde edilmesinin ardından bu model hangi amaçlarla
kullanılabilmektedir?
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ÖZET (TÜRKÇE)
İkinci

hafta için Uygulamalı Ekonometri I dersi kapsamında Uygulamalı çalışmalarda

kullanılan iktisadi modeller konusu anlatılmaktadır. Tek denklem ve çok denklemli teorik
yapıların farkı anlatıldıktan sonra modellemede kullanılan temel fonksiyon kalıpları
incelenmektedir. Bu modellerde katsayı yorumlarının nasıl yapıldığı açıklanmaktadır. Son
olarak temel iktisadi modeller, bu modellerde yer alan değişkenlerin belirlenmesi ve tahmin
edilen bu modellerin katsayı yorumlarının anlamları belirtilerek kısaca teorik yapılara ait
temel bilgiler verilmektedir.
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2.UYGULMALI ÇALIŞMALARDA KULLANILAN İKTİSADİ MODELLER
2.1 Modelin Büyüklüğünün Ve Denklem Sayısının Belirlenmesi
Model oluşturmanın temel amacı karmaşık olayların anlaşılır hale getirilmesini sağlamaktır.
İktisat teorisi tarafından sözlü olarak ifade edilen iktisadi olayların model haline getirilmesi
ise teorinin kantitatif bir kalıba sokulmasıdır. Uygulamalı ekonometrik analizlerde tek
denklemli modellerin yanısıra çok denklemli ekonominin bütününü açıklayan çok sayıda
değişkene sahip modellerde kullanılır.Değişkenler arasındaki ilişkiler tek denklemli
modellerle ifade edildiğinde bağımsız değişken( ya da değişkenlerden) bağımlı değişkene
doğru tek yönlü bir ilişki bulunmaktadır.Ekonomik teorinin ifade ettiği bütün ilişkileri
ayrıntılı olarak ele alamaması ve değişkenler arasında karşılıklı ilşkilerin tek denklemde ifade
edilemesi nedeniyle çok denklemli(eşanlı) sistemlerde uygulamalı çalışmalarda yaygın olarak
kullanılmaktadır.
İktisadi olaylarda bağımlı değişken ender olarak tek bir bağımsız değişkene bağlıdır.
Genellikle bağımlı değişken birden çok bağımsız değişkenin etkisi altındadır. Bağımlı
değişken ile k sayıdaki bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi doğrusal model olarak ele
alırsak;
Yi = β 0 + β1 X 1i + β 2 X 2i + .... + β k X ki + ui
Modelde Yi niceldir. Bağımsız değişkenlerin tümünün nicel olması durumunda regresyon
modeli, tümünün nitel olması durumunda varyans analizi karşımıza çıkmaktadır. Kovaryans
analizi ise hem nicel hem de nitel bağımsız değişkenlerden oluşmaktadır. İki değişkenli
regresyon modelinin bir uzantısı olan bu modelde bağımlı değişkeni etkileyen başka
değişkenlerin model kapsamına alınmasının nedenleri;
a) İlave bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkene ait tahminlerin gücünü arttırmak
Birden çok bağımsız değişkenin modele alınması ise sistematik kısım büyüyecek, buna
karşılık hata kısmı küçülecektir. Hata kısmının küçülmesi ile aynı zamanda tahminlerin
standart hatası da azalacak dolayısıyla bu ölçüyü kullanan istatistiksel testlerin kuvveti
artacaktır.
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b) Bağımlı değişkeni etkileyen bir değişkeni göz önüne almamakla ortaya çıkabilecek
sistematik hatayı önlemek.

β 0 , regresyon sabiti veya kesişimidir. β 0 , modele alınmayan diğer değişkenlerin bağımlı
değişkene yaptıkları ortalama etkidir.

β1 ve β 2 , kısmi regresyon parametreleridir. Bunlar bağımsız değişkenlerin kısmi etkilerini
göstermektedir.
Örneğin; β1 parametresi yorumlanırken bu parametreye ilişkin değişken X 1i dışındaki diğer
tüm bağımsız değişkenlerinin etkisinin sabit olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım altında
X 1i ’deki bir birim değişmenin bağımlı değişkenin ortalama değerinde ne kadar değişmeye yol
açtığını β1 kısmi regresyon parametresi ölçmektedir.
Bu parametrelerin işaretleri ise ait oldukları bağımsız değişken ile bağımlı değişken
arasındaki bağıntının yönünü vermektedir. Buna karşı hangi bağımsız değişkenin etkisinin
daha fazla olduğu hususunda β ’nın büyüklüğü gerek olmakla birlikte yeterli değildir.
Parametrelerin karşılaştırmalarda kullanılabilmeleri için tüm bağımsız değişkenlerin aynı ölçü
birimine tabi olmaları gerekmektedir. İktisadi olaylarda bütün bağımsız değişkenler aynı
ölçüye bağlı iseler parametrelerin büyüklüğü etkili olmada bir ölçüdür. Aynı ölçü birimleri
söz konusu değilse böyle bir karşılaştırma için standart regresyon katsayılarına
başvurulmalıdır. Bir değişkenin standartlaştırılmış değeri, o değişkenin ortalamasından
sapmalarının, standart sapmasına bölünmesiyle bulunur.
2.2 Uygulamalarda Kullanılan Regresyon Modellerinin Fonksiyon Kalıpları
Tek denklemli modeller farklı fonksiyonel biçimler kullanılarak matematiksel olarak ifade
edilmektedirler.
2.2.1 Doğrusal Biçim
Bağımlı ve baımsız değşkenlere ait seriler aritmetik bir diziliş göstermektedir.

Y= β 0 + β1 X

β1 parametresi X’de meydana gelen bir birimlik değişmenin Y’de kaç birimlik değişmeye yol açtığını
gösterir. Aynı zamanda eğim parametresidir. Bu model kalıbında ;
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Eğim=

dY
= β1
dX

iken

Esneklik=

dY X
.
dX Y

şeklinde hesaplanmaktadır.
Gerçek iktisadi hayatta mutlak değişmelerden çok yüzde değişmeler önemlidir. Ancak doğrusal

regresyon modelinin parametreleri bize doğrudan esnekliği vermediği için uygulamada
esneklik ortalama değerlerden hesaplanmaktadır.

ε YX

=

dY X
.
dX Y

2.2.2 Tam Logaritmik Biçim
Değişkenler logaritmanlarında doğrusaldır. X ve Y değişkenlerine ait veriler geometrik seri
özelliğini gösteriyorsa bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade etmek için tam logaritmik biçim
kullanılır.

ln Y= β 0 + β1 ln X
Bu model kalıbında ise;
Eğim=

dY Y
Y
.
= β1 .
X
dX X

iken

Esneklik= β1

olarak gösterilmektedir. Modelin tahmini sonucu elde edilen katsayılar esnekliği vermektedir.
Y ile X arasındaki esneklik katsayısının sabit olması nedeniyle sabit esneklik modeli olarak
adlandırılır. β1 bağısız değişkendeki %1 değişmenin bağımlı değişkende yapacağı %
değişmeyi göstermektedir.
2.2.3 Logaritmik Doğrusal Biçim

lnY= β 0 + β1 X
Nüfus, para arzı, istihdam, verimlilikve dış ticaret açığı gibi değişkenlerin büyüme oranlarının
bulunmasında kullanılan modellerdir. Bu modellerde bağımsız değişken zaman olarak
alınmaktadır.

ln Y= β 0 + β1t
Belli bir andaki büyüme hızı 100. β1 olarak hesaplanmaktadır. Ancak uygulamalarda yıllık
ortalama artış hızını bilmek önemlidir. Bu belli bir dönemdeki büyüme hızını verir. Bu değer
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.
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r ( Anti log β1 − 1).100
=
Bu model kalıbında;
Esneklik = β1 X

Eğim = β1Y

olarak hesaplanmaktadır.
Fakat teoriyi bütün ayrıntıları ile bir kalıp içerisine sokmak imkansızdır, yani bağımsız
değişkenlerin hepsini ele almak imkansızdır.
2.2.4 Doğrusal Logaritmik Biçim
Bağımsız değişkendeki % değişme, bağımlı değişkende mutlak değişmenin mevcut olduğu
durumlarda kullanılır.

Y= β 0 + β1 ln X
Bu model kalıbında;
Eğim = β1

1
X

Esneklik = β1

1
Y

olarak hesaplanmaktadır.
2.2.5 Ters Model
Bağımsız değişkenin ters veya 1 bölü olarak modele girmesi nedeniyle X değişkeninde
doğrusal değildir fakat katsayılarında doğrusal bir model olduğu için doğrusal bir regresyon
modelidir.
Bu model kalıbında;
Eğim = − β1

1
X2

Esneklik = − β1

1
XY

olarak hesaplanmaktadır.
Ücretlerdekideğişme oranı ile işsizlik oranındaki değişmeyi inceleyen Phillps eğrisi, tüketim
harcamaları fonksiyonunu gösteren Engel harcama eğrisi, ortalama sabit maliyet ile üretim
arasındaki ilişkiyi gösteren ortalama sabit maliyet eğrisi teorik olarak ters model ile ifade
edilmektedir.
2.3 İktisadi Modeller
İktisadın sağladığı önbilgilerden hareketle, değişkenler arasında kurulan matematiksel ilişkiye
“iktisadi model” denilmektedir. İktisadi modeller üç grupta incelenebilir:
-

Mikro ekonomik modeller
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-

Sektörel modeller

-

Makro ekonomik modeller

2.3.1 Mikro Ekonomik Modeller:
İşletmeler ve hanahalkları için geçerlidir.İşletmeler için; üretim fonksiyonları, maliyet, hasılat
fonksiyonları ve hanehalkları için ise tüketim malları talep fonksiyonu (Engel eğrileri), çeşitli
mallara yönelik talep, tasarruf ve tüketim fonksiyonları örnek olarak verilebilinir.
2.3.1.1 Üretim Fonksiyonu:
Bir firmanın üretimi için faydalandığı üretim faktörleri miktarları ile ürettiği ürün miktarı
arasındaki ilişkiyi gösterir.
Y = A.Lα .K β

Günümüzde sabit ikamet elastikiyetli CES üretim fonksiyonları gibi karmaşık üretim
fonksiyonları tahmin edilmektedir.
2.3.1.2 Maliyet Fonksiyonu:
Bir firmanın bir maldan belirli bir miktar üretebilmek için yaptığı nakdi harcamalar (maliyet)
ile üretim miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Y = f(X)
Burada Y: toplam maliyetler, X: üretim miktarıdır. Bu fonksiyon toplam maliyet
fonksiyonudur.
2.3.1.3 Hasılat Fonksiyonu:
Bir malın fiyatı satılan miktarla çarpıldığında satıcının sağladığı toplam hasılatı veya
tüketiciler tarafından yapılan toplam harcamaları buluruz, bu hasılat fonksiyonudur.
R = f(X) = PX
R: toplam hasılat, P: fiyat ve X: satılan miktardır.

2.3.1.4 Hanehalkları Tüketim Fonksiyonu:
Gelire bağlı hanehalkları tüketim fonksiyonları ilk olarak 1857 yılında Engel tarafından aile
bütçesi anketi verilerine dayanarak yapıldığından Engel eğrileri adını alırlar. Dünyada fiyat
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artışlarından en fazla dar gelirli

zümre etkilendiği için bunlar için geçinme endeksleri

hesaplanır ayrıca gelir elastikiyeti ve hanehalkı büyüklüğü elastikiyetleri hesaplanır. Bu
nedenle haneler arasında aile bütçesi anketleri yapılır. Bu anketler ailelerin toplam
harcamaları içinde çeşitli mal ve hizmetlere yaptıkları harcama tutarlarını gösterir. Böylece
ailelerin çeşitli mallara yapılan harcamalarla gelirleri arasındaki ilişkiler araştırılır.
C = f(Y) = α 1 + α 2 Y
Burada C: hane halkı tüketimi, Y: hane halkı geliridir. α 1 : otonom tüketim harcamaları ve α 2 :
marjinal tüketim eğilimidir.
2.3.1.5 Tasarruf Fonksiyonu:
Ailelerin tasarrrufları ile gelirleri arasındaki ilişkiyi gösterir.
S = f(Y) = -β 0 + β 1 Y
Burada, S: tasarruf miktarı, Y ise gelirdir. β 0 : otonom tasarruftur, işareti negatiftir ve β 1 ise,
marjinal tasarruf eğilimidir, işareti pozitiftir.
2.3.1.6 Talep Fonksiyonu:
Bir malın talep edilen miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren talep fonksiyonu,
D = f(P) = β 0 - β 1 P
şeklinde gösterilmektedir. Fiyat ile talep arasındaki ilişki negatiftir; bir malın fiyatı artarsa o
mala olan talep azalmaktadır.
Daha geniş bir talep modeli,
=
D
β 0 + β1PA + β 2 PB + β3Y
A
Burada P A : A malının fiyatı, P B ise B malının fiyatıdır. B malı anlaşıldığı üzere A malına
rakip maldır. Talep fonksiyonlarında, tamamlayıcı malın fiyatının işareti negatif, ikame malın
fiyatının işareti pozitiftir. Ayrıca gelir ile talep arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur.
2.3.1.7 Arz Fonksiyonları ve Piyasa Dengesi:

S= f ( P=
) β1 + β 2 P
Bir firmanın veya ferdin arz fonksiyonu piyasada belirli bir fiyattan arz edilecek miktarı
gösterir. Fiyat ile arz arasındaki ilişki pozitiftir; bir malın fiyatı artarsa o mala olan arz
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artmaktadır. Arz edilen miktar sadece fiyata bağlı değil; diğer malların fiyatlarına, üretim
faktörleri fiyatlarına ve üretim teknolojisindeki gelişmelere bağlıdır.
2.3.1.8 Firmanın Yatırım Fonksiyonu:
Bir firmanın yatırım harcamalarını açıklayan fonksiyondur.
It =
β1 + β 2π t + β3 K t −1 + β 4 rt
I t : yatırım harcamaları, π t : firmanın karı, K t −1 : t − 1 dönemindeki sermaye stoku, rt : faiz
oranıdır.
2.3.2 Sektörel Modeller:
2.3.2.1 Girdi-Çıktı Analizi
Ekonominin tüm sektörleri için faaliyet seviyelerinin arasındaki ilişkilerdir. Daha çok
matematiksel iktisadın konusudur. Girdi – Çıktı Analizi, bir ekonomideki endüstrilerin dış
taleplerle birlikte birbirlerinin iç taleplerini de karşılayacak kadar üretim yapmalarını
sağlayacak denge koşullarını belirlemek için yapılmaktadır.
2.3.2.2 Phillips Eğrisi
Philips eğrisi t yılındaki enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Phillips eğrisi bir ekonomide işsizliği azaltmak için alınacak önlemlerin nominal ücretleri
yükselttiğini, aksine işçi ücretlerinin düşmesi durumunda (toplam talebi azaltıcı önlemler
nedeniyle) da işsizliğin arttığını ortaya koymaktadır
Phillips eğrisi t yılındaki enflasyon oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Yt = β0 + β1 1
Xt
2.3.2.3 Pareto Gelir Dağılımı Eğrisi
Gelir dağılımı konusunda Lorenz eğrisi ve pareto gelir dağılımı eğrisi olarak bilinmektedir.
Pareto eğrisi tam logaritmik bir kalıptır. Nispeten yüksek gelirlilere ait verilere uyan bir
fonksiyondur.
N ( x) =

A
xa
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N(x): x ve daha fazla gelire sahip olanların sayısı, a: gelir dağılımında eşitsizliği gösteren
katsayı, A: sabit sayıdır. Bu eğri tam logaritmik model haline getirildiğinde doğru haline
dönüşür.
2.3.3 Makro Ekonomik Modeller:
Bir ülkenin toplam tüketimini veya toplam tasarrufunu veya toplam yatırımlarını başka bir
makro değişkeni bağımlı değişken alıp bunu etkileyen bağımsız değişkenlerle arasındaki
ilişkiler araştırılır.
2.3.3.1 Toplam Tüketim Fonksiyonu
Tek denklemli tüketim fonksiyonu;
C= α + β Y

C : Toplam Tüketim Harcamaları, Y : Milli Gelir

İki denklemli tüketim fonksiyonu:

C= a + bY
Y= C + I
1.C= a + bYd
2.I = I

Çok denklemli tüketim fonksiyonu:

3.G = G
4.T = T
5.Yd= Y − T
6.Y = C + I + G

Bu tüketim fonksiyonları kapalı bir ekonomi olduğu varsayımı altında geçerlidir. C burada,
özel sektör veya hanehaklarının nihai mallara yaptıkları harcamalardır. I, işletmelerin net stok
birikimleri de dahil sermaye malları harcamaları ve yeni inşa edilen konutlara yapılan
harcamalardır. G, devlet ya da hükümetin nihai mal ya da hizmet alımı için yaptığı
harcamalardır. (1) nolu denklemde tüketim kullanılabilir gelirin artan bir fonksiyonudur. 2, 3
ve 4 numaralı denklemler sırasıyla, yatırımın, devlet harcamalarının vergi gerlirlerinin
otonom olduğunu ifade etmektedir. 5 numaralı denklem kullanılabilir gelirin, kişisel gelirden
vasıtasız vergilerin çıkarılması ile elde edildiğini göstermektedir.
2.3.3.2 Toplam Tasarruf Fonksiyonu
Tasarruf, milli gelirin tüketim harcamalarına gitmeyen kısmıdır.
S=Y–C
Gelirle tasarruf arasındaki ilişki pozitiftir. Toplam tasarruf fonksiyonu şöyle gösterilebilir:

13 / 16

S = c + dY
2.3.3.3 Toplam Yatırım Fonksiyonu
Yatırım harcamaları çarpan etkisi ile milli gelir ve istihdam üzerinde etki yapmaktadır.
I =β1 + β 2 r + β3Y

I : Toplam Yatırım Harcamaları, r : cari faiz haddi, Y : Milli Gelir

Yatırım hacmine etki eden diğer önemli değişken sermaye stokudur. Yatırımın gayesi mevcut
sermaye stokunun miktarını arttırmaktır. Bu iki değişken arasında ters yönde bağlantı vardır.
2.3.3.4 İhracat-İthalat Fonksiyonları
İthalat ve ihracatın varlığıyla yani açık bir ekonomide,
Y = C + I + G + (E-M)
şeklinde yazılabilir. Burada, E: ihracat tutarı ve M: ithalat tutarıdır. E = M ise, dış ticaret
dengesi vardır. E>M ise dış ticaret fazlası, E<M ise dış ticaret açığı vardır. Eğer dış ticaret
fazlası varsa, ihracatın çarpan etkisinden dolayı, ekonomiye dış ticaret yoluyla giren bu ek
gelir, milli gelirde kendisinden fazla gelir artışı yapmaktadır.
İhracat fonksiyonu,
=
log E β 0 + β1Y + β 2

PD
PM

burada P D : iç piyasa fiyatları ve P M : dünya piyasası fiyatlarıdır. β 2 katsayısı, “nispi fiyatlara
göre dış ticaret elastikiyetini” vermektedir.
İhracat milli gelirdeki değişmelerden etkilenmemekle beraber iç piyasa fiyatları ve dünya
piyasa fiyatlarımndan etkilenir. Bu katsayı önemlidir nispi fiyatlara göre dış ticaret
elastikiyetini verir. İhracat fonksiyonunda ithalatı yapan ülkelerin milli gelir ve GSMH
endeksleri de değişken olarak alınabilir.
ln M = α 0 + α1 ln Y
İthalat milli gelirin bir fonksiyonudur. Katsayısı gelire göre ithalat endeksini verir.
=
ln M α 0 + α1 ln Y + α 2

PD
PM

Fiyatın katsayısı nispi fiyatlara göre ithalat elastikiyetidir.
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2.3.3.5 Para Talebi Fonksiyonları
Para talebi, bir ekonomide belli bir anda tüm fertlerin ve kurumların yanlarında, kasalarında
ya da banka hesaplarında hemen harcanabilir durumda bulundurmak istedikleri para stoku
olarak tanımlanmaktadır. Para talebini etkileyen en önemli faktörler, gelir seviyesi ile malların
fiyatıdır. Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde, bazı kişiler para tutma eğilimini azaltıp
paralarını bankaya yatırırlar. Likit aktifler veya varlıklar stoku (L) de para talebini
etkilemektedir. Para talebi modeli şöyle kurulmaktadır:
MD = β0 - β1 r + β2 Y + β3 L
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Çoklu Doğrusal Regresyon modeli ile Basit doğrusal regresyon modeli arasındaki
benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
2) A malının talebine yönelik bir ekonometrik analiz sonucunda elde edilen katsayılar hangi
bağımsız değişkenin etkisinin bağımlı değişken üzerinde daha fazla olduğu hususunda bilgi
verir mi ? Açıklayınız.

D
=
β 0 + β1PA + β 2 PB + β3Y
A
P A : A malının fiyatı

P B : B malının fiyatı

Y: Gelir

3) İktisadi Modeller kaç grupta incelenebilmektedir?
4) Logaritmik doğrusal Modelde Y bir malın tüketim miktarı, X’ de tüketici geliriyse gelir
esnekliğini nasıl hesaplarsınız?Aynı işlemi doğrusal logaritmik modelde nasıl yaparsınız?
5) Engel harcama eğrisi bir tüketicinin mala yaptığı harcama ile tüketicinin toplam gelirini
birbiriyle ilişkiledirir. Bu teorik yapı için hangi fonksiyonel yapıyı kullanırsınız?Harcamanın
gelir esnekliğini nasıl hesaplarsınız?
6) Türkiye’nin 1980-2012 yılları arasıda dış ticaretinin yapısını yönelik bir ekonometrik
analiz yaptığınızda kullanacağınız model yapıları ve değişkenleri açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta, uygulamalı ekonometrik çalışmaların çözümlemelerinde kullanılan programlardan
olan E-Views paket programında uygulamanın nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Bu programın
menüleri kullanılarak bazı modeller tahmin edilerek test edilebilmektedirler. Ayrıca menüden
çözülemeyen konular için program yazılımı ile çözüm sağlanabilmektedir. İlk olarak
programın temel özellikleri ve menüleri açıklanmaktatır. Daha sonra ise basit doğrusal
regresyon modeline yönelik bir uygulamanın bu programda aşama aşama çözümlenmesi
anlatılmaktadır.Örnek olarak ise 10 aileye yönelik gözlem değerleri kullanılarak tüketim
fonksiyonu tahmin edilmektedir.
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3. UYGULAMALI EKONOMETRİK ÇALIŞMALARDA E-VIEWS PAKET
PROGRAMININ KULLANIMI
3.1. E-Views Programının Temel Kavramları
Bu ders kapsamında uygulamalı ekonometrik çalışmalarda sıklıkla kullanılan EViews
ekonometrik paket programı tanıtılmakta ve ekonometrik uygulamalı bir çalışmanın nasıl
yapılacağı anlatılmaktadır.
EViews programında yeni bir çalışma yapabilmek için bir dosya oluşturulması gerekmektedir.
Ana menüden;
File/New/Workfile
seçenekleri seçilmektedir.

Şekil 3.1:Programda Ana Menünün Görünümü
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Şekil 3.2: Programda Yeni Çalışma Dosyası Oluşturulması

Şekil 3.3: Programda Veri Özelliğinin Belirlenmesi
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Bu işlem tamamlanınca ekranda Workfile Range penceresi görülecektir. Bu pencerede
uygun frekanslar kullanılarak verinin başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmaktadır.
Annual:

Yıllık

Semi-Annual:

Altı Aylık

Quarterly:

Üç Aylık

Monthly;

Aylık

Weekly;

Haftalık

Daily (5 day weeks):

Günlük veri ‘5 günlük’

Daily (7 day weeks):

Günlük veri ‘7 günlük’

Undated or irregular:

Tarihsiz veya düzensiz

İlk olarak bu seçeneklerden birinin seçilmesi gerekmektedir. Verinin türü seçildikten sonra ‘Start
Date’ bölümüne verinin başlangıç tarihi ‘End Date’ bölümüne ise kullanılacak verinin tarihi
yazılmaktadır.
Yıllık veriler için sadece başlangıç bitiş yılları yazılmaktadır (1990-2004).
Altı aylık verilerde yılda altı aylık iki periyot olduğu için önce yıl sonra dönem yazılmaktadır (1990:12004:2).
Üç aylık veriler için önce yıl, daha sonra mevsim yazılmaktadır (1990:1-2004:4).
Aylık veriler için önce yılı, sonra ay yazılmaktadır (1990:1-2004:12).
Haftalık veya günlük veriler için ise önce ay, sonra gün ve yıl yazılmaktadır (4:15.:90-12:30:30:99).
Tarihsiz veya düzensiz seçeneği seçildiği zaman “Start date” ve “End date” seçenekleri gelmektedir.
Burada “Start date” kısmına ilk gözlem numarası “End date” kısmına da son gözlem numarası
girilmektedir.
Verilere ait başlangıç ve bitiş tarihleri belirtildikten sonra ekranda görülen yeni çalışma penceresi
farklı işlemlerin ve çözümlemelerin yapılabilmesine olanak sağlayan bir menüye sahiptir. Menünün
altında yer alan semboller ve açıklamaları aşağıda gösterilmektedir.
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Şekil 3.4: Çalışma Dosyasına Ait Menü

Şekil 3.5:Yeni Veri Girişi İçin Çalışma Tablosu Oluşturulması
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Range:

Verinin kapsadığı dönemi,

Sample;

Tahmin edilecek dönemi,

Default Equation:

Tahmin edilecek modeli,

C:

Tahmin edilecek katsayılar vektörünü,

Resid:

Kalıntıları,

Çalışma dosyası açıldıktan sonra veri girişinin yapılması için bir grup yaratılmalıdır. Ama
menüde yer alan Quick menüsünden yararlanılarak veri girişi yapılmaktadır.
Quick / Empty Group (Edit Series)
Bu seçenekler yardımı ile seri olmayan bir çalışma tablosu elde edilmektedir. Çalışma
satırında yer alan “obs.satırı” mouse’un sağ tuşu yardımı ile seçildikten sonra teker teker seri
isimleri girilmektedir. Serilere isim verilmez ise bu seriler program tarafından SER1, SER2
olarak tanımlanmaktadır. Serilere verilen isim değiştirilecek ise serinin isminin üzerine mouse
ile gelinerek seçilerek ve yeni isim yazılarak ‘enter’ tuşuna basılmaktadır. Ekranda ‘Rename Y
as X’ sorusuna ‘Yes’ cevabı verildiğinde serinin isminin değiştiği görülmektedir.
Çalışma dosyasında yer alan serilerin başlangıç-bitiş noktalarından sonra veri alanını
genişletmek için ana menüden;
Procs/Change Workfile Range
seçeneği kullanılmaktadır. Ekranda açılan yeni pencerede başlangıç ve bitiş yeniden
yazılmaktadır.
Programda veri alanının genişletilmesi mümkün olduğu halde küçültülmesi mümkün değildir.
Fakat ‘sample’ komutu ile gözlem aralığı küçülmektedir (aynı işlemler çalışma penceresinde
yer alan alt mönüdeki ‘procs’ ve ‘sample’ seçenekleri yardımı ile de yapılabilmektedir).
Çalışma dosyasını kaydetmek için ana menüden;
File/Save As
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komutu kullanılmaktadır. Burada ekrana gelen ‘File Name’ kısmına çalışma dosyasına verilen
isim yazılmalıdır.
EViews programında analiz yapılabilmesi için öncelikle yukarıda da belirtildiği gibi
programda yeni bir çalışma dosyasının açılması gerekmektedir. Bu programda daha önce
verileri girilmiş bir dosyayı açmak için ana menüden;
File/Open/Workfile
seçeneği seçilmektedir. Bu işlem sonucunda ekranda açılan yeni pencereden dosyanın
kaydedildiği yer ve ismi belirtilmelidir.

Şekil 3.6: Programda Kayıtlı Olan Dosyanın Açılması

Ayrıca bu programda verilerin çeşitli özelliklerine göre farklı grafik türleri bulunmaktadır.
Line Graph (Çizgi Grafiği): Serilerin zamana bağlı olarak çizgi şeklinde oluşturulan
grafiğidir.
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Bar Graph (Sütun Grafiği): Serilere ait gözlem değerlerinin büyüklükleri ile orantılı sütunlar
yardımıyla gösterilmektedir.
Scatter (Serpilme Diyagramı): Serilerin birlikte dağılımını gösterir.Birinci seri yatay ikinci
seri ise düşey eksende yer almaktadır.
Pie (Daire Grafiği): Serideki gözlemlerin bir daire olarak düşünülerek bu daire içinde serilere
gözlem değerleri ile orantılı pay verilmesi ile oluşturulmaktadır.

Şekil 3.7: Programda Yer Alan Grafik Türleri

Ana mönüde yer alan ve kullanacağımız bazı komutlar aşağıda açıklanmaktadır.
File/Open:
File/Save:
File/Exit

Önceden kaydedilmiş bir dosyayı açmak için kullanılır.
Önceden kaydedilmiş bir dosya üzerinde yapılan değişikleri kaydetmek
için kullanılır.
Eviews programından çıkmak için kullanılır.
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3.2. Basit Doğrusal Regresyon Modeline Yönelik Uygulama: Tüketim Fonksiyonu
Örneği
Bu kısımda 10 aile için elde edilmiş tüketim ve gelir düzeylerine ait veriler kullanılarak
EViews programı ile regresyon denklemi tahmin edilecektir.
Tüketim fonksiyonun tahmini için ilk olarak File/New/Workfile seçenekleri kullanılarak
çalışma sayfayı için verinin özelliği belirlenmektedir.

Tüketim ve gelir değişkenlerine ait veriler kesit verisi özelliği gösterdiği için
“Unstructured/Undated” kısmı seçilerek analizde kullanılan gözlem sayısı olan “10”
“Observations” kısmına yazılır. Daha sonra “OK” seçeneği tıklanır. Böylece çalışma sayfası
yaratılmış olur.
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Çalışma sayfası hazır hale getirildikten sonra veri girişi için ana menüden “Quick/Empty
Group (Edit Series)” kısmı kullanılır.
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Veri girişi yapıldıktan sonra Tüketim fonksiyonun tahmini için ana menüden “Quick/Estimate
Equation” kısmından model tahmini için spesifikasyon penceresine ulaşılır.

Yukarıda görülen spesifikasyonun yazılmasından sonra aşağıdaki tahmin çıktısına
ulaşılmaktadır. Çıktı incelendiğinde ilk satırda bağımlı değişkenin sembolü, çözümde
kullanılan yöntem(en küçük kareler), çözümün yapıldığı gün -saat, örnek dönemi ve gözlem
sayısını gösteren kısım ilk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu tahmin çıktısından yararlanılarak önce model formüle edilir. Daha sonra bu modelin
2

kullanılıp kullanılamayacağına karar verebilmek için istatistiksel analiz yapılır. R değeri , ttesti ve F testi sonuçlarına bakılarak tahmin edilen modelin uygun olup olmadığı konusunda
uygulama yapan bir fikir sahibi olabilmektedir. Yapılan çözüm sonucunda 6 farklı durum
karşımıza çıkmaktadır. Birinci durum ideal modeli göstermekte diğer karşılaşılan durumlar ise
spesifikasyon aşamasında bir takım düzeltmeler yapılması gerektiğini göstermektedir.
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Çıktının ikinci kısmı kullanılarak aşağıdaki denklem elde edilmektedir. Denklemden de
anlaşılacağı gibi ilk sütun bağımsız değişken ile regresyon sabitini gösteren sembollerden
oluşmaktadır. İkinci sütun katsayıları, üçüncü sütun bu katsayıların standart hatalarını,
dördüncü sütun t-testi sonuçlarını ve beşinci sütun ise bu istatistiğe ait olasılık değerlerini
göstermektedir.

=
Y 23.90 + 0.51X
t:

(6.03)

(0.51)

(3.95)

(15.35)

R 2 = 0.97 R 2 = 0.96 F = 237
2

Çıktının üçüncü kısmında ise ilk sütunda; R değeri, R 2 değeri, regreyonun standart hatası , kalıntı
kareler toplamı, logaritmik benzerlik ve Durbin-Watson test istatistiğine ait değerler bulunmaktadır.
İkinci sütunda ise bağımlı değişkenin ortalaması, standart sapması, Akaike-Schwarz kriterleri, F
istatistiği ve bu istatistiğe ait olasılık değeri yer almaktadır.
Çıktı içerisindeki alt menüde yer alan view seçeneği içerisinde uygulamanın testi için kullanılacak
çeşitli testler ve analizler mevcuttur.

16 / 20

View menüsü açıldığında aşağıdaki pencere görülecektir.

Representations: Kullanılan denklemi,tahmin yöntemini ve denklemin katsayılarını gösterir.
Estimation Output: Denklem ile ilgili tahminleri gösterir.
Actual, Fitted, Residual: Bağımlı değişkenin gerçek değerleri, tahmin edilmiş değerleri, ve
kalıntılara ait tahmin değerleri ile bu değerlere ait grafikler yar almaktadır.
ARMA Structure: ARMA yapısının belirlenmesini sağlar.
Gradients and Derivatives: Eimleri ve türevleri gösterir.
Covariance Matrix: Kovaryans matrisini gösterir.
Coefficient Tests: Katsayılar ile ilgili tanı testlerini inceler.
Residual Tests: Artıklarla ilgili tanı testlerini yapar.
Stability Tests: Kararlılık testlerini (yapısal kırılma vb.) yapar.
Label: Denklemin etiket bilgilerini gösterir.
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ÇALIŞMA SORUSU:
1) 1990-2012 yılları arasındaki A malının tüketiminin incelenmesi için aşağıdaki veriler
verilmiştir.Bu verileri kullanarak A malının talebini belirleyen regresyon denklemini EViews
paket programını kullanarak tahmin ediniz.
Y: Kişi Başına A malı Tüketimi (Talep)
X1: Kişi Başına Reel Harcanabilir Gelir
Yıllar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

A Malının Talebi(Y)
27.8
29.9
29.8
30.8
31.2
33.3
35.6
36.4
36.7
38.4
40.4
40.3
41.8
40.4
40.7
40.1
42.7
44.1
46.7
50.6
50.1
51.7

Gelir(X)
397.5
413.3
439.2
459.7
492.9
528.6
560.3
624.6
666.4
717.8
768.2
843.3
911.6
931.1
1021.5
1165.9
1349.6
1449.4
1575.5
1759.1
1994.2
2258.1
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta, uygulamalı ekonometrik çalışmaların çözümlemelerinde kullanılan programlardan
olan E-Views paket programında kesit verileri ve zaman serisi verileri kullanılarak tüketim
fonksiyonuna ait uygulamalar yapılmaktadır. Elde edilen sonuçların ikisadi ve istatistiksel
açılardan analizlerinin nasıl değerlendirildiği anlatılmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası veri bankasından uygulamalı analizlerde kullanılan verilerin nasıl elde
edileceği aşamalar halinde gösterilmektedir.
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4. TÜKETİM FONKSİYONUNA AİT UYGULAMALI ANALİZLER
4.1. Kesit Verileri Kullanılarak Yapılan Analiz ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Bu kısımda 10 aile için elde edilmiş tüketim ve gelir düzeylerine ait veriler kullanılarak EViews programı ile tahmin edilen regresyon denklemi analiz edilecektir( Bakınız 3.hafta).
Şekil: 4.1 Tüketim Fonksiyonuna Ait E-Views Çıktısı

Kesit veri kullanılarak yapılan uygulama 10 aileye ait gözlemlere dayanmaktadır. Bu çıktı
kullanılarak ilk olarak aşağıdaki şekilde model ifade edilir.

=
Y 23.90 + 0.51X
(6.03) (0.03)
t:

(3.95)

(15.35)

R 2 = 0.97 R 2 = 0.96 F = 237

Uygulamalı modelin analizi için ilk önce istatistiksel açıdan uygunluk araştırılmalıdır. Bu
nedenle ilk olarak R 2 değeri, t ve F testlerinin sonuçları analiz edilmelidir.
R 2 değeri 0.97 olarak hesaplanmıştır. Yani bağımlı değişkende meydana gelen değişikliğin %
97si bağımsız değişkende meydana gelen değişmelerle açıklanmaktadır.Bu değerin 1’e çok
yakın olması örneklem regresyon doğrusunun verilere çok iyi uyduğunu göstermektedir.
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Uygulamalı çalışmalarda kesit veri kullanıldığında birimler arası değişkenliğin fazla olması
nedeniyle R 2 değeri düşük çıkmakta, zamn serileri kullanıldığında ise trend etkisi dolayısıyla
bu değer yükselmektedir.
R 2 ’nin yorumlanması 3 koşula bağlıdır;
•

Parametrelerin tahmini EKK tahmincileri ile yapılmalıdır. EKK hata paylarına ait
değişkenliği minimum yaptığı için R 2 ’yi maksimize etmektedir.

•

Doğrusal bağıntılar söz konusu olmalıdır.

•

Doğrusal model regresyon sabiti içermelidir. Aksi halde R 2 < 0 veya R 2 > 1 olabilir.

R 2 ’ye gelen en büyük eleştiri değişkenliğe dayalı bir ölçü olmasıdır.

Değişkenlikten

dağılmaya geçildiğinde R 2 değeri kullanılmaktadır.
R 2 ’den R 2 ’ ye geçiş farklı sayıda bağımsız değişkene sahip modeller arasında uygunluk
bakımından karşılaştırma yapabilme olanağı sağlamaktadır. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi
için modellerin bağımlı değişkenleri aynı cins olmalıdır.
İkinci olarak katsayıların anlamlılığını ayrı ayrı test etmek amacı ile t-testi yapılmalıdır.
Küçük örneklerde t testi, büyük örneklerde ise Z testi uygulanmaktadır.
Anlamlılığı test edilecek parametrye ilişkinin bağlantının teorik alt yapısı biliniyorsa tek
taraflı, herhangi bir ön bilgi yok ise çift taraflı test söz konusudur. Test için biri temel diğeri
karşıt ya da alternatif hipotez olmak üzere iki hipotez oluşturulmaktadır. Temel hipotez
H 0 olarak ifade edilmekte olup varsayımın geçerliliğini ifade etmektedir. Burada varsayım
katsayının anlamsızlığı olduğuna göre ;
H 0 : βi = 0
olarak oluşturulur.
Testin çift taraflı olması temel hipotezde ileri sürülenin doğru olup olmadığının araştırılması
olarak yorumlanabilir. Bu durumda alternatif hipotez;
H1 : β i ≠ 0
şeklinde oluşturulur.
Testin tek taraflı olması durumunda ise büyüklük veya küçüklük söz konusu olup katsayıların
işaretleri test edilmektedir. Tahmin edilen katsayı pozitif işaretli ise alternatif hipotez;
H1 : β i > 0

tahmin edilen katsayı negatif işaretli ise;
H1 : β i < 0
şeklinde oluşturulur
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Bu test katsayılar için ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak yapılabileceği için bir katsayı için
tek taraflı test, diğeri için çift taraflı test uygulanabilir.
Burada tüketim-gelir ilişkisinde marjinal tüketim eğilimi, yani bağımsız değişkenin
katsayısının işaretinin pozitif olduğu bilinmektedir. Bu katsayının anlamlılığının testi için tek
taraflı test daha uygundur.
H 0 : βi = 0
H1 : β i > 0

α = 0.05 için ; t0.05 = 1.860 olup thesap değeri ise 15.35’dir. thesap > ttablo değeri olduğu için
sıfır hipotezi red edilmektedir olup katsayı anlamlıdır. İktisat teorisi sabit katsayınında pozitif
işaretli olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle bu katsayınında anlamlı olup olmadığı test
edilirken temel ve alternatif hipotezler aynı şekilde kurulmaktadır. Hesap değeri ve tablo
değeri karşılaştırıldığında

thesap > ttablo olmakta( thesap = 3.95) dolayısıyla sıfır hipotezi red

edilmekte olup sabit katsayı da anlamlıdır.
Her iki katsayının olasılık değerleri incelendiğinde de bu değerlerin α = 0.05 ‘den küçük
olması H 0 hipotezlerinin red edilmekte olduğunu göstermektedir.
F testinde ise regresyon sabiti dışındaki parametrelerin sıfırdan farklılığı birlikte test
edilmektedir. Uygulamalı çalışmamızda tek bağımsız değişken mevcut olduğu için burada F
testi yapılamaz. Basit regresyon analizinde tek bir bağımsız değişken olduğu için bu iki test
arasında bir fark olmayıp t 2 = F olarak belirlenmektedir.
Doğrunun eğimini ölçen 0.51 değeri; gelir 1 birim arttığında tüketimin 0.51 birim arttığını
göstermektedir. Doğrunun dik ekseni kestiği noktayı gösteren sabit katsayı ise gelir sıfırken
tüketim harcamasının ortalama düzeyini göstermektedir.
4.2. Zaman Serisi Verileri Kullanılarak Yapılan Analiz ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Bu kısımda Tüketim fonksiyonunun zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilmesi
üzerinde durulmaktadır. Tüketim fonksiyonunun tahmini için gerekli olan tüketim ve gelir
değişkenlerine ait verileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım
Sitesinden (EVDS) elde edilmiştir.
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Tüketim ve gelir değişkenlerine ait veriler 1987-2007 dönemini kapsamakta olup yıllık
verilerdir. Tüketim için “Özel Nihai Tüketim Harcamaları”, gelir için ise Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH) değişkenleri ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası EVDS’den
adı geçen verilerin elde edilmesi şu şekildedir: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İnternet
sitesinin görünümü aşağıda görüldüğü gibidir:

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na ait internet sitesi açılır. Daha sonra
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan “Veriler” kısmı tıklanır ve
açılan alt menüde “İstatistiki Veriler” kısmına tıklanır:
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Ekranda görülen “İstatistiki Veriler” kısmına tıklanmasının ardından karşılaşılan ekran ise
aşağıdaki biçimdedir:
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Yukarıda yer alan ekran EVDS’nin görünümüne aittir. Buradan sonra değişken isimlerinin
üzerine tıklanarak istenilen verilere ulaşılabilmektedir. Örnek olarak ele alınan tüketim
fonksiyonun analizi için gerekli veriler bu sayfadaki “Arşiv” kısmından elde edilmektedir.
“Arşiv” sekmesi tıklandığında aşağıdaki menüye ulaşılmaktadır:

Açılan bu menüden “Güncellenmeyen İstatistikler” kısmı tıklanır ve aşağıda görülen sayfaya
ulaşılır.

Bu menüde tüketim ve gelir değişekenlerini elde edebilmek için “GSMH ve GSYİH-Sabit
(1987) Fiyatlarla (TÜİK) (Üç Aylık, Bin YTL)” sekmesi seçilir ve “Zaman Serileri” kısmına
tıklanır ve aşağıdaki menüye ulaşılır:
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Açılan menüden tüketim değişkeni için “(Harcama) Özel Nihai Tüketim (Sabit Fiyatlarla)”
kalemi, gelir değişkeni için ise “(Harcama) GSYİH (İstatistiki Hata Çıkarıldıktan Sonra)
(Sabit Fiyatlarla)” kalemi CTRL tuşuna basılı şekilde birlikte seçilir. Adı geçen veriler üçer
aylık açıklanan verilerdir ve bu verilerin yıllık verilere dönüştürülmesi için “Frekans” kısmı
kullanılır.

Yukarıda bahsedilen seçimler yapıldıktan sonra verilere ulaşmak için sol alt köşede yer alan
“Rapor” kısmına tıklanır ve aşağıda görüldüğü şekilde verilerin bulunduğu sayfaya gidilir:
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1987-2007 dönemini kapsayan yıllık veriler bu biçimde elde edildikten sonra, veriler bu
dönemi kapsayacak şekilde taranır ve kopyalanarak herhangi bir Excel sayfası açılarak
yapıştırılır:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası EVDS sisteminden anlatılan biçimde elde edilen veriler
Excel sayfasına yapıştırıldığında, Excel programı bu verileri sayısal bilgi olarak
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algılayamamakta, metin olarak algılamaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için
verilerin yapıştırıldığı ilk sütun olan A sütunu seçilerek Excel programında ana menüde yer
alan “Veri” seçeneği tercih edilir. Veri seçeneği içerisinde yer alan “Metni Sütunlara
Dönüştür” kısmına tıklanır:

“Metni Sütunlara Dönüştür” seçeneği tıklandıktan sonra aşağıdaki adımlar takip edilir:
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Açılan menüde “Sabit Genişlikli” olarak nitelendirilen kısım seçilere İki kez “İleri” seçeneği
tıklanır ve “Son” seçeneğine tıklanarak tercihler sonlandırılırak verilerin sütunlara
ayrıştırılmış haline ulaşılır:

Verilerin yukarıda görüldüğü şekilde elde edilmesinin ardından bu veriler tüketim
fonksiyonunu tahmin edilmesinde yararlanılacak olan Eviews programında kullanılacak
duruma gelmiş olmaktadır. Eviews programında tüketim fonksiyonunu tahmin etmek için
öncelikle bir çalışma sayfası oluşturulur ve bu çalışma sayfasının oluşturulmasında frekans
olarak “Annual” seçeneği tercih edilerek başlangıç ve bitiş tarihlerine sırasıyla 1987 ve 2007
tarihleri yazılır:
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Oluşturulan çalışma sayfasına ait görüntü ise aşağıdaki biçimdedir:
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Çalışma sayfasının hazırlanmasının ardından elde edilen verileri Eviews programına
atabilmek için ana menüdeki “Quick”-“Empty Group (Edit Series)” kullanılarak verilerin
atılacağı kısıma ulaşılır:

Değişkenlerin isimleri “Tuketim” ve “Gelir” olarak belirlendikten sonra Excel programında
hazır hale getirilen veriler kopyalanarak ilgili kısımlara yapıştırılır:
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Değişkenler hazır hale geldikten sonra tüketim fonksiyonunun tahmini için “Quick”“Estimate Equation” kısmı kullanılır:
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Şekil:4.2 : Tüketim Fonksiyonuna Ait E-Views Çıktısı

Zaman serisi verileri kullanılarak yapılan uygulama 1987-2007 dönemini kapsayan yıllık
olarak 21 adet gözleme dayanmaktadır. Bu çıktı kullanılarak ilk olarak aşağıdaki şekilde
model ifade edilir.
Tuketim
= 7231.66 + 0.59Gelir

(1839.67 ) ( 0.01)
t:
R 2 = 0.985

3.93

35.66

R 2 = 0.984 F = 1232

Uygulamalı modelin analizi için ilk önce istatistiksel açıdan uygunluk araştırılmalıdır. Bu
nedenle ilk olarak R 2 değeri, t ve F testlerinin sonuçları analiz edilmelidir.
R 2 değeri 0.985 olarak hesaplanmıştır. Yani bağımlı değişkende meydana gelen değişikliğin
% 98.5’i bağımsız değişkende meydana gelen değişmelerle açıklanmaktadır.
t testleri için kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir:
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H 0 : β0 = 0

H 0 : β1 = 0

H1 : β 0 > 0

H1 : β1 > 0

Sabit parametre ( β 0 ) için yapılan t testinde, hesaplanan t istatistik değeri 3.93, %5 anlamlılık
düzeyinde t tablo değeri olan 1.72 değerinden daha büyük olduğu için sabit parametre için
sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre β 0 parametresi anlamlı bir parametredir. Gelir
değişkenine ait katsayı olan β1 parametresi için yapılan t testinde ise t istatistik değeri 35.66,
%5 anlamlılık düzeyinde t tablo değeri olan 1.72 değerinden daha büyük olduğu için sabit
parametre için sıfır hipotezi reddedilmektedir. β1 parametresi de anlamlı bir parametredir.
F testinde ise regresyon sabiti dışındaki parametrelerin sıfırdan farklılığı birlikte test
edilmektedir. Uygulamalı çalışmamızda tek bağımsız değişken mevcut olduğu için burada F
testi yapılamaz. Basit regresyon analizinde tek bir bağımsız değişken olduğu için bu iki test
arasında bir fark olmayıp t 2 = F olarak belirlenmektedir.
Doğrunun eğimini ölçen 0.59 değeri; gelir 1 birim arttığında tüketimin 0.59 birim arttığını
göstermektedir. Doğrunun dik ekseni kestiği noktayı gösteren sabit katsayı ise gelir sıfırken
tüketim harcamasının ortalama düzeyini göstermektedir.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1- “ R 2 değeri kareli ifade olduğu için negatif değer alamaz” ifadesi doğru mudur?
Açıklayınız
2- Tüketim fonksiyonuait iki farklı model tahmin edilmiştir. Verilen bilgilere göre bu
modellerden hangisini uygulama modeli olarak tercih edersiniz? Nedenleri ile açıklayınız.
Y= Tüketim X= Gelir
Y =2.80 + 0.8 X + 0.5 X t −1
=
Y 3.20 + 0.6 X

R 2 =0.98
R 2 =0.95

3- Aşağıda verilen modellerden hangisini uygun olduğuna nasıl karar verirsiniz?

Y=
β 0 + β1 X 1 + β 2 X 2
lnY =
β 0 + β1 X 1 + β 2 X 2
4- Tek taraflı ve çift taraflı t testlerini uygulamalarda kullanırken hangisini neden tercih
ederiz?
5- R 2 bir test midir yoksa bir istatistik midir? Tartışınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta, uygulamalı ekonometrik çalışmaların çözümlemelerinde kullanılan programlardan
olan E-Views paket programında talep ve üretim fonksiyonuna ait uygulamalar
yapılmaktadır. Elde edilen sonuçların ikisadi ve istatistiksel açılardan analizlerinin nasıl
değerlendirildiği anlatılmaktadır.
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5. 1. TALEP FONKSİYONUNA AİT UYGULAMALI ANALİZ
Bu kısımda 1960-1982 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak tavuk talebi fonksiyonunu
tahmini gerçekleştirilecektir. Tavuk eti talebinin tahmininde yine E-Views programı
kullanılacaktır. Tahmin edilecek talep fonksiyonunda bağımlı değişken olan Y: kişi başına
tavuk eti tüketimini, X 2 : kişi başına reel harcanabilir gelir değişkenini ve X 3 ise tavuk eti
fiyatını

ifade eden bağımsız değişkenlerdir. Eviews programında tavuk eti talep

fonksiyounun tahmini için kullanılan çalışma sayfasına ait görüntü aşağıdaki gibidir:

İktisat teorisinde talep fonksiyonlarının matematiksel biçimi hakkında kesin bir yargı
bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle talep ile gelir değişkenleri ve/veya talep ile fiyat
değişkenleri arasında ilişkinin doğrusal ya da üssel (logaritmik) olduğuna ilişkin herhangi bir
bilgi bulunmamaktadır. Analizimizde tavuk eti talebi fonksiyonunun tahmin edilmesinde tam
logaritmik kalıp kullanılacaktır. Bu nedenle analizde kullanılan değişkenlerin tümünün
logaritmik dönüşümlerinin yapılması gerekmektedir. Eviews programında logaritmik
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dönüşüm (ve herhangi bir dönüşüm) yapabilmek için “Generate” kısmı kullanılmaktadır.
Bunun için ana menüdeki “Quick-Generate Series” kısmı kullanılabileceği gibi alt menüde
sağ kısımda sondan ikinci seçenek olan “Generate” kısmı da kullanılabilmekedir. Eviews
programında sırasıyla Y, X 2 ve X 3 değişkenlerinin logaritmlarının alınması aşağıdaki biçimde
yapılmaktadır. Generate kısmı tıklandıktan sonra Y, X 2

ve X 3

değişkenlerinin

logaritmalarının alınması için sırasıyla lny=log(y), lnx2=log(x2), lnx3=log(x3) tek tek
yazılarak değişkenlerin logaritmik dönüşümleri elde edilmektedir:
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Değişkenlere ait logaritmik dönüşümler yapıldıktan sonra tavuk eti talebine ait regresyon
denklemi tam logaritmik bir model olarak aşağıdaki biçimde tahmin edilmektedir:

Bu aşamadan sonra tavuk eti talebine ait tahmin edilen model ise şu biçimdedir:
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Bu çıktı kullanılarak ilk olarak aşağıdaki şekilde model ifade edilir.

LNY=t β1 + β 2 LNX 2t − β3 LNX 3t + ut
LNY
= 2.03 + 0.45LNX 2 − 0.37 LNX 3
t

( 0.11) ( 0.02 )

( 0.06 )

17.49 18.29

− 5.86

=
R 2 0.98
=
R 2 0.97
=
F 491
Uygulamalı modelin analizi için ilk önce istatistiksel açıdan uygunluk araştırılmalıdır. Bu
nedenle ilk olarak R 2 değeri, t ve F testlerinin sonuçları analiz edilmelidir.
R 2 değeri 0.98 olarak hesaplanmıştır. R 2 ’ye gelen en büyük eleştiri değişkenliğe dayalı bir
ölçü olmasıdır. Değişkenlikten dağılmaya geçildiğinde R 2 değeri kullanılmaktadır. R 2 ’den
R 2 ’ ye geçiş farklı sayıda bağımsız değişkene sahip modeller arasında uygunluk bakımından
karşılaştırma yapabilme olanağı sağlamaktadır. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için
modellerin bağımlı değişkenleri aynı cins olmalıdır.
R 2 (Düzeltilmiş R 2 ) değeri ise 0.97 olarak hesaplanmıştır. Tahmin edilen tavuk eti talebi
fonksiyonu birden fazla bağımsız değişkenli (çoklu regresyon) model olduğu için burada R 2
değeri dikkate alınmaktadır. Yani bağımlı değişkende meydana gelen değişikliğin % 97 si
bağımsız değişkende meydana gelen değişmelerle açıklanmaktadır.Bu değerin 1’e çok yakın
olması örneklem regresyon doğrusunun verilere çok iyi uyduğunu göstermektedir.
İkinci olarak katsayıların anlamlılığını ayrı ayrı test etmek amacı ile t-testi yapılmalıdır.
Küçük örneklerde t testi, büyük örneklerde ise Z testi uygulanmaktadır.
Anlamlılığı test edilecek parametrye ilişkinin bağlantının teorik alt yapısı biliniyorsa tek
taraflı, herhangi bir ön bilgi yok ise çift taraflı test söz konusudur. Test için biri temel diğeri
karşıt ya da alternatif hipotez olmak üzere iki hipotez oluşturulmaktadır. Temel hipotez H 0
olarak ifade edilmekte olup

varsayımın geçerliliğini ifade etmektedir. Burada varsayım

katsayının anlamsızlığı olduğuna göre ;
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H 0 : βi = 0
olarak oluşturulur.
Testin çift taraflı olması temel hipotezde ileri sürülenin doğru olup olmadığının araştırılması
olarak yorumlanabilir. Bu durumda alternatif hipotez;
H1 : β i ≠ 0
şeklinde oluşturulur.
Testin tek taraflı olması durumunda ise büyüklük veya küçüklük söz konusu olup katsayıların
işaretleri test edilmektedir. Tahmin edilen katsayı pozitif işaretli ise alternatif hipotez;
H1 : β i > 0
tahmin edilen katsayı negatif işaretli ise;
H1 : β i < 0
şeklinde oluşturulur
Bu test katsayılar için ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak yapılabileceği için bir katsayı için
tek taraflı test, diğeri için çift taraflı test uygulanabilir.

β1

parametresi

için

yapılan

t

testinde

kurulan

hipotezler

aşağıdaki

gibidir:

H 0 : β1 = 0
H1 : β1 ≠ 0
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Hesaplanan t istatistiği 17.49’dur ve α = 0.05 için tablo değeri t0.05;20 = 2.085 ’tir. Hesaplanan
t istatistiği tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna
göre β1 parametresi anlamlı bir parametredir.
Burada tavuk eti talebi ve kişi başına harcanabilir gelir ilişkisinde, ilişkinin yönünün pozitif
olduğu bilinmektedir. Bu katsayının anlamlılığının testi için tek taraflı test daha uygundur.
H 0 : β2 = 0
H1 : β 2 > 0
Hesaplanan t istatistiği 18.29’dur ve α = 0.05 için tablo değeri 1.72’dir. Hesaplanan t
istatistiği tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre

β 2 parametresi anlamlı bir parametredir.
Tavuk eti talebi ve tavuk eti fiyatı ilişkisinde, ilişkinin yönünün negatif olduğu bilinmektedir.
Bu katsayının anlamlılığının testi için tek taraflı test daha uygundur.
H 0 : β3 = 0
H1 : β 3 < 0
Hesaplanan t istatistiği -5.86’dır ve α = 0.05 için tablo değeri 1.72’dir. Hesaplanan t istatistiği
tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre β3
parametresi anlamlı bir parametredir.
Her üç katsayının olasılık değerleri incelendiğinde de bu değerlerin α = 0.05 ‘den küçük
olması H 0 hipotezlerinin red edilmekte olduğunu göstermektedir.
Modelin genel olarak anlamlılığını test eden F testine ait hipotezler ise aşağıdaki gibidir:

β=
H 0 : β=
0
2
3
H1 : β 2 ≠ β 3 ≠ 0
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F testinde ise regresyon sabiti dışındaki parametrelerin sıfırdan farklılığı birlikte test
edilmektedir. Hesaplanan F istatistiği 491’dir. α = 0.05 için k-1, n-k serbestlik dereceleriyle
yani 2 ve 20 serbestlik dereceli F tablo değeri 3.49’dur. Buna göre hesaplanan F hesap değeri,
tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Model genel olarak
anlamlıdır.
Tahmin edilen tavuk eti talebi tam logaritmik forma sahip olduğu için buradan elde edilen
katsayılar elastikiyetleri göstermektedir. β 2 ve β3 katsayıları sırasıyla gelir ve fiyat
esneklikleridir. İktisat teorine göre;

β 2 >0; Gelir ile talep arasındaki ilişki aynı yönlüdür. Gelir artıkça buna bağlı olarak talepte
artar.

β3 <0; Fiyat ile talep arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Bir malın fiyatı arttıkça talebi
azalmaktadır.
Talep fonksiyonunun tahmini sonucunda elde edilen sonuçlara bakıldığında; gelir esnekliğinin
pozitif, fiyat esnekliğinin ise negatif değer alması iktisadi beklentiyi doğrulamaktadır.
Gelir esnekliği; pozitif işaretli olmasına rağmen, istatistiksel olarak birden küçüktür. Bu sonuç
tavuk eti talebinin lüks mal olmadığını göstermektedir. Gelir esnekliği birden büyük olan
mallar lüks mal sayılmakta olup bu değer sıfıra eşit ise söz konusu mal zorunlu mal
olmaktadır.
Gelir esnekliği sıfır ile bir arasında değer alırsa, söz konusu malın temel ihtiyaç malı olduğu
söylenebilmektedir. Dolayısıyla, talebin gelir esnekliği talep edilen malın çeşidi hakkında
bilgi vermektedir.
Tahmin edilen fiyat esnekliği, mutlak değerce istatistiksel bakımdan birden küçüktür. Bu
sonuç tavuk eti talebinin fiyata göre esnek olmadığını gösterir.
Fiyat Esnekliği > 1 ise, Elastik
Talep edilen miktardaki değişme oranı, fiyatlardaki değişme oranından büyüktür. Fiyatlardaki
bir düşme, satışları ve toplam hasılatı arttırmaktadır.
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Fiyat Esnekliği < 1 ise, İnelastik
Talep edilen miktardaki değişme oranı, fiyatlardaki değişme oranından küçüktür. Fiyatlardaki
bir düşme, satışlarda artış yaratmakla birlikte toplam hasılatı azaltmaktadır.
Fiyat Esnekliği = 0 ise, Tam (Sonsuz) Elastik
Piyasadaki malın fiyatı ne olursa olsun belli bir miktarda alıcı vardır. Fiyat değişikliği
karşısında talep edilen miktar değişmemektedir. Talebin fiyatla ilgisi bulunmamaktadır.
Ekmek gibi mallar.
5. 2. ÜRETİM FONKSİYONUNA AİT UYGULAMALI ANALİZ
Bu kısımda ise 1998-2012 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak ABD ekonomisine ait
Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonunun tahmini yapılmaktadır. Cobb-Douglas tipi üretim
fonksiyonu, doğrusal olmayan bir yapıya sahip olup aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:
Qt = A.K tβ .Lαt .eut

Bu modelin her iki tarafının doğal logaritması alınarak model doğrusallaştırılabilmektedir:

λ + β LNK t + α LNLt + ut
LNQt =
Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda;
Q= Üretim(Çıktı)
L= Emek Girdisi
K= Sermaye Girdisi
Bu model katsayılarında doğrusallaşan bir modeldir. Değişkenlerine göre doğrusal olmayıp,
bu değişkenler logaritmalarında doğrusaldır. Üretim fonksiyonunun tam logaritmik bir model
olduğuna dair bilgi bize iktisat teorisi tarafından verilmektedir.

α , üretimin emek girdisine göre kısmi esnekliğidir. Yani sermaye girdisi sabit iken emek
girdisindeki yüzde birlik değişime karşı üretimdeki yüzde değişimi ölçer.

β , üretimin sermaye girdisine göre kısmi esnekliğidir. Yani emek girdisi sabit iken sermaye
girdisindeki yüzde birlik değişime karşı üretimdeki yüzde değişimi ölçer.
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( α + β ) toplamı, ölçeğe göre getiri hakkında bilgi vermektedir. Yani girdilerdeki aynı
orandaki bir değişmeye karşılık üretimdeki tepki konusunda bilgi verir.

α + β = 1 ise, ölçeğe göre sabit getiri vardır. Yani girdileri iki katına çıkartmak çıktıyı da iki
katına çıkarmaktadır.

α + β < 1 ise, ölçeğe göre azalan getiri vardır. Girdileri iki katına çıkartmak çıktıyı iki
katından daha az attırır.

α + β > 1 ise, ölçeğe göre artan getiri vardır. Girdileri iki katına çıkarmak çıktıyı iki
katından daha fazla arttırmaktadır.

Yukarıdaki modelden anlaşılacağı üzere Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu tam logaritmik
forma uygunluk gösteren bir modeldir bu nedenle değişkenlerin logaritmik dönüşümlerinin
yapılması

gerekmektedir.

Bunun

için

Eviews

programında

“Generate” kısmından

faydalanılmaktadır. Generate kısmı tıklandıktan sonra Q, K ve L değişkenlerinin

15 / 21

logaritmalarının alınması için sırasıyla lnq=log(q), lnk=log(k), lnl=log(l) tek tek yazılarak
değişkenlerin logaritmik dönüşümleri elde edilmektedir:
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Değişkenlere ait logaritmik dönüşümler yapıldıktan sonra üretim fonksiyonuna ait regresyon
denklemi tam logaritmik bir model olarak aşağıdaki biçimde tahmin edilmektedir:

Bu aşamadan sonra üretime fonksiyonuna ait tahmin edilen model ise şu biçimdedir:
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Bu çıktı kullanılarak ilk olarak aşağıdaki şekilde model ifade edilir.

LNQ =
−3.33 + 1.49 LNK + 0.48LNL

( 2.44 ) ( 0.53)
t

− 1.36

2.77

( 0.10 )
4.80

=
R 0.88
=
R 0.87
=
F 48
2

2

Uygulamalı modelin analizi için ilk önce istatistiksel açıdan uygunluk araştırılmalıdır. Bu
nedenle ilk olarak R 2 değeri, t ve F testlerinin sonuçları analiz edilmelidir.
R 2 (Düzeltilmiş R 2 ) değeri ise 0.87 olarak hesaplanmıştır. Tahmin edilen tavuk eti talebi
fonksiyonu birden fazla bağımsız değişkenli (çoklu regresyon) model olduğu için burada R 2
değeri dikkate alınmaktadır. Yani bağımlı değişkende meydana gelen değişikliğin % 87 si
bağımsız değişkende meydana gelen değişmelerle açıklanmaktadır.Bu değerin 1’e yakın
olması örneklem regresyon doğrusunun verilere iyi uyduğunu göstermektedir.
İkinci olarak katsayıların anlamlılığını ayrı ayrı test etmek amacı ile t-testi yapılmalıdır.
Küçük örneklerde t testi, büyük örneklerde ise Z testi uygulanmaktadır.

λ

parametresi

için

yapılan

t

testinde

kurulan

hipotezler

aşağıdaki

gibidir:

H0 : λ = 0
H1 : λ ≠ 0
Hesaplanan t istatistiği -1.36’dır ve α = 0.05 için tablo değeri t0.05;12 = 2.17 ’tir. Hesaplanan t
istatistiği tablo değerinden daha küçük olduğu için sıfır hipotezi reddedilememektedir. Buna
göre λ parametresi anlamsız bir parametredir.
Sermaye değişkenine ait katsayı olan β için kurulan hipotezler ise şu biçimdedir:
H0 : β = 0
H1 : β ≠ 0
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Hesaplanan t istatistiği 2.77’dir ve α = 0.05 için tablo değeri 2.17’dir. Hesaplanan t istatistiği
tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre β
parametresi anlamlı bir parametredir.
Emek değişkenine ait katsayı olan α için kurulan hipotezler ise şu biçimdedir:
H0 :α = 0
H1 : α ≠ 0
Hesaplanan t istatistiği 4.80’dir ve α = 0.05 için tablo değeri 2.17’dir. Hesaplanan t istatistiği
tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre

α parametresi anlamlı bir parametredir.
Sabit parametre hariç diğer iki katsayının olasılık değerleri incelendiğinde de bu değerlerin

α = 0.05 ‘den küçük olması H 0 hipotezlerinin red edilmekte olduğunu göstermektedir.
Modelin genel olarak anlamlılığını test eden F testine ait hipotezler ise aşağıdaki gibidir:
H 0 : β= α= 0
H1 : β ≠ α ≠ 0

F testinde ise regresyon sabiti dışındaki parametrelerin sıfırdan farklılığı birlikte test
edilmektedir. Hesaplanan F istatistiği 48’dir. α = 0.05 için k-1, n-k serbestlik dereceleriyle
yani 2 ve 12 serbestlik dereceli F tablo değeri 3.88’dir. Buna göre hesaplanan F hesap değeri,
tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Model genel olarak
anlamlıdır.
Tahmin edilen üretim fonksiyonu modelinede ( α + β ) toplamı 1.97 olduğundan ölçeğe göre
artan getiri durumunun varlığı söz konusudur.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1982.3–1985.2 döneminde İstanbul ilinin Gül talebine ait veriler aşağıda verilmektedir.
Y= Satılan gül miktarı (düzine)
X 2 = Ortalama toptan gül fiyatı
X 3 =Ortalama harcanabilir aile geliri

Dönem
1981.3
1981.4
1982.1
1982.2
1982.3
1982.4
1983.1
1983.2
1983.3
1983.4
1984.1
1984.2
1984.3
1984.4
1985.1
1985.2

Y
11484
9348
8429
10079
9240
8862
6216
8253
8038
7476
5911
7950
6134
5868
3160
5872

X2
2.26
2.54
3.07
2.91
2.73
2.77
3.59
3.23
2.6
2.89
3.77
3.64
2.82
2.96
4.24
3.69

X3
3.49
2.85
4.06
3.64
3.21
3.66
3.76
3.49
3.13
3.2
3.65
3.6
2.94
3.12
3.58
3.53

1) Doğrusal modeli tahmin ederek katsayılarını yorumlayınız.
2) Tam logaritmik modeli tahmin ederek katsayılarını yorumlayınız.
3)Tam logaritmik modelde talebin fiyat ve gelir esnekliklerini yorumlayınız. Katsayıların
beklenen işaretleri nelerdir? Bulgular beklentilerle uyuşmakta mıdır? Açıklayınız.
4) Doğrusal modelde fiyat ve gelir esnekliklerini nasıl hesaplarsınız?
5)Çözümlediğiniz

modellerden

hanginin

uygulama

modeli

olarak

kullanılacağını

belirleyebilmek için bu modellerin R 2 değerini kullanarak bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
Açıklayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta; uygulamalı bir çalışmada ekonometrik analizin nasıl yapılacağı incelenmeye
başlanacaktır. Çözümlenen model klasik normal doğrusal regresyon modelinin varsayımlarını
sağlamalıdır. Bu nedenle bu varsayımların yerine gelip gelmediği kontrol edildikten sonra
eğer varsayımlardan sapma meydana gelirse bunların nasıl düzeltileceği E-views programında
uygulamalı olarak anlatılacaktır. İlk olarak hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığı
analiz edilecektir. İkinci olarak hata terimlerinin sabit varyanslı yani hepsinin aynı varyanslı
olıp olmadığı test edilerek eğer değişen varyans var ise bu durumu düzeltmek için neler
yapılacağı anlatılacaktır.
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6. EKONOMETRİK ANALİZ
Bu kısımda istatistiksel analizden sonra ikinci aşama olan ekonometrik analiz üzerinde
durulmaktadır. Ekonometrik analiz kısmında Türkiye ekonomisine ait 1971-2002 dönemini
kapsayan yıllık verilerle İthalat ve GSMH değişkenleri kullanılarak Türkiye’nin ithalat
fonksiyonu tahmin edilmektedir. Tahmin edilen ithalat fonksiyonu üzerinden ekonometrik
analizler gerçekleştirilmektedir. Tahmin edilen model aşağıdaki gibidir:

Tahmin edilen ithalat fonksiyonu incelendiğinde istatistiksel olarak tüm beklentileri
karşıladığı görülmektedir. Buna göre t testleri anlamlı, R 2 değeri yüksek ve F testi anlamlı
sonuçlara sahiptir.
Ekonometrik analiz kısmında ilk olarak ele alınan varsayım hata terimlerinin normal dağılıma
uygunluk gösterip göstermediği araştırılmaktadır.
6. 1. Hata Terimlerinin Normal Dağılımının Analizi
Klasik doğrusal normal regresyon modeline ilişkin varsayımlardan birisi de hata terimlerinin
normal dağıldığı varsayımıdır.
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Merkezi limit teoremine göre rastlantısal değişkenlein sayısı arttıkça dağılımları ne olursa
olsun toplamları normal dağılıma yaklaşmaktadır. Bu varsayım bağımlı değişken Yi ve onun
doğrusal kombinasyonları olan tahmin edilen parametreleri βˆi normal dağıtttığından bu
parametreler için hipotez testleri yapılmakta, güven aralıkları hesaplanabilmektedir. Ayrıca bu
varsayım En Çok Benzerlik yönteminin uygulanmasına da olanak sağlamaktadır. En Küçük
Kareler yönteminin uygulanabilmesi için hata terimlerinin olasılık dağılımı ile ilgili herhangi
bir varsayın yapılmamaktadır. Normal dağılımın önemli bir özelliği de normal dağılmış
değişkenleri olan bir doğrusal fonksiyonun kendisi de normal dağılımlıdır.
Normal dağılımın saptanabilmesi için χ 2 uygunluk testinin yanı sıra kolay hesaplanabildiği
için daha fazla kullanılan Jarque-Bera (JB) testleri bulunmaktadır. JB testi en küçük kareler
kalıntılarına dayanan bir büyük örnek testidir. Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis)
katsayıları yardımıyla hesaplanır. Aritmetik ortalama etrafındaki üçüncü moment çarpıklığın,
dördüncü moment ise basıklığın göstergesidir.
 S 2 ( K − 3)2 
JB n  +
=

24 
 6
Normal bir dağılım için çarpıklı sıfır ve basıklık ise 3 olmaktadır. Kalıntıların normal
dağıldığını ifade eden sıfır hipotezi ve kalıntıların normal dağılıma uymadığını gösteren
alternatif hipotez, testin hipotezleridir. Bu istatistik serbestlik derecesi 2 olan bir Ki-Kare
2
2
dağılımına uymaktadır. χ hesap
< χ tablo
ise kalıntıların normal dağıldığı hipotezi olan H 0
2
2
reddedilememektedir. χ hesap
> χ tablo
ise kalıntılar normal dağılıma uymamaktadır. Bu test

sonucunda

H0

reddedildiği

takdirde

minimum

mutak

sapma

tahmincisi

MAD

kullanılabilmektedir.
Küçük örneklerde ise Kolmogrov-Simirnov, Shapiro Wilks ve Cramer Von Mises testleri
kullanılmaktadır.
Eviews paket programında JB testinin uygulanabilmesi için tahmin çıktısının sol üst kısmında
yer alan View seçeneği içindeki “Residual Tests” kısmında yer alan “Histogram-Normality
Test” seçeneği kullanılır:
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İthalat fonksiyonu örneğimizde kalıntıların normal dağılıp dağılmadığını sınayan JB testine
ait çıktı ise aşağıdaki biçimdedir:
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H 0 : Kaltıntılar normal dağılmaktadır.
H1 : Kalıntılar normal dağılmamaktadır.
2
2
JB testinde χ hesap
değeri 0.054449’dur. α = 0.05 için 2 serbestlik dereceli χ tablo
değeri ise
2
2
5.99’dur. Buna göre χ hesap
olduğu için sıfır hipotezi reddedilememekte dolayısıyla
< χ tablo

kalntılar normal dağılıma uygunluk göstermektedir. Ayrıca hesaplanan olasılık değeri olan
0.973143’ün, 0.05 değerinden daha büyük olması dolayısıyla aynı sonuca ulaşılmaktadır.
6. 2. Sabit Varyans Varsayımının (Homoskedasite) Analizi
Ekonometrik analiz kapsamında ele alınan ikinci varsayım homoskedasite (sabit varyans)
varsayımıdır. Klasik doğrusal regresyon modelinin önemli bir varsayımı anakütle regresyon
fonksiyonu hata terimlerinin sabit varyanslı yani hepsinin aynı varyanslı olmasıdır:
Var ( ui=
| X i ) Var
=
( ui ) E=
( ui2 ) σ 2

Sabit varyans varsayımına göre bağımsız değişkenlerin aldığı değer ne olursa olsun hata
teriminin varyansı sabittir. Yani hata terimi varyansı bağımsız değişken(ler)’deki değişmelere
bağlı olarak değişmeyip aynı kalmaktadır. Hata terimlerinin dağılımı X’in aldığı değere bağlı
olmaksızın aynı olduğundan X’in çeşitli değerleri için değişmemektedir.
Sabit varyans varsayımı her zaman sağlanmayıp bazı durumlarda değişen varyans ile
karşılaşılmaktadır. Bu durumda hata terimleri varyansları aynı kalmayıp bağımsız değişken ile
birlikte değişmektedir.
=
Var
( ui ) E=
( ui2 ) σ i2

Makro düzeydeki zaman serilerinde homoskedasite varsayımının gerçekleşmesi yani hata
terimine ilişkin varyansın sabit kalması çoğu zaman gerçekleşmektedir. Bu varsayımdan
sapmaya daha çok kesit verilerinde rastlanmaktadır.
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6.2.1 Değişen Varyansın Nedenleri
Varyansların sabit olmamasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
1) Hata öğrenme modellerinde kişilerin herhangi bir olaydaki deneyimleri arttıkça davranış
hataları da küçülmektedir. Bu durumda varyans da azalmaktadır.
2) Gelir yükseldikçe insanların istedikleri gibi harcayabilecekleri gelir daha çok olur,
gelirlerini harcayabilecekleri seçenekler genişler. Böylece σ i2 ’nin gelirle birlikte büyümesi
beklenir.
3) Veri toplama tekniklerinin geliştirilmesi σ i2 ’nin azalma nedenidir.
4) Değişen varyansın örneklemdeki öteki gözlemlerden çok farklı (küçük ya da büyük)
gözlemlerin varlığının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Böyle bir gözlemin alınması ya
da atılması özellikle örneklem küçükken regresyon çözümlemesinin bulgularını önemli ölçüde
değiştirebilir.
5) Önemli bir değişkenin model dışında kalması; modele alınmayan bağımsız değişkenler
çoğunlukla modeldeli bağımsız değişkenlerle aynı yönde değişmemektedir. Bu durum
gözlemlerin regresyon doğrusundan farklılığını arttırarak değişen varyansa yol açar.
6.2.2 Değişen Varyansın Sonuçları
1) Hata teriminde heteroskedasite durumunda En Küçük Kareler yöntemi ile bulunan
parametre tahmin edicileri eğilimsiz (sistematik hatasız) ve tutarlı olmakta ancak küçük
örneklerde minimum varyans özelliğini kaybetmektedir. Büyük örneklerde ise asimtotik
etkinlik özelliği kaybolacaktır.
2) Farklı varyans halinde modele EKK yöntemi uygulandığında t ve F testleri anlamlarını
kaybetmektedirler.
3) Güven aralıkları doğru hesaplanamamaktadır.
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Bu sonuçlara karşı heteroskedasite halinde bunu ortadan kaldıran yöntemlere başvurulmalıdır.
6.2.3 Değişen Varyansın Belirlenmesi
Sabit varyans varsayımının geçerli olup olmadığına karar vrebilmek için farklı analizler
yapılmaktadır. Bu yöntemleraşağıdaki şekilde sınıflandıralabilinir.
1) Sistematik olmayan yöntemler:
a) Dağılma diyagramlarının kullanılması
b) Standartlaştırılmış hata terimlerini ile bağımsız değişkenlerin değerlerinin diyagram
üzerinde incelenmesi
c) Hata terimleri kareleri ile bağımsız değişken değerlerinin diyagram üzerinde incelenmesi
2) Sistematik testler:
a) Spearman Sıra Korelasyon Testi
b) Park Testi
c) Glesjer Testi
d) Goldfeld-Quandt Testi
e) Breusch-Pagan-Godfrey Testi
f) White Testi
g) Ramsey Rest Testi
Burada sadece Park testi ve E-views paket programında hazır bulunan White testine yönelik
uygulmalı analizler yapılacaktır.
6.2.3.1 White Testi
White testi gerek basitliği gerek modeldeki bütün bağımsız değişkenleri kapsayan gerekse
normallik varsayımına uymayan durumlarda da uygulanabilirliği açısından en çok kullanılan
heteroskedasite testidir. Bir çok ekonometri paket programında heteroskedasite white testi
yardımıyla tespit edilmeye çalışılır.
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Eviews paket programında White testinin uygulanabilmesi için tahmin çıktısının sol üst
kısmında yer alan View seçeneği içindeki “Residual Tests” kısmında yer alan “White
Heteroskedasticity (Cross Terms)” ya da “White Heteroskedasticity (No Cross Terms)”
seçeneklerinden biri kullanılır. Cross terms, çapraz çarpımlar anlamına gelmektedir ve
yukarıda görülen yan regresyon modeline bağımsız değişkenler çarpımlarının dahil edilmesi
istendiğinde tercih edilen seçenektir. No cross terms seçeneğinde ise bu çarpım yan regresyon
modeline dahil edilmemektedir.

İthalat fonksiyonu örneğimizde sabit varyans varsayımının sınandaığı White testine ait çıktı
ise aşağıdaki biçimdedir:
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White testinde hipotezler aşağıda belirtildiği şekilde kurulmaktadır.
H 0 : Sabit varyans (Homoskedasite)

H1 : Değişen Varyans (Heteroskedasite)
χ2 hesap değerine dayanan White test istatistiği yan regresyon modelinin R2 değerinden
yararlanılarak

elde edilmektedir.

LM = n .R2
n R2 değeri χ2 tablo değerinden küçükse H 0 red edilemez yani homoskedasite geçerlidir.
n R2 değeri χ2 tablo değerinden büyükse H o red edilmekte olup yani heteroskedasite
durumunun geçerli olduğu söylenir.
2
2
White testinde χ hesap
değeri 7.941678’dir. α = 0.05 için 2 serbestlik dereceli χ tablo
değeri ise

5.99’dur. White testinde Ki-Kare tablo değerinin hesaplanmasında kullanılan serbestlik
derecesi yan regresyon modelindeki bağımsız değişken sayısı kadardır. Buna göre
2
2
olduğu için sıfır hipotezi reddedilmekte dolayısıyla modelde bir değişen varyans
χ hesap
> χ tablo
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sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca hesaplanan olasılık değeri olan 0.018858’in, 0.05
değerinden daha küçük olması dolayısıyla aynı sonuca ulaşılmaktadır.
6.2.3.2 Park Testi
Sabit varyans varsayımının sınanmasında kullanılan bir diğer test ise Park testidir.
Eviews programında bu testin yapılabilmesi için öncelikle ithakat modeline ait kalıntıların
elde edilmesi gerekmektedir. Bunun için tahmin çıktısı üzerindeki menüde yer alan “Proc”
seçeneği içerisinde yer alan “Make Residual Series” kısmı kullanılır:

“Make Residual Series” kısmı tıklandıktan sonra çıkan menüde alt kısımda yer alan “resid01”
kısmı silinerek kalıntılara “u” ismi verilir ve tamam denir.
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Kalıntılar bu şekilde elde edildikten sonra Park testinin uygulanması aşamasında
oluşturulması gereken yan regresyon modelinin bağımlı değişkeni, kalıntıların karelerinin
logaritması, bağımsız değişkeni ise ana modeldeki GMSH değişkeninin logaritmasıdır.
Kalıntıların karelerinin logartimasının alınması için “Generate” kısmı kullanılarak,
“lnu2=log(u^2)” ifadesi yazılır:
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GSMH

değişkeninin

logartimasının

alınması

için

“Generate”

kısmı

kullanılarak,

“lngsmh=log(gsmh)” denklemi yazılır:

Bu dönüşümler yapıldıktan sonra Park testinin uygulanması için aşağıdaki yan regresyon
modeli tahmin edilir:
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Tahmin edilen yan regresyon modelinde sabit varyans varsayımının sınanması için LNGSMH
değişkenine ait katsayıya t test uygulanır. Teste ait hipotezler aşağıdaki gibidir:
H 0 : β1 = 0 (Sabit varyans)
H1 : β1 ≠ 0 (Değişen Varyans)
thesap değeri 0.9875 olarak hesaplanmıştır. α = 0.05 için 32-2=30 serbestik dereceli α = 0.05

değeri ise 1.96’dır. Buna göre thesap < ttablo olduğundan H 0 hipotezi reddedilememektedir.
Buna göre modelde sabit varyans varsayımı geçerlidir.
6.2.4.Değişen Varyansın Düzeltilmesi
Yapılan testler sonucunda sabit varyans varsayımının geçerli olmadığına karar verilirse
değişen varyansın etkileri ortadan kaldırılarak modelin tahmin edilmesi gerekmektedir.
•

Sabit varyans varsayımının geçerli olmaması durumunda yapılabileceklerden biri
değişkenlerin logaritmasını almaktır. Logaritmik ölçeklendirme nedeni ile değişen
varyans durumu geçerliliğini kaybedebilir.

• Değişen varyans durumunu ortadan kaldırmanın bir diğer yolu ise σ i2 biliniyorsa
değişkenlerinlerin σ i2 ’ ye bölünmesi ile uygulanacak tartılı en küçük kareler yöntemi
tahmincileri en iyi eğilimsiz tahminciler olacaktır.Fakat bu değer bilinemeyeceği için
bununla ilgili bazı bilgilerin var olması durumunda tartılı en küçük kareler yöntemi
uygulanabilecektir.
Bazı durumlarda σ i2 ile ilgili bilgi bulunabilir veya varsayımlar yapılabilir. σ i2 bir değişken
veya Yi ’lerin beklenen değeriyle ilişkilendirilir.
•

Hata varyansı bağımsız değişkenin karesi ( X i2 )ile doğru orantılıdır.

E (ui2 ) = σ 2 X i2

Bu durumda modelin her iki yanı X i ’ye bölünerek dönüştürülmüş model tahmin edilir.
•

Hata varyansı bağımsız değişken ( X i ) ile doğru orantılıdır (Karekök Dönüştürmesi)

E (ui2 ) = σ 2 X i

Bu durumda modelin her iki yanı

X i ’ye bölünerek dönüştürülmüş model tahmin edilir.
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•

Hata varyansı bağımlı değişkenin beklenen değerinin karesiyle doğru orantılıdır.

E (ui2 ) = σ 2 [ E (Yi ) ]

2

Bu durumda modelin her iki yanı Yˆî ’ye bölünerek dönüştürülmüş model tahmin edilir.
Değişen varyansın bilinmeyen şeklinin varlığında değişen varyans-robust yöntemler de
kullanılmaktadır.

Bu yöntemde parametre tahmin edicilerinin standart hataları yeniden

hesaplanmaktadır.

β 0 + β1 X 1 + .......... + β k X k + u
Y=
şeklinde verilen bir regresyon modelinde robust standart hataları elde etmek için modelde yer
alan herbir bağımsız değişkeni bağımlı değişken olarak ele alarak regresyon modelleri
oluşturulmaktadır. Bu modellerde bağımsız değişkenler ise ana modeldeki diğer bağımsız
değişkenlerdir. Her değişken için kurulan regresyon modelinden elde edilen değerler ile bu
deişkenlere ait varyanslar ve standart hatalar elde edilir.
n

Var βˆ j =

∑ rˆ
i =1

ij

2

uˆi2

KKT j2

Burada rˆij bağımsız değişkenin diğer tüm bamsız değişkenlerle regresyonundan elde edilen
kalıntıları ifade etmektedir. Ayrıca

uˆi2 ana modelin kalıntılarının karesini, KKT ise bu

modelin kalıntılarının kareleri toplamıdır. Bu ifadenin karekökü değişen varyans –robust
standart hatalrı vermektedir. Uygulamalı çalışmalrda değişen varyans-White standart hatalar
olarak da adlandırılmaktadır.

Bu standart hatalar kullanılarak t-test istatistikleri yeniden

hesaplanmaktadır. Robust standart hatalar klasik standart hatalardan daha büyük veya daha
küçük olabilmektedir. Değişen varyansa karşı robust olan F istatistiğide paket programlar
tarafından hesaplanmaktadır.
Robust tahmincilerin elde edilmesi için modelin tahmini için açılan “estimate equation”
penceresinde yer alan options kısmı kullanılır:
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“Options” kısmı tıklandıktan sonra açılan menüde “Heteroskedasticity consistent coefficient
covariance” sekmesi altında “White” seçeneği seçilir ve tamam denir:
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Bu aşamadan sonra tutarlı tahmincilerin elde edildiği tahmin çıktısı ise aşağıdaki gibidir:

Heteroskedasite sorunun düzeltilmesi aşamasında ana kütle hata teriminin varyansının bilinip
bilinmemesi durumuna göre iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir:
Ana kütle hata teriminin varyansı biliniyorsa bu durumda değişen varyans ağırlıklı (tartılı) en
küçük kareler yöntemi ile düzeltilebilmektedir. Ana kütle hata teriminin varyansı bilinmiyorsa
robust standart hatalar kullanılarak düzeltilebilmektedir.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1)Aşağıda verilen ifadelerin doğru, yanlış veya eksik olma durumlarını nedenleri ile kısaca
açıklayınız.
*Herhangi bir bağımsız değişkenin hata terimiyle ilişkili olduğuna dair bir varsayıma bağlı

olmayan değişen varyans sınaması bulunmamaktadır.

*Değişen varyans mevcut ise t ve F sınmaları geçersizdir.
* Değişen varyans durumunda EKK (En küçük kareler tahmincileri) eğilimli ve etkindirler.
2)Hata terimleri normal dağılmazsa EKK(En Küçük Kareler) ile yapılan tahmin için ne
söylenebilir?
3) 1982.3–1985.2 döneminde İstanbul ilinin Gül talebine ait veriler aşağıda verilmektedir.
Y= Satılan gül miktarı (düzine)
X 2 = Ortalama toptan gül fiyatı
X 3 =Ortalama harcanabilir aile geliri
Dönem
1981.3
1981.4
1982.1
1982.2
1982.3
1982.4
1983.1
1983.2
1983.3
1983.4
1984.1
1984.2
1984.3
1984.4
1985.1
1985.2

Y
11484
9348
8429
10079
9240
8862
6216
8253
8038
7476
5911
7950
6134
5868
3160
5872

X2
2.26
2.54
3.07
2.91
2.73
2.77
3.59
3.23
2.6
2.89
3.77
3.64
2.82
2.96
4.24
3.69

X3
3.49
2.85
4.06
3.64
3.21
3.66
3.76
3.49
3.13
3.2
3.65
3.6
2.94
3.12
3.58
3.53

Bu verileri Eviews paket programının yardımıyla tahmin ettikten sonra;
a- Hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığını test ediniz
b- Sabit varyans varsayımının gerçekleşip gerçekleşmediğini White ve Park testlerini
kullanrak analiz ediniz.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta, ekonometrik analiz kısmına devam edilmekte ve ekonometrik analiz kapsamında
değelendirilen otokorelasyon hakkında bilgiler verilmektedir. Otokorelasyonun nedenleri,
sonuçları ve tespit edilmesi bu haftanın konusu içerisinde yer almaktadır. Otokorelasyonun
tespit edilmesinden kullanılan testlerden Durbin-Watson testi, Breusch-Godfrey LM testi ve
ARCH LM testine ait Eviews paket programı ile uygulamalar yapılmaktadır.
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7. OTOKORELASYON
Bu kısımda istatistiksel analizden sonra ikinci aşama olan ekonometrik analiz kısmında
otokorelasyon üzerinde durulmaktadır. Ekonometrik analiz kısmında Türkiye ekonomisine ait
1971-2002 dönemini kapsayan yıllık verilerle İthalat ve GSMH değişkenleri kullanılarak
Türkiye’nin ithalat fonksiyonu tahmin edilmektedir. Tahmin edilen ithalat fonksiyonu
üzerinden ekonometrik analizler gerçekleştirilmektedir. Tahmin edilen model aşağıdaki
gibidir:

Tahmin edilen ithalat fonksiyonu incelendiğinde istatistiksel olarak tüm beklentileri
karşıladığı görülmektedir. Buna göre t testleri anlamlı, R 2 değeri yüksek ve F testi anlamlı
sonuçlara sahiptir.
Bu hafta ekonometrik analiz kısmında otokorelasyon sorunu anlatılmaktadır. Klasik doğrusal
normal regresyon modelinin varsayımlarından biri de modelde otokorelasyon veya seriel
korelasyon bulunmamasıdır.
Bu varsayıma göre hata terimleri birbiriyle ilişkili değildir. Hata terimlerinin birbirleriyle
ilişkili olmaması, temel hatlarıyla hata terimlerinden herhangi birinin değerinin başkaca bir
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hata terimine bağımlı olmaması veya diğer bir hata teriminin değerini belirlemede etkili
olmamasıdır. Alt ana kütle hata terimleri birbirilerinden bağımsızdır.

{

(

)}

Kov ( ui , u j ) =
E ( ui − E ( ui ) ) u j − E ( u j ) =
E ( ui , u j ) =
0

Bir zaman serisi söz konusu olduğunda da birbirini izleyen hata terimleri kendinden önceki
dönemlerin hata terimlerinden bağımsızdır. Otokorelasyon haline daha çok zaman serilerinde
rastlanılmaktadır.
7.1. Otokorelasyonun Nedenleri:
Zaman serilerinde otokorelasyonun nedenleri olarak geçmişteki şokların etkisinin uzun süre
devam etmesi, konjonktür etkisi, verilerin ayarlanması, spesifikasyon ve matematiksel
biçimleme hataları sayılabilir.
Deprem, su baskını, grev, savaş gibi olaylar meydana geldikleri dönemden çok sonraki
dönemlerde dahi etkilerini sürdürebilirler. Bundan ötürü veriler birçok dönem boyu bu
şokların etkisinde kalmaktadır. Herhangi bir zaman serisi trend ve konjonktürün etkisini
taşımaktadır. Ele alınan dönemin başında konjonktür yükseliyorsa, onun itici gücü birçok
dönem sürecektir.
Zaman serisi verilerinin işlenmesi için kullanılan interpolasyon ve düzeltme teknikleri
otokorelasyona neden olabilmektedir.
Modele bazı bağımsız değişkenlerin alınmaması, modelin matematiksel kalıbının yanlış
seçilmesi, bağımlı değişkenin ölçme hatalı olması, hata teriminin yanlış spesifikasyonlu
olması da otokorelasyonun sebepleri arasındadır.
Örümcek Ağı olayı: Çoğu tarımsal malların arzı bir önceki dönem fiyatına göre
belirlenmektedir.
St =+
β1 β 2 Pt −1 + ut
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t dönemi sonunda Pt fiyatı Pt −1 ’den düşük olsun öyleyse t+1 döneminde çiftçiler t
döneminden daha az üretim yapmaya karar verebilirler. Bu durumda hata terimlerinin rassal
olmaları beklenemez. Çiftçiler t+1 döneminde t döneminden daha az üretmeye karar
verebilirler.
Başka bir şekilde otokorelasyona ise bölgesel kesit verilerinde rastlanmaktadır. Herhangi bir
bölgedeki iktisadi faaliyeti bozan rastlantısal bir şok bu bölge ile sıkı işbirliği içinde bulunan
komşu bölgenin iktisadi faaliyetinin de değişmesine neden olabilir.
7.2. Otokorelasyonun Sonuçları:
Parametre tahmin edicileri heteroskedasite ile aynı sonuçlara tabidir. Küçük örneklerde
sistematik hatasız (eğilimsiz) olmakla beraber etkin değildirler. Yani minimum varyanslı
olmamakta fakat tutarlılık özelliklerini korumaktadırlar. Aynı şekilde büyük örnekler için de
asimtotik etkinlik söz konusu olmamaktadır.
Tahmin aralığı gerçek değerinde büyüktür. R 2 değeri yüksek dolayısıyla F değeri de
yüksektir. En küçük kareler tahmincisi eğilimsizdir. Eğilimsiz bu tahminciler aynı zamanda
doğrusaldır. Tahminciler etkin ve asimtotik etkin değildirler. Tahminciler tutarlıdır. Hata
terimlerinin varyanslarının tahmincisi eğilimlidir. Bu eğilim pozitif otokorelasyon pozitif
olması durumunda negatif olmaktadır. Pozitif otokorelasyon olduğunda tahminciler için
varyanslar olduğundan küçük t istatistiği gerçek değerinden daha büyüktür. Bu da doğru
olmamasında rağmen temel hipotezin reddine neden olmaktadır.
Hata terimlerinin varyanslarının tahmincisi eğilimlidir. Bu parametre tahmincilerinin
varyanslarının da eğilimli olmasına neden olmaktadır. Bu sapma (eğilim) otokorelasyonun
pozitif olması durumunda negatiftir. İktisadi zaman serilerinde genelde pozitif otokorelasyon
olduğundan bu seriler için varyanslar genellikle gerçek değerlerinden daha küçük tahmin
edilirler. İktisadi zaman serilerinde genellikle pozitif otokorelasyon olduğundan hata teriminin
varyansı olduğundan daha küçük tahmin edilmektedir. Bunun sonucunda R 2 olduğundan
daha büyük değerli olmaktadır. Tahmin edilen parametrelerin varyansları dolayısıyla standart
hataları daha büyük değerli olmaktadır. Parametreler için güven aralıkları olduğundan daha
büyük çıkacak ve anlamlı oldukları halde anlamsız sonuçlara ulaşılabilecektir.
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7.3. Otokorelasyonun Tespit Edilmesi:
Bir ekonometrik modelde hata teriminin otokorelasyonlu olup olmadığını tespit etmek için
çeşitli yöntemler bulunmaktadır. (Grafik yöntemi, İşaret testi, Ki-kare testi, Durbin-Watson
testi, Wallis testi, King testi, Breusch-Godfrey testi, Von-Neuman testi)
7.3.1. Durbin-Watson Testi
İthalat fonksiyonu örneğimizde otokorelasyonun tespiti için ilk olarak Durbin-Watson testi
kullanılmaktadır. Örneğimizde veriler yıllık verilerden oluştuğu için 1.mertebeden
otokorelasyon sınanması amacıyla Durbin-Watson testinden faydalanılmaktadır.
Durbin-Watson testinin uygulanabilmesi bazı koşullara bağlıdır:
1) Modelde regresyon sabiti olmalıdır.
2) Test sadece sabit veya stokastik olmayan bağımsız değişkenler için geçerlidir.
3) Hata terimleri birinci mertebeden otoregresif modele uyumludur.
4) Otoregresif modellerde testin geçerliliği bulunmamaktadır.
5) Zaman serisinde ara yıllardan bazıları eksikse bu test kullanılamaz.

Durbin-Watson testi için kullanılan tablo yukarıda gösterilmiştir.
Modelimize ait Durbin-Watson test istatistiği 0.36 olarak hesaplanmıştır. %5 anlamlılık
düzeyinde bağımsız değişken sayısı k ′ = 1 ve gözlem sayısı n = 32 olduğu dikkate
alındığında alt sınır değeri d L = 1.373 ve üst sınır değeri dU = 1.502 ’dir. Hesaplanan DurbinWatson değeri 0 < 0.36 < 1.373 aralığına yani pozitif otokorelasyon bölgesine düştüğünden
sıfır hipotezi reddedilmekte ve modelde pozitif otokorelasyon sorunu olduğu anlaşılmaktadır.
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Örneğimizde Durbin-Watson testinin uygulanmasında yukarıda sayılan nedenlerden dolayı
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak modelde bir regresyon sabiti bulunmasaydı bu
durumda elde edilen Durbin-Watson değeri Farebrother tarafından hesaplanan d L ve dU
tablo değerleri ile kıyaslanacaktı.
Durbin-Watson

testine

benzer

şekilde

üçer

aylık

verilerle

yapılan

çalışmalarda

otokorelasyonun tespiti için Wallis testi kullanılmaktadır. Üçer aylık verilerle yapılan
çalışmalarda otokorelasyon sorunu 4. mertebeden otokorelasyon olarak dikkate alınmakta ve
bu nedenle bu yapıya uygun olan Wallis testi kullanılmaktadır. Aylık verilerle yapılan
çalışmalarda ise otokorelasyon sorunu 12. mertebeden otokorelasyon olarak dikkate alınmakta
ve bu nedenle bu yapıya uygun olan King testi kullanılmaktadır
7.3.2. Breusch-Godfrey LM Testi
Birinci mertebeden farklı olarak daha yüksek mertebeden otokorelasyonun varlığının
araştırılmasında bu test kullanılır. Bu test ana modelin kalıntılarını bağımlı değişken kabul
eden yan regresyon modeline dayanmaktadır.
Eviews paket programında Breysch-Godfrey LM testinin uygulanabilmesi için model
çıktısına ait alt menüdeki “View-Residual Tests-Serial Correlation LM Test” sekmeleri
kullanılır:
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Serial Correlation LM testi seçildiğinde kaçıncı mertebeden otokorelasyonun araştırıldığının
belirlenmesi için gecikme uzunluğunun yazılması için bir “gecikme penceresi” görüntülenir.
Buraya kaçıncı mertebeden otokorelasyonun varlığı araştırılıyorsa o sayıda gecikme girilir.
Örneğimizde bu değer 2 olarak girilmiş dolayısıyla 2. Mertebeden otokorelasyonun varlığı
araştırılmıştır:
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Gecikme kısmına 2 girildikten ve tamam denildikten sonra Breusch-Godfrey LM testine ait
çıktı ise aşağıdaki gibi elde edilir:
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Yukarıda yer alan Breusch-Godfrey LM testine ait çıktı incelendiğinde “Obs*R-squared”
2
olarak ifade edilen χ hesap
değeri 20.74025 olarak hesaplanmıştır. İkinci Mertebeden

otokorelasyonun arandığı LM testinde yan regresyon modeli incelendiğinde kalıntıların bir ve
iki gecikmeli değerleri “RESID(-1) ve RESID(-2)” bağımsız değişken olarak yer almaktadır.
Örneğimizde serbestlik derecesi 2 olarak ele alınmaktadır. Buradan hareketle %5 anlamlılık
2
2
2
düzeyinde iki serbestlik dereceli χ tablo
değeri 5.99’dur. χ hesap
olduğundan sıfır hipotezi
> χ tablo

olan “ikinci mertebeden otokorelasyon yoktur” hipotezi reddedilmektedir. Buna göre modelde
ikinci mertebeden otokorelasyon sorunu bulunmaktadır.
7.3.3. ARCH (Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) LM Testi
Eviews paket programında ARCH-LM testinin uygulanabilmesi için model çıktısına ait alt
menüdeki “View-Residual Tests-ARCH LM Test” sekmeleri kullanılır:
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ARCH LM testi seçildiğinde kaçıncı mertebeden ARCH (otoregresif koşullu değişen varyans)
etkisinin varlığı araştırılıyorsa ona bağlı olarak gecikme uzunluğunun yazılması için bir
“gecikme penceresi” görüntülenir. Buraya kaçıncı mertebeden ARCH etkisinin varlığı varlığı
araştırılıyorsa o sayıda gecikme girilir. Örneğimizde bu değer 1 olarak girilmiş dolayısıyla
birinci mertebeden ARCH etkisinin varlığı araştırılmıştır:
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Yukarıda yer alan ARCH LM testine ait çıktı incelendiğinde “Obs*R-squared” olarak ifade
2
edilen χ hesap
değeri 11.34235 olarak hesaplanmıştır. Birinci mertebeden ARCH etkisinin

arandığı ARCH LM testinde yan regresyon modeli incelendiğinde kalıntıların karelerinin bir
gecikmeli değerleri “RESID^2(-1)” bağımsız değişken olarak yer almaktadır. Örneğimizde
serbestlik derecesi 1 olarak ele alınmaktadır. Buradan hareketle %5 anlamlılık düzeyinde bir
2
2
2
serbestlik dereceli χ tablo
değeri 3.84’tür. χ hesap
olduğundan sıfır hipotezi olan “ARCH
> χ tablo

etkisi yoktur” hipotezi reddedilmektedir. Buna göre modelde birinci mertebeden ARCH etkisi
sorunu bulunmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1)Aşağıda verilen ifadelerin doğru, yanlış veya eksik olma durumlarını nedenleri ile kısaca
açıklayınız.
*Yıllık verilerle yapılan uygulamalı çalışmalarda birinci mertebeden otokorelasyon dikkate

alınarak Durbin-Watson testi kullanılır..

*Otokorelasyon mevcut ise t ve F sınmaları geçersizdir.
* Otokorelasyon durumunda EKK (En küçük kareler tahmincileri) eğilimli ve etkindirler.
2) Otokorelasyonun tespit edilmesinde kullanılan Breusch-Godfrey LM testinin aşamaları
nelerdir?
2) 1982.3–1985.2 döneminde İstanbul ilinin Gül talebine ait veriler aşağıda verilmektedir.
Y= Satılan gül miktarı (düzine)
X 2 = Ortalama toptan gül fiyatı

X 3 =Ortalama harcanabilir aile geliri
Dönem
1981.3
1981.4
1982.1
1982.2
1982.3
1982.4
1983.1
1983.2
1983.3
1983.4
1984.1
1984.2
1984.3
1984.4
1985.1
1985.2

Y
11484
9348
8429
10079
9240
8862
6216
8253
8038
7476
5911
7950
6134
5868
3160
5872

X2
2.26
2.54
3.07
2.91
2.73
2.77
3.59
3.23
2.6
2.89
3.77
3.64
2.82
2.96
4.24
3.69

X3
3.49
2.85
4.06
3.64
3.21
3.66
3.76
3.49
3.13
3.2
3.65
3.6
2.94
3.12
3.58
3.53

Bu verileri Eviews paket programının yardımıyla tahmin ettikten sonra;
a- 4. Mertebeden otokorelasyonu Breusch-Godfrey LM testiyle sınayınız.
b- ARCH etkisinin varlığını ARCH-LM testiyle sınayınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta otokoresyonun ortadan kaldırılmasında kullanılan yöntemler açıklanmaktadır.Daha
sonra ise bir önceki bölümde otokorelasyon olduğunu tespit ettiğimiz modelde bu durumun
ortadan kaldırılması için E-views paket programında uygulamalar yapılmaktadır.
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8. OTOKORELASYONUN DÜZELTİLMESİ
Otokorelasyon bazen modelde bulunması gerekli bir değişkenin modele alınmamasından veya
matematiksel

biçimleme

hatasından

kaynaklanmaktadır.

Bunların

düzeltilmesi

ile

otokorelasyon da düzelmektedir. Bazı durumlarda ise veri dönüşümü gerekmektedir. Çeşitli
yöntemlerle ana kütle otokorelasyon katsayısı tahmin edilerek regresyon denkleminde yerine
konulmakta ve böylece elde edilen dönüştürülmüş modele En Küçük Kareler yöntemi
uygulanmaktadır.
8.1. Otokorelasyounun Düzeltilmesinde Kullanılan Yöntemler:
8.1.1. Birinci Farklar Yöntemi:
Birinci farklar yöntemi genelleştirilmiş farklar yönteminin ρ = 1 için özel halidir. Burada da
hata payları birinci mertebeden otoregresif yapıya sahiptir. Anakütle otokorelasyon katsayısı
bilinmiyorsa tahmin edilmelidir. Birinci almaşık önsel bilgi kullanmaktır. ρ = 1 alınmakta ve
dolayısıyla kuvvetli bir otokorelasyon olduğu varsayılmaktadır.
Yt =
β1 + β 2 X t + ut
Yt −1 =
β1 + β 2 X t −1 + ut −1

(Yt − Yt −1=) β 2 ( X t − X t −1 ) + ( ut − ut −1 )
∆Yt = β 2 ∆X t + ε t
Dönüştürülmüş bu modelde regresyon sabiti bulunmamaktadır. Uygulamada ilk gözlem
kaybedilmektedir. Birinci farklar ile bulunan tahmin ediciler sistematik hatasız olmakla
beraber, varyansları sistematik hatalıdır. Bu yöntemle hipotez testlerinin yapılması ve
parametreler için güven sınırlarının bulunması doğru değildir. Hata payları arasında tam bir
pozitif otokorelasyon olduğu varsayılmaktadır.
İlk farkların alınması ile oluşacak denklemde sabit katsayı yer almamaktadır. Bu nedenle ilk
farklar yönteminin uygulanmasından sonra oluşacak modellerde otokorelasyonun olup
olmadığının araştırılması sabit katsayının modelde varlığını kabul eden Durbin-Watson testi
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ile yapılamaz. Bu durumda farklı testlere ihtiyaç vardır. Burada ilk farkları alınmış modelde

ρ = 1 varsayımının doğru olup olmadığı Berenblutt-Webb sınaması ile test edilir. Aynı yönlü
birinci dereceden otokorelasyonun varlığını sınamak için kullanılan g istatistiğinin aşağıda
verilen formülasyon ile hesaplanmaktadır.
n

g=

∑ eˆ
t =2
n

2
t

∑ uˆ

2
t

t =1

Bu formülde eˆt2 ilk farklar denkleminin kalıntılarının kareleridir. Toplamları alınırken gözlem
sayısının 2’den başlamasının nedeni ilk farklar alındığında ilk gözlemin kaybolmasıdır. uˆt2 ise
orijinal modelin kalıntılarının kareleridir.
Bu test’de hipotezler;

H0 : ρ = 1
H1 : ρ ≠ 1
şeklinde oluşturulur.
Orijinal denklemde sabit parametre bulunuyorsa ilk farklar yer aldıktan sonra hesaplanan g
istatistiği Durbin-Watson tablosundan bulunacak değerlerle karşılaştırılarak otokorelasyon
olup olmadığına karar verilecektir.
8.1.2. Genelleştirilmiş Farklar Yöntemi:
Genelleştirilmiş farklar yönteminde otokorelasyon katsayından yararlanılarak düzeltme
yapılmakta olduğu için yöntemin kullanılabilmesi için
nedenle

ρ ’ nin bilinmesi gereklidir.Bu

ρ ’nin farklı yöntemlerle tahmin edilmesi gereklidir. Uygulamalarda genellikle

birinci mertebeden otoregresif bir ilişki geçerlidir.
=
ut ρ ut −1 + ε t

β1 + β 2 X t + ut
Yt =
ρYt −1 =
ρβ1 + β 2 ρ X t −1 + ρ ut −1
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(Yt − ρYt −1 )= β1 (1 − ρ ) + β 2 ( X t − ρ X t −1 ) + ( ut − ρ ut −1 )
β1* + β 2* X t* + ut*
Yt * =
Dönüştürülmüş denkleme EKK uygulanır ve otokorelasyonun varlığı araştırılr. Burada fark
alma işlemi ile ilk gözlem kaybedilir. Bu kaybı engellemek için Yt ve X t ’nin ilk değerleri
Y1 1 − ρ 2 ve X 1 1 − ρ 2 şeklindeki Prais-Winston dönüştürmesi ile hesaplanarak gözlem

kaybı giderilir.
Bu yöntem ile ilk farklar farklar yöntemi karşılaştırılarsa, ilk farklar yönteminin
genelleştirilmiş farklar yönteminde

ρ ’nin bire eşit olması durumunu ifade ettiği görülecektir.

Bu

modelde

yöntemde

dönüştürülmüş

regresyon

sabiti

değerinin

hesaplanması

gerekmektedir.

β1* = β1 (1 − ρ )

8.1.3. Durbin-Watson Test İstatistiğine Dayanan Yöntem:
Bu yöntemde otokorelasyon katsayısı

ρ Durbin-Watson

test istatitiğine bağlı olarak

hesaplanmakta olup yöntem büyük örnekler için geçerlidir.

d 2 (1 − ρˆ )
=

ρˆ = 1 −

d
2

Hesaplanan bu değer genelleştirilmiş fark denkleminde yerine konularak otokorelasyon
ortadan kaldırılmaktadır.
8.1.4. Theil-Nagar Yöntemi:
Küçük örneklerde Theil-Nagar test istatistiğine dayanarak otokorelasyon katsayısı

ρ

aşağıdaki biçimde hesaplanır:

ρˆ = n (1 − d / 2 ) + k 2  / ( n 2 + k 2 )
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Burada n gözlem sayısı k ise parametre sayısıdır.
Hesaplanan bu değer genelleştirilmiş fark denkleminde yerine konularak otokorelasyon
ortadan kaldırılmaktadır.
8.1.5. Cochrane-Orcutt Yöntemi:
Durbin-Watson d değerinden ρ ’yu tahmin etmenin bir başka yolu bilinmeyen ρ ’ya ait
değeri bulabilmek için kalıntılardan faydalanmaktır. Bu yöntemde otokorelasyon katsayısı
iterasyonla tahmin edilmektedir.
Bu yöntemde
-

Model tahmin edilir ve uˆt kalıntılar elde edilir.Tahmin edilmiş kalıntılar kullanılarak;
=
ut ρ ut −1 + vt

yan regresyon modeli tahmin edilerek ρ̂ katsayısı elde edilir.
-

Bir önceki aşamada hesaplanan

ρ̂ katsayısı genelleştirilmiş farklar yönteminde

yerine konulur.

(Yt − ρYt −1 )= β1 (1 − ρ ) + β 2 ( X t − ρ X t −1 ) + ( ut − ρ ut −1 )
Yt * =
β1* + β 2* X t* + ut*

Dönüşümlü değişkenlere ait çözüm yapılır. Parametre tahminlerinden hesaplanan kalıntılar ile
otokorelasyon testi yapılır. Yeni kalıntılara göre sıfır hipotezinin reddedilememesi halinde
işleme son verilir. Burya kadar yapılan işlemlerin yeterli olduğu düşünülürse yapılan bu
işlemlere İki Aşamalı Cochrane-Orcutt Yöntemi adı verilmektedir.
Otokorelasyonun varlığı halinde işlem bir kez daha tekrarlanır. Art arda hesaplanan ρ̂
katsayıları arasında çok küçük bir fark kalana kadar (0.001 veya 0.005) işleme devam edilir.
Bu durumda uygulanan yönteme Tekrarlı Cochrane-Orcutt yöntemi adı verilir.
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8.2.4. Durbin’in İki Aşamalı Yöntemi:
Genelleştirilmiş Fark denklemi aşağıdaki gibi ifade edilirse:

Yt = β1 (1 − ρ ) + β 2 X t + β 2 ρ X t −1 + ρYt −1 + ε t

α1 + α 2 X t + α 3 X t −1 + ρYt −1 + ε t
Yt =
Modeli en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilerek Yt −1 'in katsayısı ρ̂ tahmin edilir. Bu
değer bulunduktan sonra değişkenler dönüştürülür. Dönüştürülmüş değişkenlere EKK
uygulanır. Dönüştürülmüş regresyon modelinde otokorelasyon sorunu varsa işlem yeniden
yapılır.
8.2. Yöntemlerin Karşılaştırılması
Genellşetirilmiş fark denklemi kullanılarak otokorelasyon ortadan kaldırılmak istendiğinde

ρ̂ tahmin edilmektedir. Bu değeri hesaplarken uygulamada hangi yöntem kullnılmalıdır? Eğer
örneklemimiz büyükse hangi yöntemin seçildiği önemli değildir. Çünkü tüm yöntemler aşağı
yukarı aynı sonucu vermektedir. Küçük örneklemlerde ise tam tersi bir durum sözkonusu olup
sonuçlar seçilen yönteme göre değişir. Fakat küçük örneklerde hangi yöntemin tercih edilmesi
konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Monte-Carlo benzetimleriyle küçük örneklerde
çeşitli yöntemler üzerine yapılan çalışmalar herhangi bir yöntemi tutarlı tutarlı olarak
seçmemektedir.Fakat uygulamalı çalışmalarda Tekrarlı Cochrane- Orcutt yöntemi tercih
edilmektedir.
8.3. Otokorelasyonun Düzeltilmesine Ait Uygulamalar:
Bu kısımda otokorelasyonun düzeltilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu aşamada geçen hafta
kullanılan Türkiye ekonomisine ait 1971-2002 dönemini kapsayan yıllık verilerle İthalat ve
GSMH değişkenleri kullanılarak Türkiye’nin ithalat fonksiyonu dikkate alınmıştır. Tahmin
edilen model aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen ithalat fonksiyonu incelendiğinde istatistiksel olarak tüm beklentileri
karşıladığı görülmektedir. Buna göre t testleri anlamlı, R 2 değeri yüksek ve F testi anlamlı
sonuçlara sahiptir.
Modelimize ait Durbin-Watson test istatistiği 0.36 olarak hesaplanmıştı. %5 anlamlılık
düzeyinde bağımsız değişken sayısı k ′ = 1 ve gözlem sayısı n = 32 olduğu dikkate
alındığında alt sınır değeri d L = 1.373 ve üst sınır değeri dU = 1.502 ’dir. Hesaplanan DurbinWatson değeri 0 < 0.36 < 1.373 aralığına yani pozitif otokorelasyon bölgesine düştüğünden
sıfır hipotezi reddedilmekte ve modelde pozitif otokorelasyon sorunu olduğu tespit edilmişti.
Otokorelasyonun düzeltilmesi aşamasında ilk olarak Cochrane-Orcutt yöntemi kullanılmıştır.
Bunun için tahmin edilen ithalat modelinin kalıntılarını elde etmek gerekmektedir. Eviews
paket programında kalıntıları elde etmek için model çıktısına ait menüde “Procs-Make
Residual Series” kısmı kullanılır:
Bu kısım tercih edildikten sonra aşağıdaki menüyle karşılaşılır. Paket program kalıntı serisine
resid01

olarak

isim

vermektedir.

Uygulamacı

bu

seriyi

kendi

istediği

şekilde

adlandırabilmektedir.
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Çıkan menüde “resid01” silinerek yerine kalıntıların adını temsil etmesi için “u” yazılır ve
tamam tıklandığında kalıntı serisi elde edilmiş olur.
Kalıntıların elde edilmesinden sonra Cochrane-Orcutt yöntemi çerçevesinde kalıntılar ile
kalıntıların bir dönem önceki değeriyle yan regresyon modeli kurulur. “Estimate Equation”
kısmına “u u(-1)” şeklinde yazılarak model tahmin edilir. Tahmin edilen bu modelde
regresyon sabiti yer almamaktadır. Birinci mertebeden otoregresif ilişki tahmin edilmektedir.

Tahmin edilen yan regresyon modelindeki u(-1) değişkeninin önündeki katsayı anakütle
otokorelasyon katsayısının tahmini değeridir buna göre ρ = 0.847046 şeklinde elde edilmştir.

ρ̂ katsayısının tahmin edilmesinin ardından Genelleştirilmiş Fark yöntemi kapsamında
bağımlı değişken ve bağımsız değişken olan ithalat ve GSMH değişkenlerine veri dönüşümü
uygulanır. Eviews paket programında bu veri dönüşümü “Generate” kısmı kullanılarak
yapılır. “Generate” kısmına ithalat değişkeninin veri dönüşümü için yazılması gereken komut
“dit=it-0.847046*it(-1)” şeklindedir. dit değişkeni veri dönüşümü yapılmış değişkeni ifade
etmektedir:
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“Generate” kısmına GSMH değişkeninin veri dönüşümü için yazılması gereken komut
“dgsmh=gsmh-0.847046*gsmh(-1)” şeklindedir. dgsmh değişkeni veri dönüşümü yapılmış
değişkeni ifade etmektedir:
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Veri dönüşümü yapılmış dit ve dgsmh değişkenlerin in bu şekilde elde edilmesinin ardından
bu değişkenler kullanılarak regresyon modeli tahmin edilir:
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Tahmin edilen modelde fark alma işleminden dolayı ilk gözlemin kaybedildiği ve gözlem
sayısının 31’e düştüğü görülmektedir. Modelimize ait elde edilen Durbin-Watson test
istatistiği 1.604 olarak hesaplanmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde bağımsız değişken sayısı
k ′ = 1 ve gözlem sayısı n = 31 olduğu dikkate alındığında alt sınır değeri d L = 1.363 ve üst

sınır değeri dU = 1.496 ’dir. Hesaplanan Durbin-Watson değeri 1.496 < 1.604 < 2 aralığına
yani otokorelasyonun olmadığı bölgeye düştüğünden sıfır hipotezi reddedilememekte ve
modelde pozitif otokorelasyon sorununun ortadan kalktığı anlaşılmaktadır.
Modelde regresyon sabitinin yorumlanabilmesi için aşağıdaki formülden yararlanılarak bu
değerin hesaplanması gerekmektedir.

β1* = β1 (1 − ρ )
-0.247355=

β1 = −

β1 (1- 0.847046 )

0.247355
0.152954

β1 = −1.62
Otokorelasyonun düzeltilmesinde

ikinci olarak Durbin’in İki

Aşamalı Yöntemi

kullanılmıştır. Durbin’in iki aşamalı yönteminde anakütle otokorelasyon katsayısını tahmin
etmek için kullanılan model aşağıdaki gibidir :

α1 + α 2 X t + α 3 X t −1 + ρYt −1 + ε t
Yt =
Bu katsayı tahmin edilerek

modelde yer alan değişkenler dönüştürüldükten sonra

genelleştirilmiş fark denklemi denklemi tahmin edilmektedir. Tahmin edilen bu modelde
otokorelasyonun ortadan kalkıp kalkmadığı analiz edilmelidir. Bu yöntemde özü itibarı ile iki
aşamalıdır.
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Tahmin edilen bu modeldekii it(-1) değişkeninin önündeki katsayı anakütle otokorelasyon
katsayısının tahmini değeridir buna göre ρˆ = 0.873387 şeklinde elde edilmiştir.

ρ̂ katsayısının tahmin edilmesinin ardından Genelleştirilmiş Fark yöntemi kapsamında
bağımlı değişken ve bağımsız değişken olan ithalat ve GSMH değişkenlerine veri dönüşümü
uygulanır. Eviews paket programında bu veri dönüşümü “Generate” kısmı kullanılarak
yapılır. “Generate” kısmına ithalat değişkeninin veri dönüşümü için yazılması gereken komut
“dit=it-0.873387*it(-1)” şeklindedir. “Generate” kısmına GSMH değişkeninin veri dönüşümü
için yazılması gereken komut “dgsmh=gsmh-0.847046*gsmh(-1)” şeklindedir. dgsmh
değişkeni veri dönüşümü yapılmış değişkeni ifade etmektedir.
Bu aşamadan sonra Cochrane-Orcutt yönteminde olduğu gibi dönüştürülmüş verilerle
regresyon modeli kurulmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1- Otokorelasyon katsayısını elde etmek için kullanılan yöntemler nelerdir?
2- Berenblutt-Webb testini uygulamalrda ne zamn kullanırız?
3- 1960-1991 yılları arasında saat başına reel ücret ödemeleri endeksi (Y) ile saat başına
üretim endeksi (X) arasındaki ilişkiyi E-Views paket programını kullanarak tahmin
ediniz.
a) Otokorelasyonun varlığını test ediniz.
b) Otokorelasyonu ortadan kaldırmak için hangi yöntemleri kullanırsınız? Açıklayın.
c) Bu yöntemleri uygulayarak otokorelesyonun ortadan kalkıp kalkmadığını analiz
ediniz.
Yıllar
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Y
68.7
70.7
73.2
75
77.9
79.6
82.9
84.9
88.2
89.7
91.2
93
95.8
98
97
97.7
100.8
102.3
103.4
102
99.5
98.7
100
100.5
100.4
101.3
104.4
104.3
104.4
103
103.2
103.9

X
65.5
68
70.4
73.2
76.4
78.5
80.7
82.7
85.3
85.7
86.9
89.8
92.6
95
93.2
95.4
98.2
99.8
100.4
99.3
98.6
99.9
100
102
104.6
106.1
108.3
109.4
110.4
109.5
109.7
110.1
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta, ekonometrik analizlerde modelde yer alan değişkenler arasında ortak doğrusallığın
varlığı durumunda yapılan uygulamanın sonuçlarının nasıl etkilendiği analiz edilecektir.
Çoklu doğrusal bağlantı olarak adlandırılan bu durum klasik model varsayımlarından sapma
halidir. Bu durumun varlığının uygulama sonuçlarını nasıl etkilediği ve ortadan
kaldırılmasında kullanılan yöntemler anlatılacaktır. Ders bu konuya ait E-views paket
programında yapılan uygulama ile sona erecektir.
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9. ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI
Çoklu doğrusal bağlantı, bağımsız değişkenlerin kendi aralarında ilişki bulunmaması
varsayımından sapmadır. Yani çoklu regresyon modelinde bağımsız değişkenlerden
bazılarının veya tümünün kendi aralarında ilişki içinde olmalarına çoklu doğrusal bağlantı
denmektedir. Burada kastedilen bağımsız değişkenler arasındaki güçlü ve tam ilişkidir.
(Yoksa iktisadi değişkenler arasında çoğunlukla az çok bir ilişki bulunmaktadır.) Bağımsız
değişkenler arasında tam bir bağlantı ile hiç bağlantı bulunmaması uç hallerdir.
k değişkenli bir modelde herhnagi iki bağımsız değişken xi ve x j olsun. Bu değişkenler
arasında korelasyon katsayısı rij = 1 ise çoklu doğrusal bağlantı vardır. Buna tam çoklu
doğrusal bağlantı denmektedir. Çoklu doğrusal bağlantı geniş anlamıyla bağımsız değişkenler
arasında tama yakın bir ilişki olması halini ifade etmektedir. Zayıf bir ilişki önemli bir sorun
oluşturmamaktadır. Değişkenlerden birinin diğernini katları olması gibi doğrusal bir ilişki söz
konusu ise değişkenler arasında tam ilişki vardır.
Çoklu doğrusal bağlantı otokorelasyon ve heteroskedasiteden iki yönden farklılık
göstermektedir:
1) Diğer iki varsayım iki değişkenli doğrusal regresyona da ilişkin oldukları halde ÇDB
sadece çok değişkenli modellere özgüdür.
2) Diğer varsayımlar ana kütle ile ilgilidir. Çoklu doğrusal bağlantı ise örneğe sınırlı bir
sorundur.

Kısaca

istatistiksel

bir

problem

olmayıp

verilerdeki

yetersizlikten

kaynaklanmaktadır.
Y=
β 0 + β1 X 1 + β 2 X 2 + u

Bu modelde X 1 ve X 2 arasında X 2 = kX 1 şeklinde tam veya kesin bağlantılı bir ilişki olsun.
Modelin parametrelerini tahmin etmek için ortalamadan farklar yöntemini kullandığımızda
denklemdeki X 2 yerine kX 1 koyarsak βˆ1 = 0 ve βˆ2 = 0 elde ederiz. Dolayısıyla parametreler
belirsizdir. Tam çoklu doğrusal bağlantı halinde tahminlerinin varyansları sonsuzdur.
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Pratikte iki uç hale çok az rastlanmaktadır. Daha çok bağımsız değişkenler arasında bu iki uç
hal arasında bağlantı vardır. Bağımsız değişkenler çifti arasında basit korelasyon değeri 0 ile
1 arasında değer alacaktır. Sonuç sıfıra yaklaştıkça az veya sıfır çoklu doğrusal bağlantıda söz
edilirken, bire yaklaştıkça kuvvetli veya çok kuvvetli çoklu doğrusal bağlantı sözkonusu
olmaktadır.
9.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Nedenleri
Çoklu doğrusal bağlantı’ya genelde zaman serisi verilerinde rastlanılmaktadır. Başlıca
nedenleri:
1) Modeldeki bağımsız değişkenlerin aynı trende sahip olmaları:
İktisadi değişkenler aynı faktörlerin etkisi altında kalarak zaman içerisinde birlikte değişme
eğilimi gösterir. Hızlı bir büyüme döneminde iktisadi değişkenler hep birlikte büyümekte ve
daralma döneminde yine hep birlikte küçülmektedir. Zaman serilerinde büyüme ve trend
faktörleri ÇDB’nin en önemli nedenleridir.
2) Veri tabanının yeteri kadar geniş tutulmaması nedeniyle bazı bağımsız değişkenlerin
beraberce değişmeleri:
Zaman serilerinde kısa dönemde değişkenler birlikte değişme içinde olduklarından çoklu
doğrusal bağlantı ortaya çıkmaktadır.
3) Bazı bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin modele başka bir değişken olarak
alınması
Tam çoklu doğrusal bağlantı durumu dışında parametre tahminleri için çözüm vardır ve
paramere tahmin edicileri en iyi, doğrusal, sistematik hatasız olma özelliklerini korurlar.
9.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları
Çoklu doğrusal bağlantının ortaya çıkaracağı sonuçları ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
1) Regresyon katsayılarının değerleri belirsizdir. Katsayılar ait oldukları bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini doğru olarak gösteremeyeceklerdir.
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Böyle olunca herbir bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini görmek
mümkün olmayacaktır.
2) Parametre tahminlerinin varyansları büyüktür. (Standart hataları da büyüktür). Dolayısıyla
güven aralıkları da geniştir. Varyansların büyüklüğü çoklu doğrusal bağlantı’dan ise bunun
sonucunda parametre tahminleri kesinlikten ve kararlılıktan uzaktır. O halde sorun bir
parametre tahmininin doğrusal bağlantı nedeniyle ne derece kesinlikten kaybettiğini
saptamaktır. Ayrıca kovaryansların da büyük olduğunu söyleyebiliriz.
3) Birinci sonuç nedeniyle bir ya da daha çok katsayının t oranları istatistik bakımından
anlamsız olur çünkü t değerleri küçülmektedir.
4) Bir ya da daha çok katsayının t oranları istatistik bakımından anlamsız olmasına rağmen
R 2 değeri yüksektir. Sıfır hipotezi t testine göre reddedilemezken buna karşılık F testine göre
reddedilmektedir. F testi R 2 cinsinden ifade edildiğinden ve R 2 de çoklu doğrusal
bağlantı’dan etkilenmediğinden F’in değeri değişmez. Halbuki çoklu doğrusal bağlantı’dan
dolayı t’nin paydası büyüdüğünden t’nin değeri küçülecek ve bu da sıfır hipotezinin
reddedilememesi yönünde etki yapacaktır.
5) Birkaç verinin modele alınması ve çıkartılması gibi verilerde küçük bir değişme parametre
tahminlerinde önemli değişmelere yol açmaktadır.
9.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Saptanması
Uygulamalı bir çalışmada belirginlik katsayısının büyümesi, t ve F testlerinin birbirinden
farklı sonuçlar vermesi çoklu doğrusallığın göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlılığın
etkili olduğuna karar verebilmek için bazı kriterlere bakılması gereklidir. İlk olarak bağımsız
değişkenler arasında ikişerli kuvvetli ilişki bulunması halinde bu değişkenler araındaki basit
korelesyon katsayısının değeri
korelasyonların

incelenmesi

1’e yaklaşacaktır. Klein kriteri olarak adlandırılan kısmi
durumunda

ise

bağımsız

değişkenler

arasında

kısmi

korelesyonlar modelin belirginlik katsayısı ile karşılaştırılmaktadır. Ayrıca yardımcı
regresyonlar yöntemi ve Özdeğerlere bağlı olarak hesaplanan Koşul İndeksi bu bağlılığın
modelde yer alan hangi bağımsız değişkenlerden kaynaklandığı konusunda bilgi verecektir.

8 / 15

9.3.1. Varyans Büyütme Faktörü (VİF) Kriteri:
Bu faktör ile parametre tahminlerinin ve varyanslarının çoklu doğrusal bağlılık nedeni ile
gerçek değerinden ne kadar uzaklaştığı belirlenir. Çoklu doğrusal bağlantı durumunda
parametre tahminlerinin varyanslarında artış meydana gelmektedir. Bu büyümenin çoklu
doğrusal bağlantıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve etkisinin önemli olup olmadığını
belirlemek için VIF kriterinden yararlanılır.

VİF =

1
1 − r122

İki bağımsız değişkenli bir modelde r12 ’deki simetriden dolayı X 1 ve X 2 değişkenleri için
varyans büyütme faktörü aynıdır.
İkiden fazla bağımsız değişkenli regresyon modellerinde;

VİF =

1
1 − R 2j

R 2j , j. bağımsız değişkenin diğer değişkenlerle olan belirginlik katsayısıdır.
X1 =
λ0 + λ2 X 2 + λ3 X 3 + u1
X2 =
α 0 + α1 X 1 + α 3 X 3 + u 2
X3 =
δ 0 + δ1 X 1 + δ 2 X 2 + u3
Yukarıda gösterilen yan regresyonlar hesaplanır ve VİF1 , VİF2 ve VİF3 hesaplanır. VİF değeri
0 ile 5 arasında ise çoklu doğrusallık bulunmamakta, 5 ile 10 arasında ise orta derecede çoklu
doğrusal bağlantı vardır(gözardı edilebilir). VİF 10 değerinden büyükse ciddi çoklu
doğrusallık vardır. Bazı yazarlar VIF kriterinin değerini 5’le karşılaştırmakta ve bu değerden
büyük olması durumunda çoklu doğrusallığın önemli olduğunu belirtmektedirler. Bu bağlılıın
derecesi ne kadar yüksekse VIF değeri o kadar büyük çıkar.
9.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi
9.4.1. Ön Bilgi Yöntemi
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Çoklu doğrusallığa neden olan bağımsız değişkenlere ait iktisat teorinden veya daha önce
yapılmış çalışmalrdan elde edilen bilgiler kullanılarak bu durum ortadan kaldırılabilinir.
9.4.2. Kesit Verileriyle Zaman Serisi Verilerini Biraraya Getirmek
İktisadi değişkenler zaman içinde aynı değişme eğilimi gösterdiklerinden bu değişkenler ile
oluşturulan modellerde çoklu doğrusallık olabilir.Modeller yatay kesit verisi ile tahmin
edildiğinde zaman boyutu değişmediğinden değişkenler arasında zamana balı birlikte hareket
olmayacaktır. Bu nedenle yatay kesit verisi ile elde edilecek bilgiler zaman serilerinde
kullanılarak bu durum ortadan kaldırılabilir.
9.4.3. Bazı Değişkenlerin Modelden Çıkarılması
Çoklu doğrusallığa neden olan değişkene modelde yer verilmezse bu durum ortadan
kalkmaktadır. Bu değişken iktisadi açıdan önemli ise tanımlama hatası yapılmış olacaktır.Bu
bağlılığı ortadan kaldırırken tanımlama hatası yapılmaması için dikkat etmek gerekir. Eğer
çoklu dorusallığa neden olan değişken önemli bir değişken ise modelden atmak yerine diğer
yolları denmek daha faydalı olacaktır.
9.4.4. Değişkenleri Dönüştürme Yöntemleri
Değişkenlere ait dönümlerin yapılması denildiğinde akla ilk olarak ilk farklar yöntemi
gelmektedir. Bu yöntem modelde sabit parametrenin yer almamasına ve bir gözlem
döneminin kaybına neden olmaktadır.
Dönüşümlerin modelin matematiksel yapısını veya bağımlı değişken ile ilişkilerini
değiştirmesi modeli farklı etkileyeceğinden uygulamada dikkat edilmesi gerekir.
9.4.5. Örnek Sayısının Arttırılması, Ek Veya Yeni Veri Kullanılması
Bazı durumlarda örnek birim sayısı arttırıldığında çoklu doğrusallığın etkisi ortadan
kalkabilir.Burada önemli olan örnek sayısı arttıkça değişken arasında doğrusal ilişkinin
azalmasıdır.Bu

ilişki

değişmeyip

aynı

kalıyorsa

çoklu

doğrusallık

bu

yolla

düzeltilemeyecektir.
Ayrıca yeni bir örnek alınması veya incelenen dönemin değiştirilmesi ile bu durum ortadan
kalkabilir. Fakat yeni veri toplanması her zaman mümkün değildir. Ayrıca incelenen dönemin
değiştirilmesi çalışmnaın amacına uygun olmayabilir.
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9.4.6. Modele Yeni Denklemlerin Eklenmesi
Değişkenler arasında çift yönlü neden sonuç ilişkisi çoklu doğrusallığa neden olabilir.Bu
durumda

incelenen

modele

yeni

bir

denklem

katılarak

eşanlı

denklem

sistemi

oluşturulmalıdır.
9.4.7. Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerini Kullanmak
Çoklu doğrusallığı ortadan kaldırmak için Faktör analizi veya Temel Bileşenler Analizi
Yöntemleri de kullanılmaktadır.
Ayrıca sapmalı tahmin yöntemlerinden biri olan Ridge regresyon yöntemi de uygulamalı
çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu yöntem çoklu doğrusal bağlılık söz konusu olduunda en
küçük kareler yöntemi tahminlerinden daha küçük varyanslı parametre tahminlerinin elde
edilmesini ve modelden gereksiz deişkenlerin çıkarılmasını amaçlamaktadır.
9.5. Çoklu Doğrusal Bağlantının E-Views Paket Programında Analizi
Çoklu Doğrusal Bağlantı ile ilgili uygulamamızda 1996-2005 dönemini kapsayan yıllık
verilerle çalışılmıştır. Örneğimizde Y, tüketim harcamaları değişkenini, X2, gelir değişkenini,
X3 ise servet değişkenini göstermektedir. Eviews paket programı kullanılarak tahmin edilen
model aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen model incelendiğinde tüketim harcamalarındaki değişimin yaklaşık %96
kadarını gelir v servetin birlikte açıkladığı görülmektedir. Ancak gelir değişkeni ve servet
değişkeni istatistiksel açıdan anlamsız değişkenlerdir ayrıca servet değişkenine ait katsayının
işareti iktisadi açıdan pozitif olması gerekirken negatif olarak elde edilmiştir. Diğer taraftan F
testi sonucu incelendiğinde modelin genel olarak anlamlı bir model olduğu görülmektedir.
Bu aşamadan çoklu doğrusal bağlantının varlığını sınamak amacıyla gelir ve servet
değişkenleri ayrı ayrı bağımlı değişken kabul edilerek yan regresyon modelleri oluşturulur ve
tahmin edilen bu modellerin R 2 değeri kullanılarak VİF kriterleri hesaplanmaktadır.
Gelir değişkeninin bağımlı değişken servet değişkeninin bağımsız değişken kabul edildiği yan
regresyon modeli aşağıdaki biçimde tahmin edilmiştir.
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Tahmin edilen yan regresyon modelinin R 2 değeri 0.997926 olarak hesaplanmıştır. Bu değer
kullanılarak VİF değeri:

=
VIFX 2

1
= 482,1600771
1 − 0.997926

Şeklinde hesaplanmıştır. Elde edilen 482 değeri 5 değerinden daha büyük olduğu için
modelde bir çoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunmaktadır.
Servet değişkeninin bağımlı değişken gelir değişkeninin bağımsız değişken kabul edildiği yan
regresyon modeli aşağıdaki biçimde tahmin edilmiştir.
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Tahmin edilen yan regresyon modelinin R 2 değeri 0.997926 olarak hesaplanmıştır. Bu değer
kullanılarak VİF değeri:

=
VIFX 2

1
= 482,1600771
1 − 0.997926

Şeklinde hesaplanmıştır. Elde edilen 482 değeri 5 değerinden daha büyük olduğu için
modelde bir çoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta modelde iki bağımsız değişken olduğu ve simetri
özelliği nedeniyle VİF değerlerinin aynı hesaplanmış olmasıdır.
Modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunmaktadır ve bu çoklu doğrusal bağlantının
nedeni tüketim harcamaları üzerinde etkili olan gelir ve servet değişkenlerinin birlikte
modelde yer almasıdır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1- Çoklu doğrusal bağlantının nedenlerini ve sonuçlarını açıklayınız.
2- Çoklu doğrusallığı ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemler nelerdir?
3- 1990-20012 dönemi için Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH), Para Arzı(PA),
Dış Ticaret Açığı(DT) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)’ne ait veriler aşağıda
verilmiştir.
Yıllar
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

GS
0.2222
0.0353
0.0511
0.075
0.1291
0.2304
0.3972
1.1036
1.9973
3.8879
7.8549
14.978
29.393
53.012

DT
3.623
3.385
3.648
3.968
2.6734
4.1674
9.3428
8.156
14.083
5.164
14.072
20.4022
22.2976
18.9609

PA
5.179
8.146
12.173
17.648
28.081
50.608
72.425
182.988
291.975
642.49
1270.42
2801.675
5264.52
10856.76

TEFE
40.8
58.5
75.7
100
107.5
279.5
425.7
1072
1698
3747
5860.3
11818
20305
34877.1

a) Gayrı safi milli hasıla ile verilen diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak
amacıyla regresyon modelini tahmin ederek sonuçları yorumlayınız..
b) Analizde çoklu doğrusallık belirtisi var mıdır?
c) Bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallığı hesaplamak için varyans büyütme
faktörlerini hesaplayarak sonuçları yorumlayınız.

15 / 15

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSUZEM

Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir.
Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

FAKÜLTE / YÜKESEK OKUL:
BÖLÜM:
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
CANLI DERS ÖĞRETİM
ELEMANIN ADI-SOYADI:

İKTİSAT FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ
GÜZ
2014-2015
UYGULAMALI EKONOMETRİ I

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM GÖKTAŞ

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM GÖKTAŞ

2 / 16

10. HAFTA
DERS NOTU

3 / 16

İÇİNDEKİLER
10.1. UYGULAMA MODELİNİN ÖZELLİKLERİ
10.2. SPESİFİKASYON HATALARI
10.3. SPESİFİKASYON HATALARININ BELİRLENMESİ
10.4.

SPESİFİKASYON

HATALARININ

BELİRLENMESİNE

AİT

UYGULAMALAR

4 / 16

ÖZET (TÜRKÇE)
Klasik doğrusal regresyon modelinin son varsayımı seçilen regresyon modelinin doğru
kurulduğunu ileri sürer. Bu varsayım altında modelin anakütle katsayılarının doğru tahmin
edilmesinin yanısıra çeşitli tanı istatistiklerininde doğru sonuçlar vermesi yer almaktadır.
Bu bölümde uygulama yapılacak modelin taşıması gereken özellikler ifade edildikten sonra
uygulamalarda yapılan model kurma hataları anlatılacaktır. Daha sonra ise bu hataları tespit
etmede kullanılan testler ve bunlara ait analizlerin E-Views paket programında nasıl
yapılacağı anlatılacaktır.
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10.1. UYGULAMA MODELİNİN ÖZELLİKLERİ
Modelin kurulması ekonometrik araştırmanın ilk ve önemli aşamasıdır. İktisadi olguyu en iyi
şekilde açıklayacak ekonometrik model belirlenmelidir. En uygun model an başta
bulunmayabilir ve uygulama sonunda tekrar başa dönülerek bir takım düzeltmeler yapılarak
doğru model bulunabilir. Ekonometrik uygulamanın başarısı her aşamada gösterilecek
titizliğe bağlıdır. Araştırmacı gerek modelin kurulması ve tahmini gerekse yapılan tahminlerin
testi ile gerekli düzeltme işlemleri sırasında son derece dikkatli olmak zorundadır.
Ekonometrik modelin kurulması literatürde kavram olarak model seçimi, modelin
tanımlanması ve model yapımı gibi değişik şekillerde ifade edilmektedir. Anlam olarak ise
modelin değişkenleri ve matematiksel yapısıyla ortaya konmasıdır. Bu, dar anlamda
tanımlamadır. Geniş anlamda tanımlama ise modelin değişkenleri, matematiksel yapısı ve
bütün varsayımları ile birlikte açık seçik ifade edilmesidir. Modelin kurulması sırasında
yapılan hatalara da tanımlama (spesifikasyon) hataları denilmektedir.
Tahmin edilen ekonometrik modelin araştırılan olaya en uygun model olup olmadığını
anlamak için kullanılabilecek bazı kriterler vardır. Bunlar;
-

Basitlik

-

Belirlenebilirlik

-

Uyumun İyiliği

-

Teorik Tutarlılık

-

Tahmin Gücü

larak sıralanabilirler.
Basitlik: Kurulan hiçbir model gerçeğin aynısı değil ancak iyi bir benzeridir. Basit model az
sayıda değişken içermekle beraber incelenen iktisadi olayı en iyi şekilde temsil edebilen
modeldir.
Belirlenebilirlik: Yapılan tahmin sonunda her parametre için tek bir değer bulunabilmelidir.
Tahmin edilen anakütle katsayılarının değeri tektir.
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Uyumun İyiliği: Regresyon modellemesinin asıl amacı bağımlı değişkendeki değişimin
olabildiğince büyük bölümünün modele katılan değişkenlerce açıklanmasıdır. Uyumun iyiliği
olarak yani bir modelin iyi olması, modelin verilere uygunluğunun testidir.
Teorik Tutarlılık: Tahmin edilen modelin iyi bir model olabilmesi için diğer testlerden önce
bulunan parametre işaretleri ve büyüklükleri açısından teori ile uyuşmaları gerekir. Yani
istatistiksel anlamlılıktan önce iktisadi anlamlılık gelmektedir.
Tahmin Gücü: Hem gözlem dönemi içinde hem de gözlem dönemi dışında başarılı tahmin
sonuçları veren model iyi bir modeldir.
10.2. SPESİFİKASYON( TANIMLAMA) HATALARI
Araştırmanın başlangıcında bir modelin gerçek veya doğru olduğu kabul edildikten sonra
ortaya çıkabilecek hatalar spesifikasyon hatalarıdır. Bunlar dört grupta toplanabilirler:
-

Modele gerekli değişkenin alınmaması

-

Modele gereksiz değişkenin alınması

-

Modelin fonksiyonel biçiminin yanlış belirlenmesi

-

Değişkenlerin ölçme hatası taşıması

Modelde olması gereken değişkenler dışlanınca sonuçları çok ağırdır. Modelde kalan
değişkenerin tahmin edicileri eğilimli ve tutarsız olurlar. Bu katsayıların varyansları ve
standart hataları da yanlış tahmin edilirler. Modelle ilgisi olmayan değişken eklendiğinde ise
tahminciler eğilimsizdir ve tutarlıdır. Doğru modeldeki tahmincilerin varyansları, yanlış
tahmin edilen modeldeki tahmincilerin varyanslarından daha küçüktür. Dolayısıyla
tahminciler etkin değillerdir. Buradan gerekli bir değişkeni dışlamaktansa, gereksiz bir
değişkeni modele katmak daha iyidir sonucuna varılmamalıdır. Gereksiz değişkenleri modele
dahil etmek tahmin edicilerde etkinlik kaybına yol açmaktadır.
Modelin fonksiyonel biçimi yanlışsa ortaya çıkabilecek en önemli sorun otokorelasyon sorunu
olacaktır. Bağımlı değişkende ölçme hatası olması durumunda tahmin edicilerin eğilimsizlik
özelliklerini korumakta ancak etkinlik özelliklerini kaybetmektedirler. Bağımsız değişkende
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ölçme hatası olduğunda, bağımsız değişkenle hata teriminin ilişkisiz olduğu varsayımı
çiğnenmektedir ve tahmin ediciler eğilimli aynı zamanda tutarsız olmaktadırlar.
10.3. SPESİFİKASYON HATALARININ BELİRLENMESİ
10.3.1. Kalıntıların İncelenmesi
Otokorelasyonun ya da değişen varyansın tespit edilmesinde kalıntıları incelemek sistematik
olmayan yöntemlerin içinde yer almaktadır. Kalıntılar, özellikle kesit verilerinde, önemli bir
değişkenin model dışında bırakılması ya da yanlış fonksiyon kalıbının seçimi gibi model
kurma hatalarının tespiti için kullanılabilir. Bu tür tanımlama hataları var ise, kalıntıların
grafiği düzenli örüntüler gösterecektir. Örneğin toplam maliyet fonksiyonunun matematiksel
biçimin farklı şekillerde ifade edebiliriz.
Burada verilen denklemlerde Y= Toplam maliyet ve X= üretim’dir.

Yi =+
β1 β 2 X i + β3 X i 2 + β 4 X i 3 + ui

Yi =
α1 + α 2 X i + α 3 X i 2 + ui
Yi =
δ1 + δ 2 X i + ui
Bu üç modelin çözümü ile elde edilen kalıntıların grafiği aşagıda gösterilmektedir.

8 / 16

Bu şekildeki ilk örüntü doğrusal modele, ikinci örüntü kareli modele ve üçüncü örüntü ise
küplü toplam maliyet fonksiyonlarına aittir. Eğer model kurma hatası var ise kalıntılar göze
çarpan örüntüler sergiler. Şekilde soldan sağa doğru ilerledikçe kalıntılar mutlak değer olarak
küçülmektedir.
Kalıntılar incelendiğinde bu analizde kullanılacak modelin matematiksel biçiminin; bağımsız
değişkenin küplü ifadesini barındıran model olduğu görülmektedir.

10.3.2. Ramsey-Reset Testi:
Bir modelin spesifikasyon hatasına sahip olup olmadığını tespit etmek için Ramsey tarafından
Reset testi geliştirilmiştir.

β1 + β 2 X i + ui
Yi =
1. Aşama: Bu modelden Yˆi tahmin değerleri bulunur.
2. Aşama: Modelde yer alması gereken değişkenlerin değeri bilinmiyorsa temsili değişkenler
kullanılmaktadır. Bu testte değeri bilinmeyen değişken yerine Yˆi 2 , Yˆi 3 ve Yˆi 4 değerleri
eklenerek model yeniden tahmin edilir.
3. Aşama: Bu aşamada spesifikasyonundoğruluğu için F testi uygulanır.
H 0 : Modelin spesifikasyonu doğrudur.

H1 : Modelin spesifikasyonu yanlıştır.

F=

(R − R )/ f
(1 − R ) / f
2
SM

2
S

2
SM

1

2

2
Burada RSM
, sınırlandırılmamış modelin belirginlik katsayısı, RS2 ise sınırlandırılmış modelin

belirginlik katsayısıdır. Serbestlik dereceleri f1 , yeni değişken sayısı, f 2 ise gözlem sayısı –
sınırlandırılmamış modeldeki parametre sayısıdır.
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10.3.3. Hausman Tanımlama Hatası Testi:
Bağımsız değişkenlerle kalıntılar arasında ilişki yok ise tanımlama hatası olmayacak, ilişki
var ise tanımlama hatası olacaktır. Bu nedenle temel hipotez bağımsız değişkenlerle kalıntılar
ilişkisizdi alternatif hipotez ise bağımsız değişkenlerle kalıntılar ilişkilidir şeklindedir.
Basit regresyon modelinin sabit katsayısı temel hipotezin doğruluğu altında tutarlı ve etkin
alternatif hipotezin doğruluğu altında ise tutarsızdır. Bağımsız değişkenin katsayısı sıfır ve
alternatif hipotezlerin doğruluğu altında tutarlı, sıfır hipotezinin geçerliliği altında etkin
değildir.
Yi =
α 0 + β 0 X 0i + ui

α1 + β1 X 1i + ui
Yi =

m=

qˆ 2 r 2
(1 − r 2 )Var ( β0 )

q̂= βˆ1 − βˆ0

Burada r 2 X 0i ve X 1i değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısının karesidir. Ki-kare
dağılımına uygunluk gösteren bu testte m hesaplanan ki-kare değerini göstermektedir.
Hesaplanan Ki-Kare değeri 1 serbestlik dereceki tablo değerinden daha küçük elde edilirse
sıfır hipotezi reddedilememektedir.
10.4. SPESİFİKASYON HATALARININ BELİRLENMESİNE AİT UYGULAMALAR
10.4.1. Ramsey-Reset Testi:
Bu kısımda Türkiye ekonomisine ait 1971-2002 dönemini kapsayan yıllık verilerle İthalat ve
GSMH değişkenleri kullanılarak Türkiye’nin ithalat fonksiyonu tahmin edilmektedir. Tahmin
edilen ithalat fonksiyonu üzerinden Ramsey-Reset testi uygulanmaktadır. Tahmin edilen
model aşağıdaki gibidir:
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Bu fonksiyonda modelde yer alan bağımsız değişken GSMH’ın yanısıra teorik olarak başka
bağımsız değişkenlerde modelde yer almalıdır. İktisat teorisi bir ülkenin

ithalatının

belirleyicisi olarak fiyat değişkeni ile reel döviz kuruda modele dahil edilmelidir.
Tahmin edilen ithalat fonksiyonu incelendiğinde istatistiksel olarak tüm beklentileri
karşıladığı görülmektedir. Buna göre t testleri anlamlı, R 2 değeri yüksek ve F testi anlamlı
sonuçlara sahiptir.
Eviews paket programında Ramsey-Reset testini uygulamak için tahmin çıktısı içerisindeki
View seçeneği içerisindeki “Stability Tests-Ramsey-Reset Test” seçeneği kullanılır:
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Ramsey-Reset testi tercih edildiğinde Yˆi 2 , Yˆi 3 ve Yˆi 4 değerlerinden hangilerini dikkate
alınacağına dair aşağıdaki menü ile karşılaşılır:
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Yukarıda görülen kutucuğa 1 yazıldığı takdirde Yˆi 2 , 2 yazıldığı takdirde Yˆi 3 ve 3 yazıldığı
takdirde Yˆi 4 değişkenleri modele eklenecektir. Örneğimizde sadece bağımlı değişkenin
tahmini değerinin karesi dikkate alınacağından söz konusu pencereye 1 yazılarak RamseyReset testine ait aşağıda görülen çıktı elde edilir:

Ramsey-Reset testi için hesaplanan F istatistiği 10.11713 olarak elde edilmiştir. %5 anlamlılık
düzeyinde 1 ve 29 serbestlik dereceli F tablo değeri ise 4.18’dir. Dolayısıyla hesaplanan değer
tablo değerinden daha büyük olduğu için modelin spesifikasyonunun doğru olduğunu ifade
eden sıfır hipotezi reddedilmektedir. Modelde bir spesifikasyon hatası bulunmaktadır.
10.4.2. Hausman Tanımlama Testi:
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Hausman testinin uygulanması aşamasında farklı bir örnekten faydalanıyoruz. İhracat
değişkeninin döviz kuru ile açıklandığı modelde bir tanımlama hatası olup olmadığını
Hausman tesi ile sınanmaktadır. Modelimiz tam logaritmik formda tahmin edilmiş olup
aşağıda görüldüğü gibidir:

Bu modelin tahmininden sonra Hausman testi kapsamında ikinci bir model olan ihracat
değişkeninin GSMH değişkeni ile açıklandığı başka bir model tahmin edilmiştir. Bu
modelimiz de tam logaritmik formda tahmin edilmiş olup aşağıda görüldüğü gibidir:
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Hatırlanacağı üzere Hausman testi için kullanılan formül aşağıdaki gibiydi:

m=

qˆ 2 r 2
(1 − r 2 )Var ( β0 )

q̂= βˆ1 − βˆ0

Burada LNGSMH ve LNDK değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı r=0.836169 olarak
hesaplanmıştır.
=
qˆ 1.164765 − 0.178860 işlemi ile qˆ = 0.985905 olarak elde edilmiştir.

Var ( β 0 ) olarak ifade edilen ise LNDK değişkenine ait varyansı ifade etmektedir ve model
çıktısında LNDK değişkenine ait standart hata değerinin karesi olup 0.000056 olarak
hesaplanmıştır. Bu elde edilen formülde yerine konulduğunda:

( 0.985905) ( 0.836169 )
=
(1 − ( 0.836169)2 ) ( 0.000056)
2

m

2

40486.32

olarak elde edilmektedir. Buna göre hesaplanan ki-kare değeri olan 40486.32, %5 anlamlılık
düzeyinde 1 serbestlik dereceli ki-kare tablo değeri olan 3.84 değerinden daha büyük olduğu
için tanımlama hatasının olmadığını ifade eden sıfır hipotezi reddedilmektedir ve modelde bir
tanımlama hatası olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Kısa dönemde bir malın üretimiyle toplam maliyeti arasındaki ilişkiyi incelemek için
yapılan bir analizde kullanılabilecek modeller ve uygulamaya ait veriler aşağıda verilmiştir.
(Y:Toplam Maliyet ve X: Üretim)

Yi =+
β1 β 2 X i + β3 X i 2 + β 4 X i 3 + ui

Yi =
α1 + α 2 X i + α 3 X i 2 + ui
Yi =
δ1 + δ 2 X i + ui
a) Bu modelleri tahmin ederek elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız.
b) Kalıntılarının grafiklerini karşılaştırarak tanımlama hatasının hangi modellerde
olduğunu analiz ediniz.
c) Ramsey- Reset testini kullanarak tanımlama hatalarını test ediniz.
d) Yaptığınız analizler sonucunda hangi modeli uygulamalı çalışmanızda tercih
edersiniz? Açıklayınız.

Y
1.000000
2.000000
3.000000
4.000000
5.000000
6.000000
7.000000
8.000000
9.000000
10.00000

X
193.0000
226.0000
240.0000
244.0000
257.0000
260.0000
274.0000
297.0000
350.0000
420.0000
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ÖZET (TÜRKÇE)
Yapılan uygulamalarda kullanılan basit veya çoklu regresyon modelinin bazı katsayıları ile
ilgili bilgiler olabilir. Bir veya birkaç katsayı değerinin belirli bir sayı veya farklı sayılara eşit
olması gibi çeşitli teorik bilgilerin test edilmesi gerekmektedir.
Regresyon modellerinin katsayıları ile ilgili önbilgilere tahminlerde yer verilmelidir. Bu
bilgilere modelde yer verilmesi sonucunda modelde bir kısıtlama olacaktır. Kısıtlamaların
olduğu model kısıtlamalı model, aynı modellerden kısıtlamalar olmadan tahmin edilen model
ise kısıtsız model olarak adlandırılmaktadır. Bu bölümde kısıtlamaların uygulamalardaki yeri
ve doğrusal kısıtlamalar analiz edilerek çeşitli uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.
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11. KISITLAMA TÜRLERİ VE KISITLAMALARIN TESTİ
11.1 KISITLAMA TÜRLERİ
Ekonometrik araştırmalarda kısıtlamanın ana kaynağı iktisat teorisidir. Örnek dışı bilgi olarak
mevcut olan bilgilerden kaynaklanan kısıtlamalar farklı şekillerde yapılabilir.
11.1.1.Sabit Değer Kısıtlaması
Bu kısıtlama herhangi bir katsayı veya bazı katsayılar belirli pozitif veya negatif sayılara eşit
olabilecekleri gibi sıfır da olabilirler. Sıfır kısıtlaması bağımsız değişkenlerin katsayıları için
söz konusu olduğunda belirtilen bağımsız değişkenin ön bilgi gereği modelde yer
almayacağını ifade eder. Aynı kısıtlama sabit katsayı için söz konusu olduğunda regresyon
doğrusu ön bilgi gereği orijinden geçecektir.
11.1.2.Eşitsizlik Kısıtlamaları
Ekonometrik araştırmalarda kısıtlamalar sabit değer kısıtlamalarından daha çok eşitsizlik
kısıtlamaları şeklinde olur. Bu kısıtlamada parametrelerden bir veya birkaçının alt ve üst sınır
değeri olarak tanımlanan bir aralıkta yer alması istenir. Örneğin tüketim fonksiyonunda
tahmin sonucunda marjinal tüketim eğiliminin 0–1 aralığında yer alması gerekmektedir.
Tahmin sonrası katsayının bu aralık dışında olması halinde eşitsizlik kısıtlaması ile söz
konusu aralıkta olması istenebilir. Aksi takdirde modelin iktisadi bir anlamı olmayacaktır.
11.1.3. Doğrusal Kısıtlamalar
Bazı durumlarda iktisat teorisinden gelen bilgi iki veya daha fazla katsayının toplamının
belirli bir sayıya eşit olmasını gerektirir. Örnek olarak Cobb - Douglas üretim fonksiyonu
verilebilinir.

Q = α .K β1 .Lβ2 .ε i
β 2 + β3 = 1 ise, ölçeğe göre sabit getiri vardır.
β 2 + β3 < 1 ise, ölçeğe göre azalan getiri vardır.
β 2 + β3 > 1 ise, ölçeğe göre artan getiri vardır.
Bu analizde doğru yaklaşım sınırlamayı denkleme daha işin başında dâhil etmektir.

β1 = 1 − β 2

β 2 = 1 − β1
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Bu iki eşitlikten bir tanesini kullanarak β katsayılarından birini eleyerek kalan denklemi
tahmin edebiliriz. Bu işlemler iki girdinin katsayılarını 1’ e eşitleyeceklerdir. Açıklanan bu
sürece kısıtlı en küçük kareler adı verilmektedir. Bu süreç herhangi bir sayıda değişken içeren
modellerde, birden çok doğrusal eşitlik sınamalarına genişletilebilir.
11.2 KISITLAMALARIN TESTİ
Kısıtlamaların geçerliliği kısıtlama türüne göre farklı şekillerde test edilir. Bu kısımda
kısıtlamaların testi açıklanacaktır. Sabit değer kısıtlamaları doğrusal kısıtlamadır. Eşitsizlik
kısıtlamaları ise ilgili parametre tahmininin istenen aralıkta yer alması için yapılan bir
kısıtlamadır. Bu nedenle tahminden sonra bu katsayıların anlamlılığı test edilmek istendiğinde
t ve F testleri kullanılmaktadır.
11.2.1. t- Testi
Doğrusal kısıtlamalar sabit değer kısıtlaması, katsayıların eşitliği kısıtlaması, katsayıların
toplam kısıtlaması gibi farklı şekillerde olabilmektedir. Yapılacak t testi kısıtlamanın türüne
göre farklılıklar gösterecektir.
11.2.2. F testi
Modelde bir veya birden fazla doğrusal kısıtlama olduğunda bu kısıtlamaların geçerliliği F
testi ile de test edilebilir. Test için kısıtlı ve kısıtsız modellerin tahmin edilmesi
gerekmektedir. Özellikle kısıtlamaların fazla olması durumunda t testinde varyansın
hesaplanması kolay olmayacağından F testi tercih edilmektedir.
Kısıtlamanın geçerli olmaması durumunda kısıtlı ve kısıtsız modellerin açıkladığı değişim
miktarları aynı olacaktır. Açıklanan değişmelerde fark olup olmadığı belirginlik katsayısı
anlaşabilirse de bu yeterli değildir. Bu analizde geçerlilikten söz edebilmek için farkın anlamlı
olması gerekmektedir.

(R
F=
(1 − R

2
kısıtsız

2
− Rkısıtlı
)/m

2
kısıtsız

) / (n − k )
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(∑ u
F=

2

∑u

∑u

2
kısıtsız

)

− ∑ u kısıtsız / m
2

kısıtlı
2

kısıtsız

/ (n − k )

≤ ∑ u kısıtlı
2

2
2
Rkısıtsız
≥ Rkısıtlı

Aynı modelde birden fazla kısıtlama söz konusu ise diğer kısıtlamalarda hipotezlere
eklenecek ve kısıtlı modelde kısıtlamalara göre tahmin edilecektir.
11.3 KISITLAMALARIN TESTLERİNE AİT UYGULAMALAR
Kısıtlamaların geçerliliğinin araştırıldığı çalışmada 1960-1982 dönemini kapsayan yıllık
verilerle tavuk eti talebi fonksiyonunun analizi gerçekleştirilmektedir. Tavuk eti talebi
fonksiyonu için tahmin edilen LNY =
β1 + β 2 LNX 2 + β3 LNX 3 + β 4 LNX 4 + β5 LNX 5 modeline
ait tahmin çıktısı aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen modelde Y, Tavuk eti talebini, X2, kişi başı geliri, X3, tavuk eti fiyatını, X+ ve
X5 değişkenleri de sırasıyla rakip ve ikame malları ifade etmektedir. Ayrıca tahmin edilen
model tam logaritmik forma sahiptir ve elde edilen katsayılar esneklikleri vermektedir. Rakip
ve ikame malların tavul eti talebi üzerinde etkisi olup olmadığını sınamak amacıyla rakip ve
ikame malların katsayılarına kısıt getirelerek kısıtlı model tahmin edilmektedir. Burada
oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir:
H 0 : β=
0
β=
4
5
H1 : β 4 ≠ β 5 ≠ 0
Kısıtlı modele olan LNY =
β1 + β 2 LNX 2 + β3 LNX 3 modeline ait tahmin çıktısı ise aşağıdaki
gibidir:

β=
β=
0 hipotezinin başka bir ifadeyle kısıtlamaların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla
4
5
kullanılanm F istatistiğine ait formül aşağıdaki gibidir:

(R
F=
(1 − R

2
kısıtsız

2
− Rkısıtlı
)/m

2
kısıtsız

) / (n − k )
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Bu formülde m kısıt sayısını, n, gözlem sayısını, k ise kısıtsız modeldeki parametre sayısını
2
ifade etmektedir. Örneğimizde kısıtsız modelin belirginlik katsayısı Rkısıtsız
= 0.982325 , kısıtlı
2
modelin belirginlik katsayısı ise Rkısıtlı
= 0.980074 olarak hesaplanmıştır. bu değerler

formülde yerlerine konulduğunda;

F

0.982325 − 0.980074 ) / 2
(=
(1 − 0.982325) / ( 23 − 5)

1.146416

olarak hesaplanmıştır. F tablo değeri ise %5 anlamlılık düzeyinde m ve n-k serbestlik dereceli
tablo değerine göre bakılmaktadır ve bu değer F( 0.05;1;18) = 3.554 şeklindedir. F hesap değeri F
tablo değerinden daha küçük olduğu için sıfır hipotezi reddedilememektedir dolayısıyla
sınırlamalar geçerlidir ve rakip ve ikame malların tavuk eti talebi üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.
Sınırlamaların test edilmesinde diğer bir uygulama olarak Cobb-Douglas tipi üretim
fonksiyonu incelenmektedir. 1958-1972 dönemini kapsayan yıllık verilerle tahmin edilen
model LNY =
β1 + β 2 LNX 2 + β3 LNX 3 aşağıdaki gibidir:
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Burada Y, üretim miktarını, X2, emek girdisini, X3 ise sermaye girdisini ifade etmektedir.
Üretim fonksiyonu örneğinde ölçeğe göre sabit getirinin test edilmesi β 2 + β3 =
1 kısıtı
kullanılarak

gerçekleştirilmektedir.

Söz

konusu

kısıt

aşağıda

gösterildiği

şekilde

getirilmektedir:

β 2 = 1 − β3
LNY = β1 + (1 − β3 ) LNX 2 + β3 LNX 3

β1 + β3 ( LNX 3 − LNX 2 )
( LNY − LNX 2 ) =
LN (Y / X 2=
) β1 + β3 LN ( X 3 / X 2 )

Yukarıda görülen model kısıtlı model olarak nitelendirilmekte bağımlı değişken
üretim miktarının emek girdisine oranının logartiması, bağımsız değişken ise sermaye
girdisinin emek girdisine oranının logaritması olarak ifade edilmektedir. Kısıtlı modele ait
tahmin edilen model aşağıdaki gibidir:
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Burada LNYY olarak ifade edilen değişken üretim miktarının emek girdisine oranının
logartiması, LNXX ise sermaye girdisinin emek girdisine oranının logaritmasıdır. Ancak bu
örnekte ölçeğe göre sabit getirinin test edildiği durumda, modellerin bağımlı değişkenleri
farklı olduğu için belirginlik katsayıları doğrudan kullanılamamaktadır. Bu nedenle kısıtlı
modelin belirginlik katsayısı yapılan dönüştürmeyle 0.8489 olarak hesaplanmaktadır.
H 0 : β 2 + β3 =
1
H1 : β 2 + β 3 ≠ 1

=
F

0.8890 − 0.8489 ) /1
(=
(1 − 0.8890 ) / (15 − 3)

4.3587

olarak hesaplanmıştır. F tablo değeri ise %5 anlamlılık düzeyinde m ve n-k serbestlik dereceli
tablo değerine göre bakılmaktadır ve bu değer F( 0.05;1;12) = 4.75 şeklindedir. F hesap değeri F
tablo değerinden daha küçük olduğu için sıfır hipotezi reddedilememektedir dolayısıyla
ölçeğe göre sabit getirinin varlığını ortaya çıkmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Kısıtlamalar türleri kaça ayrılmaktadır?
2) Kısıtlamaların testi hangi testlere göre yapılmaktadır?
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta ilk olarak doğrusal olmayan kısıtlamalar incelenecektir. Doğrusal olmayan
kısıtlamaların analizinde üç farklı test istatistiği kullanılmaktadır. Bu test istatistikleri
açıklanarak uygulamalarda nasıl hesaplandıkları anlatılacaktır. Dersin diğer yarında ise
alternatif modeller içinden seçim yapmamız gerektiğinde kullanılan yöntemler analiz
edilmeye başlanacaktır. Yuvalanmış ve yuvalanmmamış modeller tanımlandıktan

sonra

model seçiminde kullanılan standart kriterler ve bunların uygulamalı analizlerdeki yeri ve
önemi incelenecektir.
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12.1. DOĞRUSAL OLMAYAN KISITLAMALAR
Doğrusal

olmayan

regresyon

modellerinin

tahmininde

farklı

tahmin

yöntemleri

kullanılmaktadır. Bu tahmincilerin dağılımları normal dağılım olmayacağından daha önce
anlatılan testlerin kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle doğrusal olmayan kısıtlamaların
testinde farklı testler kullanılmaktadır.
Burada sırası ile Benzerlik Oran Testi (LR), Wald testi (W) ve Lagrange Çarpanı testi (LM)
açıklanacaktır. Bu testlerde sıfır hipotezi kısıtlamanın veya kısıtlamaların geçerli olduğu,
alternatif hipotez ise kısıtlama veya kısıtlamaların geçersiz olmadığını ifade edecektir. Bu
testler doğrusal kısıtlamalar için de kullanılabilmektedir.
12.1.1. Benzerlik Oran Testi (LR)
LR testinin temeli kısıtlı ve kısıtsız en çok benzerlik tahminlerine dayanmaktadır.
Hatırlanacağı gibi en çok benzerlik yönteminde benzerlik fonksiyonunun logaritmasının
tahmin edilecek parametrelere göre kısmi türevi alınarak fonksiyon maksimize ediliyordu.
Kısıtlı ve kısıtsız modeller için benzerlik fonksiyonu maksimize edilebilir. Kısıtsız tahmin
için benzerlik fonksiyonunu IU , kısıtlı tahmin için benzerlik fonksiyonunu I R ile ifade
edelim. Kısıtlı ve kısıtsız tahmin için söz konusu fonksiyonlar maksimize edilerek
parametreler tahmin edilecektir. Kısıtlı tahmin için belirlenecek

I R , kısıtsız tahmin için

belirlenecek IU ’dan daha küçük olacağından fonksiyonların birbirine oranı I R / IU 0 ile 1
arasında değer alacaktır. Bu oran benzerlik oranı olarak adlandırılır.
Fonksiyonların logaritmalarını L ile,
LR = log I R
LU = log IU
olarak tanımlarsak, I R / IU oranı birden küçük olacağından logaritmaları, yani

( LR − LU )

negatif olacak ve fark anlamlı ise kısıtlama reddedilecektir. Büyük örnekler için,
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LR =
−2 ( LR − LU )
ifadesinin dağılımı h serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır. h kısıtlama sayısıdır. Bu değer α
hata payı ile ve h serbestlik derecesi ile ki-kare tablosundan bulunacak kritik değerden
büyükse alternatif hipotez, küçükse sıfır hipotezi kabul edilir. Sıfır hipotezi reddedilemezse
kısıtlamalar geçerli, reddedilirse kısıtlamalar geçersizdir.
Benzerlik oranı test istatistiği LR, kısıtlı ve kısıtsız regresyon modellerinin
kalıntılarının kareleri toplamı ile doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modelleri için

 SSER 
LR = n log e 

 SSEU 
olarak hesaplanacaktır.
12.1.2. Lagrange Çarpanı (LM) testi
LM testi kısıtlı tahmini gerektirmektedir. En çok benzerlik yönteminde lagrange
fonksiyonundan yararlanıldığını biliyoruz. Kısıtlama veya kısıtlamaların geçerli olup
olmamasına göre lagrange fonksiyonu etkilenecektir. Kısıtlama geçerli ise lagrange
çarpanının değeri küçük olacaktır. Bu testin temeli kısıtlamaların geçerli olması durumunda
lagrange çarpanlarının değeri yeterince büyükse, kısıtlamaların reddine dayanır. Lagrange
çarpanı test istatistiğinde varyans kısıtlı modelden hesaplanmaktadır. Bu testte de dağılım h,
yani kısıtlama sayısı serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır.
Lagrange çarpanı testinde logaritmik benzerlik fonksiyonunun eğiminin sıfır veya sıfırdan
farklı olması durumlarına göre karar verilmektedir. Kısıtlamalar geçersizken, logaritmik
benzerlik fonksiyonunun en çok benzerlik yöntemi ile elde edilen tahminlerinde, fonksiyonun
eğimi sıfırdır. Kısıtlamaların geçerli olması durumunda ise eğim sıfırdan farklı olmaktadır.
Aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olması kısıtlamaların geçerli olduğunu
belirtmektedir.
Doğrusal kısıtlamalar lagrange çarpanı ile de test edilebilir. Daha önce açıklandığı gibi,
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( SSER − SSEU )
σ2
ifadesinin dağılımı

h)
( kU − kR =

serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır. σ 2 ’nin en çok

benzerlik tahmincisi bilindiği üzere SSE / n ’dir. Kısıtın geçerli olması halinde ise SSER / n
olur. Bu tahminci tutarlıdır, bu nedenle büyük örnekler için Lagrange çarpanı test istatistiği
LM,

LM =

( SSER − SSEU )
SSER / n

olarak hesaplanır ve test istatistiğinin dağılımı h serbestlik dereceli ki-kare dağılımı olacaktır.
LM test istatistiği doğrusal kısıtlamalar için hesaplandığında,
LM = nR 2

olarak hesaplanabilir. LM test istatistiği,

=
LM

SSER − SSEU )
(=
SSER / n

nR 2

olarak elde edilir. Her iki durumda da hesaplanan ki-kare test istatistikleri aynı olacaktır. LM
test istatistiği F testi gibi tüm bağımsız değişken katsayılarının sıfırdan farklı olup olmadığını
belirlemek için kullanıldığında,
LM = nRU2

olarak hesaplanabilir. Burada RU2 kısıtsız modelin belirginlik katsayısıdır. Bu durumda kikare dağılımının serbestlik derecesi test edilen parametre sayısına (k-1) eşittir.
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12.1.3. Wald Testi
Wald testi lagrange çarpanı testinin aksine kısıtsız tahmini gerektirmektedir. Bu test
istatistiğinde varyans kısıtsız modelden hesaplanır. Wald test ile birden fazla kısıtlama da test
edilebilir. Bu durumda herbir kısıtlama için ayrı ayrı hesaplama gerekmektedir. Serbestlik
derecesi kısıtlama sayısı h olacaktır. Bu testin avantajı sadece kısıtsız tahmini gerektirmesidir.
Örneğin bir regresyon modelinde β L .β M = 1 kısıtlaması test edilecekse sıfır ve alternatif
hipotezler,
H 0 : β L .β M = 1
H1 : β L .β M ≠ 1
ve Wald test istatistiği,

 βˆ .βˆ − 1 

W = L 2M
 σ βˆ .βˆ 
L M



2

olacaktır. Tek kısıtlama olduğundan serbestlik derecesi 1’dir. Tablodan bulunan ki-kare
değeri ile W test istatistiği karşılaştırılarak hipotezlerden biri kabul, diğeri reddedilecektir.
Wald test istatistiği, lagrange çarpanı testinde olduğu gibi kısıtlı ve kısıtsız modellerin
kalıntılarının kareleri toplamı ile

W=

( SSER − SSEU )
σˆ e2,u

olarak da hesaplanabilir. Burada,

σˆ e2 =

SSEU
n

olarak ifade edilir.
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Aynı modelde aynı kısıtlamalar için üç test istatistiği belirlenirse,
LM ≤ LR ≤ W

ilişkisi görülecektir.
12.2. ALTERNATİF MODELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ekonometrik araştırmalarda birbirine alternatif farklı modeller oluşturulabilir. Bu modeller
tahmin edildikten sonra genel olarak anlamlı ise yani istatistiksel analiz aşaması olumlu
sonuçlar vermiş ve modeller tüm varsayımlara sahip ise, uygun modellerden hangisinin
uygulama modeli olarak seçileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. En iyi model, istatistiksel
ve iktisadi olarak açıklanan aynı zamanda değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan
modeldir.
Alternatif modeller aynı bağımlı değişkendeki değişmeleri açıklamak için tahmin edilen
modellerdir.Çeşitli açılardan karşılaştırılarak en uygunu seçilecek alternatif modellerin
bağımlı değişkenleri aynıdır.
İstaistiksel ve iktisadi açıdan tüm özelliklere sahip modellerin karşılaştırılması ile ilişkiyi en
iyi açıklayan modellerin seçiminde analiz iki farklı duruma göre yapılır. Bunlar literatürde
yuvalanmış(nested) ve yuvalanmamış (nonnested) modeller olarak adlandırılmaktadırlar.
Modellerin bir veya birkaçının bağımsız değişkenleri bir diğer modelin bağımsız
değişkenlerinin alt kümesidir. Bu durumda bağımlı ve bağımsız değişkenlerin fonksiyonel
şekilleri aynıdır. Bu tür modellere yuvalanmış (nested) modeller adı verilmektedir. Bunun
dışında kalan tüm modellere ise yuvalanmamış (nonnested) modeller adı verilmektedir.

Ct =β 0 + β1Yt + ut
Ct =β 0 + β1Yt + β 2Yt 2 + ut
Bu modeller yuvalanmış modellerdir. Modelin bağımlı değişkeni aynı olup bazı katsayılarına
sıfır kısıtlaması getirilerek diğer model oluşturulmaktadır.
Yuvalanmamış modellerin yapısı birbirinden farklı olabilir . Bu nedenle bu modelleri aynı
türden ve ayrı türden olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Aşağıdaki modeller aynı türden
yuvalanmamış modellere örnek olarak verilebilirler. Bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız
değişkenler farklı belirlenmiştir.
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Ct =β 0 + β1Yt + β 2Yt −1 + ut
Ct =β 0 + β1Yt + β 2Ct −1 + ut
Ayrı türden yuvalanmamış modeller ise modelin bağımlı değişkeni farklı ölçü birimlerine
sahip olabilmektedir. Verilen örnekte olduğu gibi modeli en iyi temsil eden matemetiksel
biçimin belirlenmesi gerekmektedir.
M t =β 0 + β1Yt + ut

β 0 + β1 log Yt + ut
log M t =
12.2.1. Nested Modellerin Seçimi
Yuvalanmış modeller belirli katsayılarına sıfır kısıtı getirilmiş kısıtlı regresyon modelleridir
ve daha önce kısıtlı regresyon modellerinde bahsedilen şekilde test edilebilirler. Ayrıca bu
modellerin seçimi bağımsız değişkenler arasından seçim yapmak anlamına gediğinden
yapılacak işlemler bağımsız değişkenlerin seçimi olarak da değerlendilebilir.
Yuvalanmış modellerin karşılaştırılmasında kullanılan bazı ölçütler bulunmaktadır.
12.2.1.1. Standart Kriterler
Yuvalanmış

ve

yuvalanmamış

modellerin

karşılaştırılmasında

kullanılan

kriterler

incelenecektir.
12.2.1.1.1. Belirginlik Katsayısı
Modele eklenen yeni değişkenler R 2 ’yi arttırmasa bile azaltmamaktadırlar. R 2 ’nin model
seçiminde kullanılması doğru değildir.
12.2.1.1.2. Hata Terimi Varyansının Tahmini ve Kalıntıların Kareleri Toplamı
Bağımlı değişkendeki değişmeyi daha iyi açıklayan modelde kalıntıların kareleri toplamı daha
küçük olacaktır. Ana kütle hata teriminin varyansının tahmini olan Se2 , kalıntı kareler
toplamının n-k ile bölünmesi ile elde edilen bir ölçüttür. Hem ESS hem de Se2 modellerin
karşılaştırılmasında uygun modelin seçimi için fikir verebilirler.
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Bağımsız değişken sayısı k1 ve k2 olan iki model olsun. k1 > k2 ise ikinci model yuvalanmış
modeldir. k1 − k2 sayıdaki değişkenin modelde yer almaması ESS veya Se2 ’nin büyük ya da
küçük çıkmasına neden olabilir.
ESS’si veya

Se2 ’si küçük olan model bağımlı değişkendeki değişmeleri daha iyi

açıklayacağından bu kriterlerden herhangi biri kullanılarak yuvalanmış modellerden en uygun
olanı saptanabilir.
12.2.1.1.3. Düzeltilmiş Belirginlik Katsayısı
Modele eklenen her bağımsız değişkenin ilave katkısı belirginlik katsayısının artmasına neden
olur. Eklenen değişkenler ilişkisizse R 2 aynı kalacaktır. Belirginlik katsayısı,

R2 = 1 −

ESS
TSS

ve düzeltilmiş belirginlik katsayısı,

R2 = 1−

ESS / ( n − k )
TSS / ( n − 1)

olarak hesaplanmaktadır.

Se2 =

ESS
n−k

olduğundan,
Se2 ( n − 1)
R = 1−
TSS
2
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olacaktır. Bağımlı değişken aralarında seçim yapılacak tüm modeller için aynı olacağından
TSS değişmeyecektir. Buna göre R 2 , Se2 ’ye bağlıdır. Diğer bir ifadeyle Se2 ’nin tahmini ile
düzeltilmiş belirginlik katsayısı arasında bir ilişki söz konusudur.
k1 ve k2 bağımsız değişken sayılı örneğimize tekrar döndüğümüzde, k2 bağımsız değişken
sayılı model eksik belirlenmiş bir modeldir. Tanımlama hatalarında söz ettiğimiz gibi eksik
belirlenmiş modellerin hata terimlerinin varyansları sapmalıdır ve gerçek değerlerinden daha
büyük tahmin edilecektir. Bu ise düzeltilmiş belirginlik katsayısını etkileyecektir. İki modelin
farklı değişkenlerinin katsayıları sıfır ise sapma olmayacaktır. Bu sapma nedeni ile R 2 ile
modeller arasında seçim yapma güvenilir olmayacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Doğrusal olmayan kıstlamaları test etmek amacıyla kullanılan test istatistikleri
nelerdir?
2) Doğrusal olmayan kıstlamaları test etmek amacı ile kullanılan test istatistiklerini
kıyaslayınız.
3) Yuvalanmış ve yuvalanmmamış modelleri tanımlayınız. İktisadi örnekler veriniz.
4) Yuvalanmış modeller arasından uygun olanı seçerken kullanılan standart kriterler
nelerdi? Anlatınız.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta yuvalanmış (nested) modellerin seçiminde kullanılan farklı ölçütler anlatılacaktır.
Standart kriterlere yönelik eleştiriler farklı ölçütler geliştirilmesine neden olmuştur. Bu
ölçütler; ortalama hata karesini mimize eden ve R 2 ’yi maksimize eden kriterler ile bilgi
kriterleri olmak üzere iki grupta incelenmektedirler.
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13.YUVALANMIŞ MODELLERİN SEÇİMİNDE KULLANILAN KRİTERLER
Uygulamalı

çalışmalar

bağımsız

değişkenlerin

doğru

belirlendiği

varsayımına

dayanmaktadır.Model kapsamına alınacak değişkenlerin iktisat teorisi tarafından belirlenmiş
olması durumunda değişken seçimi söz konusu olmayacaktır. İktisat teorisince belirlenmeyen
veya yeni bir kurama dayanan modellerde, bağımsız değişkenlerin doğru belirlenmesi için
rakip modeller arasında seçim yapabilmek amacıyla çeşitli sınamalar geliştirilmiştir.
Analizlerde teoriye tam ifade eden basit modeller tercih edilmektedir. Bunun ilk nedeni çok
sayıda değişkenin katsayılarının anlamlılığı göreceli olmaktadır. Diğer nedeni ise serbestlik
derecesinin azalması nedeniyle yanlış hipotezi kabul etme ihtimali artmaktadır (II. tip hata).
Modellerde değişken sayısı arttığında uygun model seçimi için çeşitli kriterler geliştirilmiştir.
Bu kriterler bir önceki derste anlatılan standart kriterlerin olumsuzluklarını dikkate alan
şekilde düzenlenmişlerdir.
13.1. R 2 ’NİN MAKSİMİZASYONUNA DAYALI KRİTERLER
Bu kısımda anlatılan kriterler öngörü hata ortalama hata karesini minimize etmeye dayanırlar.
Bu minimizasyon belirginlik katsayısını maksimize edeceğinden bunlara belirginlik
katsayısının maksimizasyonuna dayanan kriterler adı verilmektedir. Burada sırasıyla
“Amemiya’nın

PC

Kriteri”,

“Mallows’un

Cp

Kriteri”,

“Hocking’in

Sp

Kriteri”

açıklanmaktadır.
Düzeltilmiş belirginlik katsayısından söz ederken sapma nedeni ile Se2 ’nin tahmininde
karşılaşılan

(

E Y j − Yˆj

sorundan

bahsedilmişti.

Aynı

nedenle

) ’nin minimizasyonuna dayanmaktadır.
2

burada

sözedeceğimiz

kriterler

Burada Y j öngörülecek değeri, Yˆj ise

bunların tahminlerini ifade etmektedir. Bağımsız değişkenlerin öngörülecek devrelere ait

(

değerleri X ij ile ifade edilirse, E Y j − Yˆj

)

2

(

şartsız ortalama hata karesi, E  Y j − Yˆj


)

2

| X ij 


ise şartlı ortalama hata kareyi ifade edecektir.
Değişken sayısı k olan bir model ile bu modelin bağımsız değişkenlerinden bir alt grubun
alındığı yuvalanmış bir modeli düşünelim. İkinci modelin değişken sayısı k1 olsun. Bu
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durumda k < k1 ’dir. Bu kısımda anlatılan modellerde k1 indisi ikinci model için
kullanılacaktır.
13.1.1. Amemiya’nın PC Kriteri
Amemiya şartsız ortalama hata kareye dayanan PC kriterini geliştirmiştir. Kriterin geçerliliği
için bağımsız değişkenlerin tesadüfi değişken olduğu ve öngörülecek devrelerde geçmişteki

(

gibi devam edeceklerini varsayarak E Y j − Yˆj

) ’nin tahmini,
2

 k 
=
PC Se21 1 + i 
n


olacaktır. Bu kriter R 2 cinsinden,

 n + ki 
2  TSS 
=
PC 
 (1 − Ri ) 

 n 
 n − ki 
olur. Burada Ri2 ikinci modelin belirginlik katsayısıdır.
13.1.2. Mallows’un Cp Kriteri
Mallows şartlı ortalama hata kareye dayanan Cp kriterini geliştirmiştir. Bu kriter;

Cp
=

( n − ki ) Se2

1

S

2
e

+ ( 2 ki − n )

olarak hesaplanır. Bu kriteri de R 2 cinsinden

Cp
=

( n − ki ) (1 − Ri2 )

(1 − R )
2

+ ( 2 ki − n )

olarak ifade edebiliriz.
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Bu kriterleri minimize eden model en iyi model olarak seçilecektir.
13.1.3. Hocking’in Sp Kriteri
Sp kriteri bu iki kriterden farklı olarak söz konusu şartsız ortalama hata kareyi minimize
edecek en uygun bağımsız değişken sayısının belirlenmesi için kullanılmaktadır. Modelin
parametreleri bilinmeden Sp kriteri en küçük ki <

n
için,
2



ki
Se21 1 +

 n − ki − 1 
ifadesini minimize eder.
13.2. BİLGİ KRİTERLERİ
Bu kısımda yuvalanmış modellerin karşılaştırılmasında kullanılan ve bilgi kriterleri olarak
adlandırılan kriterlere yer verilmektedir. Bu kriterlerde tesadüfi değişkenin doğru dağılıma
yakınlığı, modelin gerçekliği ve doğru dağılım arasındaki fark ile ölçülmektedir. Diğeri bir
ifadeyle doğru ve alternatif modeller için Y’nin beklenen değerleri arasındaki farkın tahmini
ile alternatif modelin doğru modele yakınlaşması sağlanmaktadır.
Burada sırasıyla Akaike (AIC) ve Schwarz (SC) bilgi kriterlerine yer verilmektedir.
13.2.1. Akaike Bilgi Kriteri (AIC)
Akaike tarafından geliştirilen AIC kriteri bu alandaki ilk kriterdir. Farklı modelleri i indisi ile
ifade edersek bu kriter,
=
AICi ln (σˆ i2 ) +

2 ki
n

olarak belirlenmektedir. Burada σˆ i2 en çok benzerlik yöntemi ile,
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σˆ i2 =

ESSi
n

olarak tahmin edildiğinden, Se2 ’den farkını ortaya koymak için σˆ 2 ile ifade edilmiştir. Her
yeni bağımsız değişken eklendiğinde ESS’deki düşüş AIC değerinde bir düşüşe neden
olmadıkça modele yeni değişken ilavesi gerekli değildir.
AIC kriterinin küçük örneklerde iyi sonuç vermemesi nedeniyle kriter;
=
AICdi ln (σˆ i2 ) +

n + ki
n − ki − 2

olarak düzeltilmiştir.
13.2.2. Schwarz Bilgi Kriteri (SC)
Bu kriter,

SCi ln (σˆ i2 ) +
=

ki ln ( n )
n

olarak belirlenir.
Bu kriterler alternatif modeller için belirlenerek değerlerini minimum yapan model en iyi
model olarak seçilecektir. Kriterlerinin hepsinin birlikte hesaplanması ve seçimin tümüne
göre yapılması şart değildir.
13.3. YUVALANMIŞ MODELLERİN SEÇİMİNE İLİŞKİN UYGULAMA
Türkiye’nin 1990-2002 dönemi vadeli mevduat (VM), Para Arzı (PA) ve Gayri Safi Milli
Hasıla (GSMH) değişkenleri kullanılarak yapılan uygulamada yuvalanmış alternatif modeller
içerisinden hangisinin seçileceğine yukarıda anlatılan kriterler itibariyle karar verilecektir.
Uygulamada kullanılan tüm modeller tam logaritmik formda tahmin edilmiştir. Öncelikle
bağımlı değişkeni VM, bağımsız değişkenleri PA ve GSMH olan model tahmin edilmiştir.
Modele ilişki Eviews tahmin çıktısı aşağıdaki gibidir:
9 / 14

Yukarıda tahmin edilen modelden iki adet yuvalanmış model oluşturulmuştur. Bu
modellerden “Model 1” olarak ifade edilen modelde bağımlı değişken VM, bağımsız değişken
ise GSMH değişkenidir. Model 2” olarak ifade edilen modelde ise bağımlı değişken VM,
bağımsız değişken ise PA değişkenidir. Model 1’e tahmin çıktısı aşağıdaki gibidir:
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Model 2’ye ait tahmin çıktısı ise aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen Model 1 ve Model 2 arasında tercih aşamasında Amemiya’nın PC ve
Mallows’un Cp kriterleri kullanılmıştır.

 n + ki 
2  TSS 
=
PC 
 (1 − Ri ) 

 n 
 n − ki 
 13 + 1 
 75.4923 
PC1 =−
0.0280144

 (1 0.995865 ) 
=
 13 − 1 
 13 
 13 + 1 
 75.4923 
PC2 =−
0.0023306

 (1 0.999656 ) 
=
 13 − 1 
 13 

Model 1’in PC değeri 0.0280144 olarak elde edilmişken, Model 2’nin PC değeri 0.0023306
olarak hesaplanmıştır. Buna göre Amemiya’nın PC kriterine göre hesaplanan değer daha
küçük olduğu için Model 2 seçilmektedir.
Mallows’un Cp kriterine göre yapılan hesaplamalar ise aşağıdaki gibidir:

=
Cp

( n − ki ) (1 − Ri2 )

(1 − R )
2

+ ( 2 ki − n )

=
Cp1

(13 − 1)(1 − 0.995489
) + 2 1 − 13
=
( () )
(1 − 0.999620 )

131.4526316

=
Cp2

(13 − 1)(1 − 0.999624
) + 2 1 − 13
=
( () )
(1 − 0.999620 )

0.87368

Model 1’in Cp değeri 131.4526316 olarak elde edilmişken, Model 2’nin Cp değeri 0.87368
olarak hesaplanmıştır. Buna göre Mallows’un Cp kriterine göre hesaplanan değer daha küçük
olduğu için Model 2 seçilmektedir.
Model 1 ve Model 2 arasında seçim yapılabilmesi için AIC ve SC kriterleri de incelenmiş
Model 1’e ait AIC değeri -0.583583, Model 2’ye ait AIC değeri ise -3.068966 olarak
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hesaplanmıştır. Model 2’ye ait AIC değeri daha küçük olduğu için yine bu kritere göre Model
2 tercih edilmektedir. Aynı durum SC kriterine göre de ortaya çıkmaktadır. Model 1’e ait SC
değeri -0.496668, Model 2’ye ait SC değeri ise -2.982051 olarak hesaplanmıştır.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1) Yuvalanmış modeller arasından seçim yapabilmek için standart kriterler neden
kullanılamaz?
2) R 2 ’nin maksimizasyonuna dayalı kriterler nelerdir?
3) “Modele ilave edilen bağımsız değişken ;Akaike ve Schwarz kriterlerinin değerinde
bir düşüşe neden olursa model dışında

bırakılmalıdır.” İfadesinin doğruluğunu

tartışınız.
4)

Yuvalanmış(nested) modellerin karşılaştırılmasında hem hata teriminin varyansının
tahmini hem de kalıntı kareler toplamı uygun modelin seçimi için fikir verebilirler
mi?Açıklayınız

5) Bilgi kriterleri model seçiminde neden tercih edilirler?
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İÇİNDEKİLER
14. TÜRKİYE’DE İTHALAT FONKSİYONUN EKONOMETRİK ANALİZİ (GENEL
UYGULAMA)
14.1. İSTATİSTİKSEL ANALİZ
14.2. EKONOMETRİK ANALİZ
14.2.1. NORMAL DAĞILIMIN TESTİ (JARQUE-BERA TESTİ)
14.2.2. OTOKORELASYONUN TESTİ (DURBIN-WATSON TESTİ)
14.2.3.

OTOKORELASYONUN

DÜZELTİLMESİ

(GENELLEŞTİRİLMİŞ FARKLAR YÖNTEMİ)
14.2.4. DEĞİŞEN VARYANSIN TESTİ (WHITE TESTİ)
14.2.5. MODELİN SPESİFİKASYONUNUN TESTİ (RAMSEY-RESET
TESTİ)
14.3. İKTİSADİ ANALİZ
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu hafta ithalat fonksiyonuna yönelik ekonometrik bir analiz yapılacaktır. Ele alınan dönem
için Türkiye’nin ithalatını etkileyen unsurlar belirlendikten sonra model iktisadi, istatistiksel
ve ekonometrik açılardan analiz edilerek sonuçlar yorumlanacaktır.
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14. TÜRKİYE’DE İTHALAT FONKSİYONUNUN EKONOMETRİK ANALİZİ
(GENEL UYGULAMA)
Bu hafta Türkiye ekonomisine ait gerçek verilerle 1980-2009 dönemini kapsayan yıllık veriler
kullanılarak ithalat fonksiyonunun ekonometrik analizi yapılmaktadır. Analizde bağımlı
değişken olarak ithalat değişkeni olarak mal ve hizmet ithalatı, bağımsız değişkenler olarak
ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Gelir) ve ithal malları fiyat endeksi (Fiyat) değişkenleri
kullanılmıştır. Model tam logaritmik formda kurulmuş olup değişkenler LNİTHALAT,
LNGELİR ve LNFİYAT olarak adlandırılmıştır.
14.1. İSTATİSTİKSEL ANALİZ
İthalat fonksiyonunun incelenmesine ilk olarak istatistiksel analiz aşaması ile başlanmıştır.
Tahmin edilen ithalat fonksiyonu

β 0 + β1 LNGELİRt + β 2 LNFİYATt + ut
LNİTHALATt =

şeklindedir. Modele ait Eviews çıktısı ise aşağıdaki gibidir:
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−3.68 + 1.48LNGELİRt + 0.37 LNFİYATt
LNİTHALATt =
t

( 0.94 ) ( 0.37 )

( 0.14 )

− 3.88 3.92

− 0.23

=
R 2 0.959
=
R 2 0.956
=
F 317
Parametrelerin anlamlılıklarının testinde ise kurulan hipotezler ve test sonuçları aşağıdaki
gibidir:
H 0 : β0 = 0
H1 : β 0 ≠ 0

Hesaplanan t istatistiği -3.88’dir ve α = 0.05 için tablo değeri t0.05;27 = 2.051 ’tir. Hesaplanan t
istatistiği mutlak değerce tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi
reddedilmektedir. Buna göre β 0 parametresi anlamlı bir parametredir.
H 0 : β1 = 0
H1 : β1 ≠ 0

Hesaplanan t istatistiği 3.92’dir ve α = 0.05 için tablo değeri t0.05;27 = 2.051 ’tir. Hesaplanan t
istatistiği, tablo değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre

β1 parametresi anlamlı bir parametredir. Buna göre gelir değişkeni ithalat üzerindek anlamlı
ve etkili bir değişkendir.
H 0 : β2 = 0
H1 : β 2 ≠ 0

Hesaplanan t istatistiği -0.23’tür ve α = 0.05 için tablo değeri t0.05;27 = 2.051 ’tir. Hesaplanan t
istatistiği mutlak değerce, tablo değerinden daha küçük olduğu için sıfır hipotezi
reddedilememektedir. Buna göre β 2 parametresi anlamsız bir parametredir. Buna göre fiyat
değişkeni ithalat üzerindek anlamsız bir değişkendir.
Modelin genel olarak anlamlılığını test eden F testine ait hipotezler ise aşağıdaki gibidir:
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β=
H 0 : β=
0
1
2
H1 : β1 ≠ β 2 ≠ 0

Hesaplanan F istatistiği 317’dir. α = 0.05 için k-1, n-k serbestlik dereceleriyle yani 2 ve 27
serbestlik dereceli F tablo değeri 3.35’tir. Buna göre hesaplanan F hesap değeri, tablo
değerinden daha büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilmektedir. Model genel olarak
anlamlıdır.
R 2 (Düzeltilmiş R 2 ) değeri ise 0.956 olarak hesaplanmıştır. Yani bağımlı değişkende
meydana gelen değişikliğin % 95.6’sı bağımsız değişkende meydana gelen değişmelerle
açıklanmaktadır.Bu değerin 1’e çok yakın olması örneklem regresyon doğrusunun verilere
çok iyi uyduğunu göstermektedir.
Modeli istatistiksel olarak değerlendirdiğimizde belirginlik katsayısı yüksek, F testinin
anlamlı sonuçlar verdiği ancak t testi sonuçlarına göre fiyat değişkeninin anlamsız bir
değişken olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Fiyat değişkeninin anlamsız bir değişken olmasını
iktisadi olarak açıklamaya çalıştığımızda Türkiye ekonomisinde ithalat miktarları, ithal
malları fiyatlarından bağımsız şekilde ele alınmaktadır. Üretimin ithalata bağımlılığı
nedeniyle ithalat mallarına olan talep bu malların fiyatlarından bağımsız şekilde
gerçekleşmektedir.
Her ne kadar fiyat değişkeninin anlamsız olduğunu iktisadi olarak açıklamaya çalışsak da
fiyat değişkeninin istatistiksel olarak gerekli bir değişken olup olmadığının sınanması
gerekmektedir. Bunun için fiyat değişkenine kısıt getirilerek kısıtlama testi yapılması
gerekmektedir. Buna göre modele β 2 = 0 kısıtı getirelerek kısıtlanmış model aşağıdaki gibi
tahmin edilmiştir:
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H 0 : β 2 = 0 hipotezinde yer alan kısıtın test edilmesi amacıyla kullanılan formül aşağıdaki
gibidir:

(R
F=
(1 − R

2
kısıtsız

2
− Rkısıtlı
)/m

2
kısıtsız

F

) / (n − k )

0.959222 − 0.959139 ) /1
(=
(1 − 0.982325) / ( 30 − 3)

0.055372

F tablo değeri ise %5 anlamlılık düzeyinde m ve n-k serbestlik dereceli tablo değerine göre
bakılmaktadır ve bu değer F( 0.05;1;27 ) = 4.21 şeklindedir. F hesap değeri F tablo değerinden
daha küçük olduğu için sıfır hipotezi reddedilememektedir dolayısıyla sınırlama geçerlidir ve
fiyat değişkeninin ithalat üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Fiyat değişkeninin ithalat fonksiyonu için gerekli olmayan bir değişken olduğunun tespit
edilmesinin ardından uygulama modelinin kısıtlı model olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
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model incelendiğinde istatistiksel olarak ideal bir model olduğu görülmektedir. Bu aşamadan
sonra ikinci aşama olan ekonometrik analize geçilmiştir.
14.2. EKONOMETRİK ANALİZ
14.2.1. NORMAL DAĞILIMIN TESTİ (JARQUE-BERA TESTİ)
İthalat fonksiyonu örneğimizde kalıntıların normal dağılıp dağılmadığını sınayan JB testine
ait çıktı ise aşağıdaki biçimdedir:

H 0 : Kalıntılar normal dağılmaktadır.
H1 : Kalıntılar normal dağılmamaktadır.
2
2
JB testinde χ hesap
değeri 3.73294’tür. α = 0.05 için 2 serbestlik dereceli χ tablo
değeri ise
2
2
5.99’dur. Buna göre χ hesap
< χ tablo
olduğu için sıfır hipotezi reddedilememekte dolayısıyla

kalntılar normal dağılıma uygunluk göstermektedir. Ayrıca hesaplanan olasılık değeri olan
0.973143’ün, 0.05 değerinden daha büyük olması dolayısıyla aynı sonuca ulaşılmaktadır.
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14.2.2. OTOKORELASYONUN TESTİ (DURBIN-WATSON TESTİ)
İthalat

fonksiyonu

örneğimizde

otokorelasyonun

tespiti

için

Durbin-Watson

testi

kullanılmaktadır. Örneğimizde veriler yıllık verilerden oluştuğu için 1.mertebeden
otokorelasyon sınanması amacıyla Durbin-Watson testinden faydalanılmaktadır.
Modelimize ait Durbin-Watson test istatistiği 0.908 olarak hesaplanmıştır. %5 anlamlılık
düzeyinde bağımsız değişken sayısı k ′ = 1 ve gözlem sayısı n = 30 olduğu dikkate
alındığında alt sınır değeri d L = 1.352 ve üst sınır değeri dU = 1.489 ’dir. Hesaplanan DurbinWatson değeri 0 < 0.908 < 1.352 aralığına yani pozitif otokorelasyon bölgesine düştüğünden
sıfır hipotezi reddedilmekte ve modelde pozitif otokorelasyon sorunu olduğu anlaşılmaktadır.
14.2.3. OTOKORELASYONUN DÜZELTİLMESİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ FARKLAR
YÖNTEMİ)
Pozitif otokorelasyonun varlığının tespit edilmesinin ardından otokorelasyonun ortadan
kaldırılması amacıyla genelleştirilmiş farklar yöntemi kullanılmıştır. Otokorelasyon
katsayısının tahmini ρ̂ için ise Cochrane-Orcutt yöntemi kullanılmıştır. ρ̂ ’nun hesaplanması
için kurulan yan regresyon modeli aşağıdaki gibidir:
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Tahmin edilen yan regresyon modelindeki u(-1) değişkeninin önündeki katsayı anakütle
otokorelasyon katsayısının tahmini değeridir buna göre ρˆ = 0.50839 şeklinde elde edilmştir.
Otokorelasyon katsayısının tahmin edilmesinin ardından bu katsayı genelleştirilmiş farklar
yöntemi çerçevesinde yerine konarak gerekli veri dönüşümleri yapılmış ve aşağıdaki model
tahmin edilmiştir:

Veri dönüşümü sonucunda elde edilen model incelendiğinde modelin istatistiksel açıdan
herhangi bir sorunu olmadığı anlaşılmaktadır. Durbin-Watson değeri ise 1.627575 değerine
yükselmiştir. %5 anlamlılık düzeyinde bağımsız değişken sayısı k ′ = 1 ve gözlem sayısı
n = 29 olduğu dikkate alındığında alt sınır değeri d L = 1.341 ve üst sınır değeri

dU = 1.483 ’tür. Hesaplanan Durbin-Watson değeri

1.483 < 1.627 < 2

aralığına yani

otokorelasyonun olmadığı bölgeye düştüğünden sıfır hipotezi reddedilememekte ve modelde
pozitif otokorelasyon sorununun ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Burada sabit parametre için
gerekli dönüşüm yapıldığında bu parametre aşağıda gösterildiği şekilde elde edilmektedir:

=
β 0* β 0 (1 − ρˆ )
-1.600065
= β 0 (1 − 0.508390 )
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β0 = −

1.600065
0.49161

β 0 = −3.254745
14.2.4. DEĞİŞEN VARYANSIN TESTİ (WHITE TESTİ)
Uygulama modelinin otokorelasyonun arındırıldığı model olarak ele alınmasının ardından
modelde değişen vayans sorunu olup olmadığı White testi ile araştırılmıştır.

H 0 : Sabit varyans (Homoskedasite)
H1 : Değişen Varyans (Heteroskedasite)
2
2
White testinde χ hesap
değeri 1.972790’dır. α = 0.05 için 2 serbestlik dereceli χ tablo
değeri ise

5.99’dur. White testinde Ki-Kare tablo değerinin hesaplanmasında kullanılan serbestlik
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derecesi yan regresyon modelindeki bağımsız değişken sayısı kadardır. Buna göre
2
2
olduğu için sıfır hipotezi reddedilememekte dolayısıyla modelde sabit varyans
χ hesap
< χ tablo

varsayımının yerinde geldiği görülmektedir.
14.2.5. MODELİN SPESİFİKASYONUNUN TESTİ (RAMSEY-RESET TESTİ)
Modelde bir spesifikasyon hatası olup olmadığı Ramsey-Reset testi ile araştırılmıştır.
Ramsey-Reset testine ait Eviews çıktısı aşağıdaki gibidir:

Ramsey-Reset testi için hesaplanan F istatistiği 0.13998 olarak elde edilmiştir. %5 anlamlılık
düzeyinde 1 ve 26 serbestlik dereceli F tablo değeri ise 4.22’dir. Dolayısıyla hesaplanan değer
tablo değerinden daha küçük olduğu için modelin spesifikasyonunun doğru olduğunu ifade
eden sıfır hipotezi reddedilememektedir. Modelde bir spesifikasyon hatası bulunmamaktadır.
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14.3. İKTİSADİ ANALİZ
İthalat modelinin ekonometrik olarak da gerekli varsayımları yerine getirdiğinin
anlaşılmasının ardından son aşama olan iktisadi analiz kısmına geçilmiştir. Modelimiz nihai
olarak aşağıdaki gibidir:

Model tam logaritmik formda olduğu için katsayılar esnekliği göstermektedir. Sabir
parametrenin -3.25 olduğu dikkate alındığında, Gelir değişkeni sıfır iken Türkiye
ekonomisinin 3.25 birimlik ithalat ihtiyacı bulunmaktadır. Buna göre gelirde meydana
gelecek %1’lik bir artış ithalatı %1.48 kadar arttırmaktadır. Başka bir ifadeyle Gelir artışından
daha fazla bir ithalat artışı gerçekleşmektedir. Bu katsayı aynı zamanda ithalatın gelir
esnekliğini göstermektedir ve bu katsayının “1” den büyük olması ülkenin dışa bağımlı
olduğunun göstergesidir.
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ÇALIŞMA SORULARI:
1)Türkiye’nin 1966-2005 yılları arasında turizm gelirlerini etkileyen unsurları araştırmak
amacıyla yapılacak analize ait veriler aşağıda verilmiştir. Modelin fonksiyonel biçimi tam
logaritmik olarak belirlenmiştir(seriler logaritmaları alınarak doğrusal hale getirilmiştir).
Modelin bağımsız değişkenleri turist sayısı ve yatak sayısıdır.
Bu verileri kullnarak yapacağınız analizi istatistiksel, ekonometrik ve iktisadi açılardan
değerlendiriniz (α=0.05).Testeleri hipotezleri kurarak analiz ediniz.

1966
1967
1968
1969
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
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

LNGELIR
16.30042
16.38046
16.99356
17.39903
17.74734
17.94264
18.45024
18.95717
19.07820
19.11383
19.00847
19.13363
19.25359
19.45030
19.60241
19.75831
19.72901
19.83410
21.11666
21.11666
20.91801
21.26617
21.57981
21.66171
21.71837
21.69933
22.01497
22.09926
22.18675
22.32407
22.45492
22.67032
22.69415
22.37058
22.75614
22.81389
22.86109
22.99302
23.21854
23.35724

LNTURIST
13.01478
13.26038
13.30801
13.45023
13.49255
13.73863
13.84895
14.10893
13.91987
14.24729
14.33132
14.32293
14.31264
14.23619
14.06860
14.15555
14.14553
14.30102
14.56551
14.77639
14.68722
14.86458
15.24391
15.31044
15.49987
15.52334
15.77222
15.68731
15.71313
15.86010
15.96890
16.08650
16.09298
15.82560
16.15847
16.26384
16.39928
16.45671
16.67868
16.86583

LNYATAK
9.689737
9.806867
9.982437
10.12290
10.25252
10.37705
10.45242
10.55914
10.61876
10.71346
10.76441
10.82733
10.86638
10.89592
10.93389
10.97236
11.04087
11.09641
11.13117
11.36204
11.43095
11.57321
11.71428
11.89195
12.06236
12.20946
12.30111
12.36835
12.48800
12.56536
12.61660
12.65491
12.65783
12.67393
12.69210
12.80705
12.88954
12.94967
12.99065
13.04358
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