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1. G· İRİŞ
Regresyon analizinden çeşitli alanlarda yapılan araştırmalarda
Regresyon modelinin tahmin edilen parametreleri modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlerken, ileriye
dönük tahminler de yapılabilmektedir.
yararlanılabilmektedir.

Herhangi bir konuda yapılacak araştırmada regresyon analizinyararlanılacaksa öncelikle regresyon modelinde yer alacak değ·işkenler ve modelin fonksiyonel şekli belirlenecektir . Araştırma yapılan konuya ilişkin teori, değişkenler gibi modelin fonksiyonel şek
lini de belirleyebilir. Bu durumda seçilecek model teori tarafından belirlenmiştir, araştırmacının yapacağı birşey yoktur. Fakat modelin fonksiyonel şekli teori tarafından belirlenmiyorsa, uygun fonksiyonel şek
lin seçilmesi gerekecektir.
den

Konu ile ilgili teoriyi, değişkenleri ve elindeki veriyi dikkate alan
uygun fonksiyonel şekli tereddütsüz belirleyebiliyorsa model seçimi söz konusu olmayacaktır. Fakat modeli belirlemede tereddüt ediyorsa, yani farklı yapıda birden fazla modelden birini seçmede
kesin karar veremiyorsa, secim yapmak zorundadır. Örneğin, eldeki
verilerle grafik çizildiğinde modelin doğrusal mı logaritmik mi olacağına kesin karar verilemiyorsa bu iki model karşılaştırılarak biri seçilecektir.
arnştırmac.ı

Uygun regresyon modelinin seçimi modelin parametreleri tahmin edilmeden yapılabilir. Eğer parametreler tahmin ·edilmeden seçim
yapılamıyorsa, uygun olabilecek tüm modellerin parametreleri tahmin
edildikten sonra modeller karşılaştırılarak biri seçilecektir. Burada
parametreler tahmin edildikten sonra yapılacak secimi e·le alacağız.
deki

Regresyon analizinde etkilenen değişken olan bağımlı değ·işken
değişmelerin, etkileyen değişken (veya değişkenler) olan bağım529

sız değişkence (veya değişkenierce) açıklanması söz konusu oldu-

daha iyi açıklayan model
Uygun regresyon moseçilecektir.
olarak
model
uygun
araştırma icin
değişmelerin
değişkendeki
bağımlı
delinin seçiminde, seçim ·kriteri
ğundan, bağımlı değişkendeki değişmeleri

açıklanmasındaki farklardır.

Uygun olabilecek modellerin parametreleri tahmin edildikten sonra ve secim yapılmadan önce modeller incelenmelidir. Yapılan araş
tırma gereği modellerin parametreleri ile ilgili bazı teorik varsayımlar
olabilir. Seçilecek model öncelikle bu varsayımları taşımalıdır. Örneğin, bir tüketim araştırması yapıldığını ve bağımsız gelir değişkeninin
parametresinin ·o ile 1 arasında pozitif bir değer olması g.erektiğini düşünelim. Parametreler tahmin edildikten sonra bu varsayımı taşıma
yan modellerin uygun model olabileceği düşünülemez. Bu tür modelleri varsayımları gerçekleştiren diğer modellerle karşılaştırmak doğru
olmayacaktır.

öncesi m0dellerin test edilmesi de doğru olacaktır.
F-testi, t-testi, otokorelasyon testi gibi uygun görülecek istatistiki testlerle geçerli kabul edilemeyen modellerin de, testlerce geçerliliği ortaya konan modllerle karşılaştırılması an· ıamsızdır.
Karşılaştırma

Bu ine.elemeler yap· ıldıktan sonra teorik ve istatistiki açıdan araş
tırma için uygun olabileceği ortaya konan modeller birbirleriyle karşılaştırılarak, uygun olan model seçilebilir.
2. STANDART HATA VE DETERMİNASYON KAJSAVISI

gibi seçim kriteri bağımlı değişkendeki de- ·
ğişmelerin açıklanmasıdır ve bunu belirfeyen iki ölçü standart hata
ve determinasyon (belirlenme) katsayısıdır.
Daha önce

belrrtildiği

21. Standart Hata

Herhangi bir -e parametresinin tahmini olan a'in.
E (a) ve varyansı
var (a}

= E [a -

E (a)] 2

= E (a

2

} -

ortalaması

c (a).] 2

dir. Var (a)'in standart sapması (y'Var (a} } standart hata (tahminin
standart hatası) olarak adlandırılır.
Regresyon modelinin standart
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hatasını

Sy ile ifade

edeceğiz

n

göziemden v~

k değişkenden oluşan bir regresyön modeli için

sy ı

/\

olarak tahmin edilecektir. L (Yi - YI) 2 bağımlı değişkendeki, bağımsız
değişkenler tarafından açıklanmayan değişmeler toplamı olduğundan,

standart hatası küçük olan model diğerlerine göre daha iyidir. Standart hatası küçük olein model bağımlı değişkendeki değişmeleri daha
iyi açıkladığından diğerlerine tercih edilecektir.

22. Determinasyon. Katsavısı
R2 ile ifade ~dlien ve korelasyon 'katsayısının karesine eşit olan
determinasyon · katsayısı; bağımlı değişkendeki değişmelerin, bağım
sız değişken veya değişkenler tarafından açıklanma oranını göstermektedir.

R2
n

•

L (Y1 - V)'2

Bağımlı değişkendeki bağımsız değişkenler
tarafından açıklanan değişmeler

=

Bağımlı değişkendeki

toplam

değişmeler

= Bağımlı

değişkendeki toplam değişmeler

= Bağımlı

değişkendeki bağımsız değişkenler ta-

i=l

n

•

/\

L. (Yi - Y) 2
i= l

rafından açıklanan değişmeler
n

•

A

L (Y1 -YJ2
1 1
i=1
=

= ~ ei

2

=Bağımlı değişkendeki bağımsız değişken

tarafından açıklanmayan değişmeler (Ha- .

ta terimleri kareleri

toplamı

= THK)

olduğundan,
n

A

n

~ (Yı- Y)~

R2 =

i=l

1.

_i=_l- - -

n

n

L· (Yı - V) 2

L (Y1 -

i= l

·A

L (Y ·- Y1) 2
Y) 2

i= l
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. olacaktır. Determinasyon katsayısı ô ile i arasında değerier almaktadır. (O< R2 ~ 1) ve (1 - R2 ) bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişken veya değişkenler tarafından açıklanmayan kısmını
belirtmektedir. Genel olarak determinasyon katsayısı modelin verilere
uygunluğunun ölçüsüdür ve R2 1'e yaklatıkça uygunluk artmaktadır.
Determinasyon katsayısı modelin fonksiyonel şeklinin verilere uygunluğunun ölçüsü olarak düşünüldüğünde; determinasyon katsayı
sının değerinin düşük olması bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken

deki değişmeleri yeterince açıklamadığı anlamını taşımayabilir. Modelin fonksiyonel şekli yanlış seçildiğinde· de determinasyon katsayısı
düşük olacaktır. Örneğin, değişkenler arasındaki ilişki doğrusal olmadığı halde, doğrusal model ile hesaplanan determinasyon katsayısı
düşük olacaktır.

Regrasyon uygulamalarında gözlem sayısı yeterince büyük olmayabilir. Gözlem sayısının az olması daha önce açıklanan formüllerle yapılan determinasyon katsayısı tahminlerinin sapmasına neden
olacaktır. Durumu incelemek için determinasyon katsayısını varyanslar cinsinden ele alalım.
n gözlem ve k değişken
serbestlik derecesi ile,

sayısı

için hata terimlerinin

(n-k)

n
A
~ (Yı · - Yi) 2

s

2 y

_l=_l_ __

n~k

-

olarak tahmin . edilecektir. Aynı
(n - 1) serbestlik derecesi ile,

şekilde bağımlı değişkenin varyansı

n

~ (Y1 -

8 2y y_-

ı_=_ı

\i) 2

_ __

n-1

olarak tahmin edilecektir. Determinasyon
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varyansı

katsayısı

ise,

i=l

n-k

R2 =1i=l

n-1
IA

n

L (Yı ·- Yi}

R2 = 1 _ i_=_ı_ __
n

2

L (Yi - V} 2

(

n_ 1 )

n-k

i=l

n ·- 1
değe
n- k
ri 1'e yaklaşacağından determinasyon katsayısındaki sapma ihmal edi2
lebilir. Fakat (n}'in yeterince 'büyük olmadığı durumlarda R 'de anlamlı bir sapma olacağı açıktır.

olacaktır. Eğer

gözlem

sayısı

(n} yeterince büyük olursa

formülde determinas yon katsayısındaki sapma giderilmiş olmaktadır. Bu şekilde tahmin edilen determinas yon katsayısı
2
«düzeltilmiş determin.osyon katsayısı» olarak adlandırılır ve R ile ifade edilir. Son yazılan formülde
Son

yazılan

A

L (Yı -Y1) 3
i

L(Y1-Y}2

=1-

R2

i

değişikliği yapılırsa düzeltilmiş

determinasyon

katsayısı

formülü

n-1

R-·a = 1 - (1-R2 } - - n- k
olarak elde edilir.
Determinasyon

katsayısı bağımlı değişkendeki değişmelerin,

ba- .

ğımsız değişkenlerce açıklanma oranını ifade ettiğinden determinas yon katsayısı yüksek olan model diğerlerine tercih edHecektir.

Görüldüğü

gibi hem standart hata, hem de determinasyon katsa-

yısı uygun modelin secimi için kullanılabilmektedir. Aralarındaki fark
standart hatanın acık!anmayan değişmeleri mutlak olarak, determinasyon katsayısının açıklanan değişmeleri oransal olarak göstermesidir.

Hem determinasyon katsayısının, hem de standart hatanın model seçiminde kullanılabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Karşılaştırma iş
lemi yapabilmek .için bağımlı değişken mutlaka aynı olacaktır. Bağım
lı değişkenin farklı olması durumunda yapılacak karşılaştırma anlamsızdır. Bu durumda bağımlı değişkenin farklı şekillerde tanımlanarak,
farklı değerlerden oluşan aynı değişken olması; bağımsız değişken

lerin aynı olması gibi durumlar sonucu değiştirmez.
Bağımlı değişkeni aynı

olan

farklı durumları

gözden geçirelim.

3. FONKSİYONEL ŞEKİ· LLERİ AYNI OLAN MODELLER

için aynı fonksiyonel yapıdaki modeller söz
determinasyon katsayısının anlamlı modellerin değişken sayıları önemlidir. Örneğin, aynı bağımlı değişken için her ikisi de doğrusal, veya her ikisi de logaritmik veya her ikisi de yarı logaritmik iki model söz konusu ise, determinasyon katsayılarının karşı
laştırılabilmesi için bağımstz değişken sayısına bakılacaktır.
Aynı bağımlı değişken
olduğunda

konusu

Bağımsız Değişken Sayısmın Eşit Olması

31.

Modellerin bağımsız değişken sayıları eşit ise deter·minasyon katsayısı büyük olan veya standart hatası küçük olan model diğerlerine
tercih edilecektir. Bu durumda toplam hata karelere bakılarak, toplam hata karesi küçük olan model de tercih edilebilir. Örneğin, ·

Yi
Yi

= ı:xı + ı:x~X2i + ı:x3X3i + ei
= !31 + !32 Z2i + (33 Z3i + ui·

modellerinden determinasyon katsayısı büyük
tası küçük olanı tercih edilecektir.

olanı

veya standart ha-

Bu durumda bazı bağımsız değişkenlerin modellerde ortak olmaveya eşit olmak şartı ile bağımsız değişken sayısının artıp azalması
sonucu etkilemez.
sı

32.

Bağımsız Değişken Sa.yısmın Farklı Olması

Fonksiyonel
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şekilleri aynı

olan fakat

bağımsız değişken sayıları

olan regresyon modelleri de determira syon katsayısı ile karşı
laştırılabilir. Bu durumda düzeltilmiş determina syon katsayıları kul-

farklı

lanılacaktır.
bağımsız değişken sayısının artması, determina syon
katsayısının değerini de arttıracaktır. Bıı nedenle modele eklenecek
konu ile ilgisi. olmayan bağımsız değişkenler bile determinasyon kat-

Genel olarak

neden olabilir. k değişkenli bir modelnı düşünelim. Daha önce beHrtilarttırıldığı
bir
de değişken sayısının
diği gibi düzeltilmiş determina syon katsayısı
sayısını arttırarak yanılmalara

~

Rı

(Yi - Yi) 2

= 1 _ _ _n_-_k_ _
~ (Yi -

Y) 2

n-1
payda yer alan serbestlik derecesi,
(n-k + 1) olacaktır. Buna karşılık eklenen yeni

olduğundan

k bir

arttığından

bağımsız değişken

: /\.

nedeniyle ~ (Yi - Yi)2 de Ay kadar küçük bir azalma meydana gelecektir. Özellikle gözlem sayısının küçük, değişken sayısının büyük
ve modele yeni llôve edilen bağımsız değişkenin ilgisiz (araştırma ile
ilgisi olmayan) bir değişken olması durumunda meydana gelecek
azalma (Ay) küçük olacaktır. Bu durumda
A

~

(Yi- Yı) 2
n-k

<

A

~ (Yı

- YJ 2 A Y.

n-k+1

olacağından düzeltilmiş determina syon katsayısının değeri, azalacaktır. Eğer yeni eklenen bağımsız değişken konu ile ilgili ise, düzeltilmiş

determinasyon

katsayısını arttıracaktır.

gibi konu ile ilgisi olmayan yeni bir değişken modele
determina syon katsayısı azalmaktadır. Bu durum, bir modele yeni bir değişken eklenince düzeltilmiş determina syon
katsayısında azalma oluyorsa, yeni değişkenin ilgisiz olabileceğinin
düşünülmesine neden olabilirse de, küçük serbestlik dereceler i söz
konusu olduğunda bunun doğru old4ğunu söyleyemeyiz.
Görüldüğü

eklendiğinde düzeltilmiş

Bağımsız değişken sayıları farklı
düzeltilmiş determina syon katsayıları

modellerin karşılaştırılmasında
hesaplanarak, düzeltilmiş de535

terminasyo n katsayısı büyük olan model daha iyi model olarak secilecektir. Aynı modele bir bağımsız değişken daha eklenmesi durumunda yine düzeltilmiş determinas yon katsayılarının hesaplanmasından
sonra seçim yapılması doğru olacaktır.
Bağımsız değişken sayıları farklı olduğunda yine standart hatası
küçük olan model tercih edilecektir. Standart ·hata (n - k) serbestlik
derecesi ile tahmin edildiğinden standart hatalar doğrudan doğruya
karşılaştırılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta toplam hata
k.a relerin doğrudan karşılaştırılamayacağıdır.

4. FONKSİYONEL ŞEKLİN FARKLI OLMASI
Eğer regre~yon

modellerinin fonksiyonel şekilleri farklı ise deterve standart hataları doğrudan karşılaştırmanın
olmayacaktır. Bu durumda fonksiyonel şekiller modellerde
yapılacak dönüşümlerle birbirlerine benzetilere k karşılaştırılabilirler.
Yapılacak dönüşümler bağımlı değişkenin yapısında fark olup olmamasına göre değişecektir.
minasyon
bir anlamı

41.

katsayıları

Bağımh Değişkenlerde Yapısal

Fa·rk

Olmaması

Araştırma için uygun bulunan farklı modellerin bağımsız değiş
kenleri aynı ve aynı yapıda ise ve bağımsız değiskenler
de yapısal fark,
lor varsa, farklı bağımsız değişkenlerin aralarındaki farklar ortadan
kaldırılacaktır. Bu işlem için de dönüşüm yapılac~ktır. Örneğin,
(

modellerini düşünelim. Modellerde bağımlı değişkenler arasında fark
yoktur. Fakat X3 ve X4 değişkenleri arasında fark vardır. Burada 1.
modelde farklı olan x3 değişkeni için x3 = X23; x4 değişkeni için x4
log .X4 dönüşümleri yapılarak 1. model,

şeklini

alacak ve her iki modelde doğrusal olduğundan daha önce
gibi determinas yon katsayıları veya standart hatalarla

açıkladığımız

karşılaşt;rılabilecektir.

536

Bağımlı Değ.işkenlerde Yapısal

42.

Modellerin

Fark Olma.sı

bağımlı değişkenleri aynı,

fakat

yapıları farklı

olabilir.

örneğin,

+ f32 X2i + (33 X3i + ui
= 01 + 0:2 log X2i + 63 X3i + vi

log Yi = f3ı
log Yi

modellerini düşünelim. Sadece yarı logaritmik ve tam logaritmik modeller söz konusu olsaydı, bağımlı değişkenlerin yapıları aynı olduğun
dan bağımsız değişkenlerde daha önce açıklanan dönüşümler yapı
· ıarak karşılaştırma yapılabilirdi. Fakat doğrusal model ile diğer modellerden birinin karşılaştırılacağını düşünelim. Bu durumda bağımlı
değişkenlerin yapıları farklıdfr. Bu nedenle daha farklı bir dönüşüm
yapılması gerekecektir.
k gibi bir sabitle
model için,
Var (k Yi) = k2Var (Yi)

Bağımlı değişkeni

-

çarptığımızda

varyanslar,

Doğrusal

logaritmik veya tam logaritmik model ıçın
Var (log k Yı) = Var (log k + log Yi) = Var (Yi)
olacaktır. Bu nedenle bağımlı değişkeni standart hale getirmeden
karşılaştırma yapılamaz. Bağımlı değişkeni standart hale getirmek
için her i kisi için de yix = k Yi dönüşümü yapılacaktır (1).
-

Yarı

1

~logYi

Burada k = e - Yani, Y'nin geometrik

-n

-

ortalamasının

tersidir. Dönüşüm için bağımlı degeometrik ortalamasına bölün-

ğişkenin değerleri, bağımlı değişkenin

mektedir ..
Dönüşüm yapıldıktan

y ix
log Yıix
log y'ix

sonra modeller,

= CXıx + t:l.2x X2i + x 3i + eix
= f3ıx + f3zx X2i + f33x X3i + uix
= eıx + 62x log X2i + füx log X3i + vix
(J.3x

(1) Box, G.E.P.; CoxD.R., «An Analysis of Transformations», journal of the
Royal Statistical Societ·y, Series B, 1964 s. 211 - 243.
537

olacaktır.

Modellerden standart hatası küçük olan veya determinas.
yon katsayısı büyük olan seçilecektir. Bu modellerde toplam değişken
sayısı eşit ise toplam hata karesi küçük olan model seçilecektir. Ya.
ni, secim işlemi daha önce açıklandığı gibi olacaktır.
Dönüşüm yapıldıktan

sonra hesaplanan e1x2 değeri ile uix2 veya
v1x değerleri arasında fark olup olmadığını araştırmak için non.
parametrik bir test uygulanabilir. su" test için temel hipotez,
2

H0

:

~

eix2

Ho : ~ eix2

-

~

uixz

= .~ uixZ

=O

veya

~

e1x2

~ eıix2

veya

-

~

= ~Vı

v1x 2

=O

veya

2

olacaktır.

d=+

1

veya

n
d = -2
olarak hesaplanacak d değeri, k - kare tablosundan Cı(. hata payı ile
bulunacak X2a. 1 ile karşılaştırılacaktır. Eğer d > X2a. 1 ise H hipotezi
reddedilecektir.
0

Konuyu basit bir örnekle
olsun.

açıklayalım.

X ve Y

değerler şöyle

yi

4
6
7
8

1

Bu
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değişkenler

için

xi
10

10

12
15
20 .
28

35

85

değişkenlerine

ait

Y1
log Yı.

= ao + aı Xi + ei
= f3o + f3ı xi + Uı.
şöyle

modellerinin parametrele ri
v~
ıog

tahmin

edilmiştir.

= 1,9323 + o,2981 xi
0,5061 + 0,0188 xi

vi =

Bu modeller için hata kareler

toplamı ·

ise,

L; eı.2 = 1,51923

= 0,01537

L ui2

hesaplanacaktır.

katsayısı

G = 5,.5939 olarak

biri logaritmik olduğundan k
geometrik ortalaması
Y değerleri geometrik ortalamaya

değişkenlerden

bulunmuştur. Bağımlı

Y

değerlerinin

hesaplanmıştır.

1
bölünerek veya k = - -·
G

.

=

1
=O, 14939
6,6939

sayısı

ile

çarpılarak,

0,5975
0,8963
1,0457
1, 1951
1,4939
bulunacaktır.

Bu yx

Yı.x

ile

0,2892

+ 0,0445 X

= -0,3181

+ 0,0188 Xı.

yix =
log

değerleri

aynı

1

L;

modeller
ex1

2

= 0,03391

2

= 0,01537

L; uix

gibi yarı logaritmik modelin hata
daha küçüktür. Bu nedenle bu model tercih edilecektir.

şekline dönüşmüştür. Görüldüğü

kare

toplamı

H'ata terimleri dönüşümle de hesaplanab ilirdi :
L; e/"2
L;

u1x

2

= k2 L; ei 2 = .(0,14939)2 (1,51923) = 0,03391
= L; Ui2 = 0,01537

Dönüşüm

sonucu elde

ettiğimiz

toplam hata kare

değerlerini

test

edelim.
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d=
. - n
2

1

X

o.05.1

0,03391 ı
_log 0,01537

= 0,8591

payı

0,05 hata
2

5
2

ve 1 serbestlik derecesi ile ki - kare tablosundan
bulunur. d < X2'0 .05 ..ı olduğundan toplam hata kareler
fark anlamsızdır.

= 3,84

arasındaki

5. SONUC
Çeşitli alanlarda yapılan araştırmalarda kullanılan regresyon analizinden elde edilecek sonuçların başarısı _daha iyi modeller ile artacaktır. Eğer teorik bir kesinlik veya modelin yapısı ile ilgili kesin karar verebilecek dayanaklar yoksa belirlenecek farklı modellerden birinin secilmesiz söz konusu olacaktır.
Aynı

amaca hizmet edebilecek modellerden hangisinin daha iyi

olduğunun belirlenmesi modellere göre değişecektir. Bağımlı değiş

keni

farklı

modellerin karşılaştırılması anlamsızdır. Ancak bağımlı demodellerden birinin secimi söz konusu olabilir. Eğer
modellerin fonksiyonel şekilleri aynı ise determinasyon katsayısı veya
standart hata ile model secimi yapılabilir. Modellerin bağımsız değiş
ken sayisı aynı ise standart hatası küçük olan veya determinasyon
katsayısı büyük olan model tercih edilecektir. Bağımsız değişken sayıları farklı ise yine standart hatası küçük olan model tercih edilirken,
secim işlemi iç'in determinasyon katsayılarının düzeltilmesi gerekecektir.
ğişkenleri aynı

Modellerin fonksiyonel yapıları farklı ise bağımlı değişkenin yapısına göre dönüşüm işlemi yapılacaktır. Ancak dönüşümden sonra
daha önce yapılan açıklamalar geçerli olacaktır.
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