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Regresyon analizinde değişkenler arasındaki ilişki matematiksel bir
fonksiyonla ortaya konmaktadır. Bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden
oluşan basit doğrusal regresyon modeli,
Yi = B0 + B1 Xi + Ei ; i = 1, 2, 3, ... , n
olarak ifade edilebilir. Bu denklem ana kütle regresyon denklemidir ve denklemin, B0 ve B1 parametreleri alınacak bir örnekten tahmin edilecektir. Örnekten tahmin edilen denklem,
v.1 = 8o + 8.
+ e.1 ..
..
olarak ifade edilebilir. Burada B 0 , 8 0 ve B1 , B1 parametrelerinin tahminini ifade etmektedir.
Ana kütle regresyon denkleminde yer alan
i hata terimidir. Örneki'nin tahminidir ve
ten tahmin edi!en denklemde yer alan ei ise
ei = Yi - Yi
dir.
Hata terimi bir tesadüfi değişkendir. Bu nedenle bağımlı değişken yani Yi'de tesadüfi değişkendir. Fakat modelde yer alan bağımsız değişken
yani Xi tesadüfi değişken değildir. Bağımlı değişken, bağımsız değişken
ve hata terimine bağlı olduğundan; bunlardan sadece hata terimi tesadüfi
değişken olduğundan, regresyon modelinin örnekten yapılacak tahminle- .
rinin geçerliliği hata terimi ile ilgili bazı varsayımlar gerektirmektedir. Örnekten elde edilen parametre tahminlerinin geçerliliği temel varsayımlar
olarak adlandırılan bu varsayımlara bağlıdır.
Regresyonda bağımsız değişken sayısının birden fazla olması durumunda çoklu regresyon söz konusu olmaktadır. Genel bir ana kütle çoklu
regresyon modeli;
\ = B0 + B1 Xi 1 + 8 2 Xi 2 + 8 3Xi 3 + .. .. + BkXik +
i olarak yazılabilir. Yukarıda yapılan açıklamalar çoklu regresyon !çin de geçerlidir.
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1- Temel

x.

1

Varsayımlar:

Değişken sayısına

göre basit ve çoklu regresyon olmak üzere ikiye ayır
regresyon modelleri için aynı varsayımlar geçerlidir. Sadece çoklu
regresyonun özelliğinden kaynaklanan basit regresyondan farklı iki temel
varsayımı daha vardır. Bunları kısaca şöyle açıklayabiliriz.
- Normallik ve sıfır ortalama varsayımı :
Normallik, hata teriminin dağılımının normal olduğunu; sıfır ortalama
ise hata teriminin beklenen değerinin sıfır olduğunu ifade etmektedir. Kı
saca, hata teriminin dağılımı normal ve beklenen değeri sıfırdır.
- Sabit Varyans varsayımı:
dığımız
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Hata teriminin varyansı örnekten örneğe değişmemektedir. Değeri bilinmeyen, fakat sabit bir varyans söz konusudur.
- Otokorelasyon olmaması varsayımı:
Burada otokorelasyon hatalar arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Varsayıma göre hatalar arasında ilişki yoktur, birbirlerini etkilemektedirler.
- Bağımsız değişkenlerin tesadüfi değişken olmaması varsayımı:
Bağımsız değişkenlerin aldıkları değerler tekrarlanan örnekler için de-

ğişmeyecektir.

Yukarıda özetlenen bu dört varsayım basit doğrusal regresyonun temel varsayımlarıdır ve çoklu regresyon için de aynen geçerlidir. Çoklu regresyonun farklı iki varsayımını ise şöyle özetleyebUiriz.
- Çoklu doğrusal bağlılık olamaması varsayımı:
Çoklu doğrusal bağlılık bağımsız değişkenler arasında kuvvetli doğru
sal ilişki olmamasını ifade etmektedir. Bu varsayım bağımsız değişkenler
arasında kuvvetli doğrusal ilişki olmaması gerektiğini ifade etmektedir.
- Örnek birim (gözlem) sayısı tahmin edilecek parametre sayısından
büyük olmalıdır.

2- Temel

Varsayımlardan

Sapmalarm Sonuçlan

Daha önce açıklandığı gibi örnekten tahmin edilen parametrelerin, doregresyon modelinin geçerliliği, yani tahmin edilen regresyon modelinin değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koyması, daha önce söz edi~
len temel varsayımların sağlanmasına, geçerli olmasına bağlıdır. Yapılan
analizlerde bu varsayımlar sağlanamıyorsa parametre tahminleri bunlardan etkilenecektir. Varsayımların sağlanamaması durumu varsayımlardan
sapmalar. olarak adlandırılmaktadır.
Varsayımlardan sapmaların genel sonuçlarını ana hatları ile kısaca şöy
le ifade edebiliriz.
- Normallik ve sıfır ortalama varsayımından sapma:
Hata teriminin dağılımı normal dağılım olmadığında parametre tahminleri etkinlik özelliğini kaybederler. Hataların beklenen değeri sıfırdan farklı
olduğunda bundan sadece sabit katsayı (B ) etkilenmektedir. Beklenen
0
değer pozitf bir sayı ise sabit katsayı o sayı kadar büyük tahmin edilecektir. Beklenen değer negatif bir sayı olduğunda ise sabit katsayı küçük tahmin edilecektir. Bu durum hem basit regresyon, hem de çoklu regresyon
için geçerlidir ve d!ğ~r katsayıları etkilemez.
- Sabit varyans varsayımından sapma:
Sabit varY.ans varsayımı;
·
·
Var (F; )ef
olarak ifade edilebilir. Sabit varyans varsayımı geçerli olmadığında;
Var (f; )<(
.
olacaktır. Sabit varyans varsayımının geçerli olmaması durumu parametrelerin varyanslarının gerçek değerlerinden küçük veya büyük tahmin edilmelerine neden olacaktır. Bu durumdan parametreler için yapılacak t-testleri
ve aralık tahminleri etkilenecektir.
layısıyle
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- Otokorelasyon olmaması varsayımından sapma:
Otokorelasyon hatalar arasındaki ilişkiyi ifade ettiğinden, bu varsayım
dan sapma olduğunda hatalar arasında ilişki olacaktır. Otokorelasyon olduğunda parametre tahminleri etkin olmazlar. Bu durum genellikle parametrelerin varyanslarının küçük tahmin edilmesine neden olur. Parametrelerin varyanslarının küçülmesi ise parametrelerin aralık tahminlerini ve
parametreler için yapılacak t-testlerini etkileyecektir.
- Bağımsız değişkenlerin tesadüfi değişken olmaması varsayımından
sapma:
Bağımsız değişkenlerin tesadüfi değişken olmaması varsayımı teorik
bir varsayım olarak düşünülebilir. Bağımsız değişkenler tesadüfi değişken
olsalar bile tesadüfi değişken olmadıkları kabul edilebilir. Bağımsız değiş
kenler tesadüfi değişken olduğunda bağımsız değişkenlerle hata terimi arasında ilişki yoksa parametre tahminleri nde sapma olmayacaktır.
- Çoklu doğrusal bağlılık olmaması varsayımından sapma:
Çoklu doğrusal bağlılık, doğrusal regresyon modelleri için söz konusudur. Doğrusal olmayan modellerde çoklu doğrusal bağlılık ile karşılaşıl
maz. Modelde çoklu doğrusal bağlılık olduğunda yapılacak t ve F testleri
2
farklı sonuçlar verecek, ayrıca belirginlik katsayısı (R ) bire yakın olacaktır.
Görüldüğü gibi kısaca ve ana hatları ile özetlediğimiz varsayımlardan
sapmalar regresyon modellerini etkileyerek hatalı sonuçların ortaya çıkma
sına neden olmaktadırlar. Belirgintik katsayısı, t ve F testleri, otokorelasyon için yapılan testler, bağımsız değişkenlerin aralarındaki doğrusal iliş
kinin derecesini belirlemek için hesaplanacak doğrusal korelasyon katsayıları varsayımlardan sapmalar olup olmadığının birer göstergesi olacaklardı. Varsayımlardan sapmaların söz konusu olduğu durumlarda, sapmalar ortadan kaldırılarak doğru tahminler elde edilmelidir. Bu mümkün olmuyorsa modeller hatalı sonuç verdiğinden değişkenler arasındaki ilişkiyi
bu modellerle ortaya koymak da hatalı olacaktır.
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