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9. BÖLÜM: MODEL KURMA: BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN
SEÇİMİ
Bu bölümde;







EKK Modeline Değişken Ekleme veya Modelden Değişken Çıkarma
EKK Modelinde Gecikmeli Değişkenler
Ek: İlave Belirleme Kriteri
 Ramsey Model Kurma Hata Testi (RESET)
 Ramsey Model Kurma Hata Testi (RESET) (Eviews)
Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Kriteri (SC) (Eviews)
Alıştırma

9.1.

EKK Modeline Değişken Ekleme veya Modelden Değişken

Çıkarma

EViews bir değişkenin dışlanmasının model kurma sapmasına yol açıp açmadığını veya modelin
gerekli olup olmadığını belirlemek için EKK modelinin alternatif versiyonlarının denenmesine izin
vermektedir. Dört önemli model kurma kriteri1 her zaman aynı sonucu vermemektedir. Teori bir
değişkenin modele eklenmesinde kesin bir geçerli gerekçeye sahip değilse diğer üç kriter dikkate
alınmalıdır. Bu kriterleri kontrol etmenin tek yolu regresyonu model dahil iken ve model dışlanmışken
iki kez tahmin edip sonuçları t-testi, 𝑅 2 ve Sapma kriterlerine göre yorumlamaktır. Aşağıda yer alan
adımlar tavuk talebi modelinde2 biftek fiyatının uygun bir değişken olup olmadığının belirlenmesi
sürecini anlatmaktadır.
1. ADIM: Chick6.wf1 isimli dosyayı açın.
2. ADIM: Çalışma dosyası menü çubuğundan “Objects/New Object/Equation” seçeneğini seçin ve
“Equation Specification” kısmına sırasıyla Y C PC PB YD yazdıktan sonra OK’ye tıklayın.

1
2

Bu kriterler Teori, t-testi, 𝑅2 ve Sapma’dır.
𝑌𝑡 = 31.5 − 0.73𝑃𝐶𝑡 + 0.11𝑃𝐵𝑡 + 0.23𝑌𝐷𝑡
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3. ADIM: EViews tahmin çıktısını daha sonra karşılaştırma yaparken kullanmak için denklem
penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin, “Name to identify Object” kısmına EQ01 yazın
ve OK’ye tıklayın3.
4. ADIM: EQ01 menü çubuğunda “Object/Copy object…” seçeneğini seçin ve EQ01’in bir kopyasını
oluşturun. İsimsiz (UNTITLED) yeni bir EQ01 tahmin çıktısı görüntülenecektir. Bu yeni denklem
penceresinde denklem menü çubuğunda “Estimate” seçeneğini seçin ve “Equation Specification”
kısmında PB’yi silin ardından OK’ye tıklayın.
5. ADIM: Bu tahmin sonucunu daha sonra karşılaştırma yaparken kullanmak için denklem menü
çubuğundan “Name”i seçerek ve ardından “Name to identify Object” kısmına EQ02 yazarak
isimlendirin.

6. ADIM: Bu tahmin sonuçlarını t-testi, 𝑅2 ve Sapma temelinde karşılaştırın ve yorumlayın.

3

Alternatif olarak tahmin sonucu çıktısı denklem menü çubuğunda yer alan “Freeze” seçeneği tıklanarak da
saklanabilir. Nesne araç çubuğunda yer alan “Freeze” seçeneği geçerli görünümün bir kopyasını yaratır.
Dondurmanın temel özelliği “Freeze” seçeneği ile oluşturulan tablo ve grafiklerin sunumlar veya raporlar için
düzenlenebiliyor olmasıdır. Dondurulmuş görüntüler çalışma dosyası örneklemi veya veri değiştiğinde
değişmez. Regresyon çıktı tablosunu dondurmanın amacı nesneyi daha sonra çalıma dosyası penceresinde
simgesine tıklayarak görmektir. Bunu yapmak için ise dondurulmuş nesnenin adlandırılması gerekmektedir.
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EKK Modelinde Gecikmeli Değişkenler

EViews’ta bir değişkeni gecikmeli hale getirmek oldukça kolaydır4. Tavuk talebi modeli değişkenlerin
EViews’ta nasıl geciktirildiğini göstermek için kullanılacaktır.
1. ADIM: Chick6.wf1 isimli dosyayı açın.
2. ADIM: 𝑌𝑡 ’nin 𝑃𝐶𝑡−1 , 𝑃𝐵𝑡 ve 𝑌𝐷𝑡 üzerine regresyonunu gerçekleştirmek için çalışma dosyası menü
çubuğundan “Objects/New Object/Equation” seçeneğini seçin, “Equation Specification” kısmına
sırasıyla Y C PC(-1) PB YD yazın ve OK’ye tıklayın.
EViews’un örneklemi ayarladığına dikkat edin. Çalışma dosyası penceresinde aralık ve örneklem 1951
1994 olarak gözükürken denklem çıktısında “Sample(adjusted): 1952 1994” yer almaktadır. Bir
regresyona gecikmeli değişkenler eklediğinizde örneklem ayarlamasının derecesi örneklem öncesi
döneme ait veri bulunup bulunmamasına göre değişmektedir. Örneğin, çalışma dosyası aralığı 1950
1994 ve çalışma dosyası örneklemi 1950 1994 olsun. Eğer PC’nin bir dönem gecikmelisi ile bir

4

Aslında neredeyse EViews fonksiyonları kullanılarak değişkenlerin tüm şekillerde dönüştürülmesine izin
verilmektedir. EViews fonksiyonlarının bir listesi için “Help/Reference(Commands and Functions)/Function
Reference” kısmına bakınız.
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regresyon tanımlarsanız EViews örneklemde ayarlama yapmayacaktır çünkü 1950 için çalışma
dosyasında yer alan veriyi kullanabilmektedir.

9.3.

MWD Testi

Ölçme hatası konusu Gujarati Table 7.6’da yer alan örnek yardımıyla anlatılacaktır. Tabloda yer alan
veri çeyrekliktir. Gül talebine ait veri seti satılan gül miktarını, güllerin ortalama toptan satış fiyatını,
karanfillerin ortalama toptan satış fiyatını, haftalık hane halkı harcanabilir gelirini ve trend değişkenini
içermektedir. MWD testi aşağıda yer alan modeller vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Yt  1   2 X 2t  3 X 3t  ut

(1.1)

lnYt  1   2lnX 2t  3lnX 3t  ut

(1.2)

Denklemlerde yer alan değişkenler şu şekilde tanımlanmaktadır; Yt: gül miktarı, X2: güllerin ortalama
toptan satış fiyatı ve X3: karanfillerin ortalama toptan satış fiyatı.
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α2 ve β2’nin işaretlerinin negatif olması, α3 ve β3’ün işaretlerinin ise pozitif olması beklenmektedir.
Bilindiği üzere log-doğrusal modelde eğim katsayıları esneklik katsayılarıdır.
(1.1) ve (1.2) denklemlerini tahmin etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
1. ADIM: Eviews’u açın. “File/New/Workfile” seçeneğini seçin. “Workfile structure type” kısmında
“Dated-regular frequency” seçeneğini seçin. “Frequency” kısmında “Quarterly” seçeneğini seçin.
“Start date” (Başlangıç Tarihi) olarak (1971:3),

“End date” (Bitiş Tarihi) olarak da (1975:2)

değerlerini girin ve OK ’ye basın.
2. ADIM: “File/Import/Read Text-Lotus-Excel” seçeneğini seçin. Table 7.6.xls dosyasını bulun ve
açın.
3. ADIM: “Upper left data cell” kısmına B2, “Name for series or Number if named in file” kısmına 5
yazarak OK’ye tıklayın.
4. ADIM: Tabloda yer alan veriden hareketle gerçek tüketim fonksiyonunu tahmin etmek için çalışma
dosyası penceresinde CTRL’ye basılı tutarak sırasıyla Y, X2 ve X3 nesnelerini seçin.
5. ADIM: Nesneler seçili iken üzerine sağ tuşla tıklayın. Açılan seçeneklerden “Open”ı ve ardından “as
Equation” seçeneğini seçin.
6. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
7. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ01 yazıp adlandırarak kaydedin.
8. ADIM: (1.2) no’lu denklemi
tahmin

etmek

için

çalışma

dosyası penceresinde CTRL’ye
basılı tutarak sırasıyla Y, X2 ve X3
nesnelerini seçin.
9. ADIM: Nesneler seçili iken
üzerine sağ tuşla tıklayın. Açılan
seçeneklerden “Open”ı ve
ardından “as Equation”
seçeneğini seçin.
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10. ADIM: Açılan yeni pencerede “Equation specification” kısmında log(y) log(x2) log( x3)

c

düzenlemesini yapın ve OK’ye tıklayın.
11. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ02 yazıp adlandırarak kaydedin.

Regresyon çıktılarından da görüldüğü üzere her iki model de veriyi iyi açıklamaktadır. Katsayılar
beklenen işaretlere sahiptir ve t ile 𝑅2 değerleri istatistiksel olarak anlamlıdır.
MWD testinde kurulan hipotez şu şekildedir;
𝐻0 : 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑠𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
𝐻1 : 𝐿𝑜𝑔 − 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑠𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙
Bilindiği üzere MWD testi 6 adımda gerçekleştirilmektedir.
I. ADIM: Doğrusal model tahmin edilerek tahmin edilen Y değerleri (𝑌) elde edilir. Bunları YF
olarak adlandıralım.
II. ADIM: Log-doğrusal model tahmin edilerek tahmin edilen lnY değerleri (𝑙𝑛𝑌) elde edilir.
Bunları LNYF olarak adlandıralım.
III. ADIM: 𝒁𝟏 = (𝒍𝒏𝒀𝑭 − 𝑳𝑵𝒀𝑭) şeklinde bir değişken oluşturalım.
IV. ADIM: 𝑌’yi 𝑋 ve 𝑍1 üzerine regress edelim. Eğer 𝑍1 ’e ait katsayı istatistiksel olarak anlamlı
(t-testi ile) ise 𝐻0 ’ı reddedelim.
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V. ADIM: 𝒁𝟐 = (𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒐𝒈 𝑳𝑵𝒀𝑭 − 𝒀𝑭) şeklinde bir değişken oluşturalım.
VI. ADIM: 𝑙𝑜𝑔𝑌’yi 𝑙𝑜𝑔𝑋 ve 𝑙𝑜𝑔𝑍2 üzerine regress edelim. Eğer 𝑍2 ’ye ait katsayı istatistiksel
olarak anlamlı (t-testi ile) ise 𝐻1 ’i reddedelim.
İki model arasında MWD testi yardımıyla seçim yapmak için ilk olarak doğru modelin doğrusal model
olduğu hipotezini test edelim. Sonrasında IV. ADIM’ı uygulayarak aşağıdaki denklemi (regresyon
çıktısına bakın) elde edelim. Bu işlemi Eviews’ta gerçekleştirmek için;
1.ADIM: Çalışma dosyası penceresinde EQ01’i simgesine çift tıklayarak açın.
2.ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Forecast” seçeneğini seçin. “Forecast name” kısmına
YF yazın ve “Output” kısmındaki iki kutucuğun onayını kaldırın ve OK’ye tıklayın. Çalışma dosyası
penceresinde YF adında yeni bir seri oluşacaktır.
3.ADIM: Çalışma dosyası penceresinde EQ02’i simgesine çift tıklayarak açın.
4.ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Forecast” seçeneğini seçin. “Series to forecast5”
kısmında log(Y)’yi seçin, “Forecast name” kısmına LNYF yazın, “Output” kısmındaki iki kutucuğun
onayını kaldırın ve OK’ye tıklayın. Çalışma dosyası penceresinde LNYF adında yeni bir seri oluşacaktır.
5.ADIM: Çalışma dosyası menü çubuğunda “Genr” seçeneğini seçin, “Enter equation” kısmına
z1=(log(YF)-LNYF) yazın ve OK’ye tıklayın.
6. ADIM: Çalışma dosyası penceresinde CTRL’ye basılı tutarak sırasıyla Y, X2, X3 ve Z1 nesnelerini
seçin.
5. ADIM: Nesneler seçili iken üzerine sağ tuşla tıklayın. Açılan seçeneklerden “Open”ı ve ardından “as
Equation” seçeneğini seçin.
6. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
7. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ03 yazıp adlandırarak kaydedin.

5

Eviews’taki “Forecast” prosedürü dönüştürülmüş bağımlı değişken (buradaki durumda LOG(S)) veya orijinal
değişken (buradaki durumda S) için öngörü yapma seçeneği sunmaktadır. Burada S seçilmektedir çünkü “Quasi𝑅2 ” hesaplaması LOG(S)’nin antilogunun alınarak S’ye dönüştürülmesini gerektir (bu işlem @exp(LOG(S)
komutu ile de gerçekleştirilebilir).
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Z1 değişkenine ait katsayı istatistiksel olarak anlamlı olmadığından (prob.=0.983>0.05) doğru model
doğrusaldır hipotezini reddedemeyiz.
Doğru modelin log-doğrusal olduğunu varsayalım. MWD testindeki VI.Adım’dan hareketle Z2
değişkenini içeren regresyonu tahmin edelim. Bu işlemi Eviews’ta gerçekleştirmek için;
1.ADIM: Çalışma dosyası menü çubuğunda “Genr” seçeneğini seçin, “Enter equation” kısmına
z2=(exp(LNYF)-YF) yazın ve OK’ye tıklayın.
2.ADIM: Çalışma dosyası penceresinde CTRL’ye basılı tutarak sırasıyla Y, X2, X3 ve Z2 nesnelerini
seçin.
3.ADIM: Nesneler seçili iken üzerine sağ tuşla tıklayın. Açılan seçeneklerden “Open”ı ve ardından “as
Equation” seçeneğini seçin.
4.ADIM: Açılan yeni pencerede “Equation specification” kısmında log(y) log(x2) log(x3) z2 c
düzenlemesini yapın ve OK’ye tıklayın.
5.ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ04 yazıp adlandırarak kaydedin.
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Z2 değişkenine ait katsayı istatistiksel olarak anlamlı olmadığından (prob.=0.1225>0.05) doğru model
log-doğrusaldır hipotezini reddedemeyiz.

9.4.

Ölçme Hatası

Ölçme hatası konusu Gujarati Table 13.2’de yer alan örnek yardımıyla anlatılacaktır. Tabloda yer alan
veri gerçek tüketim harcaması, gerçek gelir, ölçülen tüketim harcaması ve ölçülen gelire ait
varsayımsal bir veridir. Bağımlı değişkende ölçüm hatası ve bağımsız değişkende ölçüm hatası
durumlarında ortaya çıkan regresyon sonuçlarını görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edin.
Bağımlı Değişkende Ölçüm Hatası:
1. ADIM: Eviews’u açın. “File/New/Workfile” seçeneğini seçin. “Workfile structure type” kısmında
“Unstructured/Undated” seçeneğini seçin ve “Obsevations” kısmına 10 yazın. OK’ye basın.
2. ADIM: “File/Import/Read Text-Lotus-Excel” seçeneğini seçin. Table 13.2.xls dosyasını bulun ve
açın.
3. ADIM: “Upper left data cell” kısmına A2, “Name for series or Number if named in file” kısmına 7
yazarak OK’ye tıklayın.
4. ADIM: Tabloda yer alan veriden hareketle gerçek tüketim fonksiyonunu tahmin etmek için çalışma
dosyası penceresinde CTRL’ye basılı tutarak sırasıyla YS ve XS nesnelerini seçin.
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5. ADIM: Nesneler seçili iken üzerine sağ tuşla tıklayın. Açılan seçeneklerden “Open”ı ve ardından “as
Equation” seçeneğini seçin.
6. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
7. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ01 yazıp adlandırarak kaydedin.
8. ADIM: Çalışma dosyası penceresinde CTRL’ye basılı tutarak sırasıyla Y ve XS nesnelerini seçin.
9. ADIM: Nesneler seçili iken üzerine sağ tuşla tıklayın. Açılan seçeneklerden “Open”ı ve ardından “as
Equation” seçeneğini seçin.
10. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
11. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ02 yazıp adlandırarak kaydedin.

Sonuçlardan da görüldüğü üzere tahmin edilen katsayılar aynı kalmaktadır. Bağımlı değişkende ölçüm
sorununun tek etkisi katsayılara ait standart hataları büyütmesidir.

Bağımsız Değişkende Ölçüm Hatası:
1. ADIM: Çalışma dosyası penceresinde CTRL’ye basılı tutarak sırasıyla YS ve X nesnelerini seçin.
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2. ADIM: Nesneler seçili iken üzerine sağ tuşla tıklayın. Açılan seçeneklerden “Open”ı ve ardından “as
Equation” seçeneğini seçin.
3. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
4. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ03 yazıp adlandırarak kaydedin.

Sonuçlardan da görüldüğü üzere tahmin edilen katsayılar sapmalıdır.

9.5.

Ölçü Birimi Değişimi

Table 6.2.xls6 dosyasını Eviews’ta bir çalışma dosyası oluşturarak buraya aktarın.
𝐺𝑃𝐷𝐼 = 𝛼 + 𝛽𝐺𝐷𝑃 + 𝜀
şeklinde bir model tahmin edilecek olsun. Bizden istenen regresyon tahminlerinin ise şu şekilde
olduğunu varsayalım.
i.

GPDI ve GDP milyar dolar cinsinden olduğunda tahmin edilen regresyonu bulun.

ii.

GPDI ve GDP milyon dolar cinsinden olduğunda tahmin edilen regresyonu bulun.

6

GPDIBL: Gayrı Safi Yurtiçi Yatırım (Milyar $), GPDIM: Gayrı Safi Yurtiçi Yatırım (Milyon $), GDPBL: Gayrı Safi
Yurtiçi Hasıla (Milyar $), GDPM: Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (Milyon $)
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iii.

GPDI milyar dolar, GDP milyon dolar cinsinden olduğunda tahmin edilen regresyonu bulun.

iv.

GPDI milyon dolar, GDP milyar dolar cinsinden olduğunda tahmin edilen regresyonu bulun.

GPDI ve GDP milyar dolar
cinsinden olduğunda:
1. ADIM: Denklemi tahmin
etmek için çalışma dosyası
penceresinde CTRL’ye basılı
tutarak sırasıyla GPDIBL ve
GDPB nesnelerini seçin.
2. ADIM: Nesneler seçili iken
üzerine sağ tuşla tıklayın.
Açılan seçeneklerden “Open”ı
ve ardından “as Equation”
seçeneğini seçin.
3. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
4. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ01 yazıp adlandırarak kaydedin. Sarı ile işaretlenmiş kısımlara dikkat edin.

GPDI ve GDP milyon dolar cinsinden olduğunda:
1. ADIM: Denklemi tahmin
etmek için çalışma dosyası
penceresinde CTRL’ye basılı
tutarak sırasıyla GPDIM ve
GDPM nesnelerini seçin.
2. ADIM: Nesneler seçili
iken

üzerine

tıklayın.

sağ

tuşla
Açılan

seçeneklerden “Open”ı ve
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ardından “as Equation” seçeneğini seçin.
3. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
4. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ02 yazıp adlandırarak kaydedin. Sarı ile işaretlenmiş kısımlara dikkat edin.
GPDI milyar dolar cinsinden ve GDP milyon dolar cinsinden olduğunda:
1. ADIM: Denklemi tahmin
etmek için çalışma dosyası
penceresinde CTRL’ye basılı
tutarak sırasıyla GPDIBL ve
GDPM nesnelerini seçin.
2. ADIM: Nesneler seçili
iken

üzerine

sağ

tıklayın.

tuşla
Açılan

seçeneklerden “Open”ı ve
ardından

“as

Equation”

seçeneğini seçin.
3. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
4. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ03 yazıp adlandırarak kaydedin. Sarı ile işaretlenmiş kısımlara dikkat edin.
GPDI milyon dolar cinsinden ve GDP milyar dolar cinsinden olduğunda:
1. ADIM: Denklemi tahmin
etmek için çalışma dosyası
penceresinde CTRL’ye basılı
tutarak sırasıyla GPDIM ve
GDPB nesnelerini seçin.
2. ADIM: Nesneler seçili
iken

üzerine

tıklayın.

sağ

tuşla
Açılan

seçeneklerden “Open”ı ve
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ardından “as Equation” seçeneğini seçin.
3. ADIM: Açılan yeni pencerede OK’ye tıklayın.
4. ADIM: Denklem penceresi menü çubuğunda “Name” seçeneğini seçin ve denkleminizi “Name to
identify object” kısmına EQ04 yazıp adlandırarak kaydedin. Sarı ile işaretlenmiş kısımlara dikkat edin.
İlk iki regresyon çıktısı (EQ01 ve EQ02) incelendiğinde tahminleri milyar veya milyon dolar cinsinden
yapmak arasındaki farkın sadece sabit terim üzerinde olduğu görülmektedir. EQ01’de (-1026.4979 )
olan sabit terim EQ02’de (-1026497.99) olmuştur. Bunu yanında EQ01’de (257.5874) olan sabit terim
standart hatası EQ02’de (257587.4036) olmuştur. Kısacası EQ02’de sabit terim ve sabit terime ait
standart hata EQ01’dekinin 1000 katı haline gelmiştir. Her iki tahmin sonucunda elde edilen eğim
katsayısı, eğim katsayı standart hatası ve 𝑅2 ’ler aynıdır.

EQ03’te elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise sabit terime ait değerin ve standart hatasının EQ01’e
göre değişiklik göstermediği ancak beklenildiği üzere eğim katsayısının ve katsayı standart hatasının
EQ01’deki eğim katsayısının ve katsayı standart hatasının 1/1000 katı olduğu gözlemlenmektedir.

Son olarak EQ04’te elde edilen sonuçları incelendiğimizde ise sabit terime ait değer ile standart
hatasının ve eğim katsayısı ile katsayı standart hatasının EQ01’deki değerlerin 1000 katı olduğu
gözlemlenmektedir.
Dikkat edilirse dört regresyonda da 𝑅2 ’ler aynıdır. Bu şaşırtıcı bir durum değildir çünkü bilindiği üzere
𝑅2 ölçü birimi değişikliklerine karşı duyarsızdır.
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Ek: İlave Belirleme Kriteri

9.6.1. Ramsey Model Kurma Hata Testi (Reset)

Bu bölüme başlamadan önce “EKK modeline değişken ekleme veya modelden değişken çıkarma”
bölümünde yer alan adımlardan 1 ila 5’i tamamlayın. Ramsey Model Kurma Hata Testini
gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. ADIM: Chick6.wf1 isimli dosyayı açın.
2. ADIM: Çalışma dosyası penceresinde simgesine tıklayarak EQ02’yi açın.
3. ADIM: Denklem menü çubuğundan “Forecast” seçeneğini seçin, “Forecast name“ kısmına YF yazın
ve OK’ye tıklayın7.
4. ADIM: Çalışma dosyası menü çubuğundan “Objects/New Object/Equation” seçeneğini seçin,
“Equation Specification” kısmına sırasıyla Y C PC YD YF^2 YF^3 YF^4 yazın ve OK’ye tıklayın.
5. ADIM: Denklem menü çubuğundan “Name” seçeneğini seçin, “Name to identify object “ kısmına
EQ03 yazın ve OK’ye tıklayın.

7

Bu işlem EQ02 için tahmin edilmiş olan katsayılar temelinde Y için öngörü değerlerini içeren yeni bir seri
yaratır.
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6. ADIM: Denklem menü çubuğundan “View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restrictions”
seçeneğini seçin, “Coefficient restrictions separated by commas“8 kısmına C(4)=0, C(5)=0, C(6)=0
yazın ve OK’ye tıklayın.
7.

ADIM:

Kritik

F-değerine

istatistikî

tablolardan

bakın

veya

komut

satırına

=@qfdist(0.95,3,eq03.@regobs- eq03.@ncoef) yazıp ENTER’a basın ki bu işlem durum çubuğunda
kritik F-değerini gösterecektir.

8. ADIM: Hesaplanan F-istatistiği 4.32 kritik F-istatistiği 2.85’i aştığından eklenen değişkenlere ait
katsayıların eşanlı olarak sıfıra eşit olduğu boş hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilir.

9.6.2. Ramsey Model Kurma Hata Testi (RESET) (EViews )

Bu bölüme başlamadan önce “EKK modeline değişken ekleme veya modelden değişken çıkarma”
bölümünde yer alan adımlardan 1 ila 5’i tamamlayın. EViews kullanarak Ramsey Model Kurma Hata
Testini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

8

Katsayı kısıtlarının C(i) şeklinde yazıldığına dikkat edin. Burada i, “Equation Specification” kısmına yazılan
şekliyle bağımlı değişkenden sonraki sırasını gösterir. Dolayısıyla, C(4),C(5) ve C(6) “Equation Specification”
kısmında sırasıyla YF^2 YF^3 ve YF^4’e ait katsayıları göstermektedir.
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1. ADIM: Chick6.wf1 isimli dosyayı açın.
2. ADIM: Çalışma dosyası penceresinde simgesine tıklayarak EQ02’yi açın.
3. ADIM: Denklem menü çubuğundan “View/Stability Tests/Ramsey RESET Test” seçeneğini seçin,
“Number of fitted terms“9 kısmına 3 yazın ve OK’ye tıklayın.
Burada yer alan çıktının bir önceki bölümde elde edilen çıktı ile benzer olduğuna dikkat edin. Buradaki
durumda test sonuçları regresyon tablosunun üst kısmında yer almaktadır. Hesaplanan F-istatistiği
4.32 kritik F-istatistiğini 2.85 aştığından, eklenen değişkenlere ait katsayıların eşanlı olarak sıfıra eşit
olduğu boş hipotezi %5 düzeyinde reddedilir. Bu bireysel t-istatistikleri anlamsız olmasına rağmen
geçerlidir.

9

“Fitted terms” orijinal regresyondaki tahmin edilen değerlerin kuvvetleridir. Örneğin, 3 olarak tanımlandığında
test regresyona 𝑦 2 , 𝑦 3 ve 𝑦 4 ’ü ekler. Eğer “fitted terms” büyük bir sayı olarak tanımlanırsa EViews “a near
singular matrix” gibi bir hata mesajı verebilir. Bunun nedeni tahmin edilmiş değerlerin yüksek derecede
doğrusal ilişkili (collinear) olmasından kaynaklanır. Ramsey RESET testi sadece EKK ile tahmin edilmiş olan
denklemlere uygulanabilir.
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Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Kriteri (SC) (EViews )

Bu bölüme başlamadan önce “EKK modeline değişken ekleme veya modelden değişken çıkarma”
bölümünde yer alan adımlardan 1 ila 5’i tamamlayın. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Kriteri (SC)
EViews ’un EKK tahmin çıktısında yer almaktadır.
1. ADIM: Chick6.wf1 isimli dosyayı açın.
2. ADIM: Aşağıdaki tahmin çıktısını elde etmek için çalışma dosyası penceresinde simgesine tıklayarak
EQ01’i açın.
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3. ADIM: Aşağıdaki tahmin çıktısını elde etmek için çalışma dosyası penceresinde simgesine tıklayarak
EQ02’i açın.

EViews tarafından rapor edilen Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Kriterinin (SC) PB değişkeni EKK
regresyonundan dışlandığında daha büyük olduğuna dikkat edin. Her iki kriter de EQ01’in EQ02’ye
tercih edilmesi gerektiğine dair kanıtlar ortaya koymaktadır.

9.8.

Alıştırma

Drugs5.wf1 isimli dosyayı açın.
a.
i.

Çalışma dosyası menü çubuğunda “Objects/New Object/Equation” seçeneğini seçin,
“Equation Specification” kısmına sırasıyla P C GDPN CVN PP DPC IPC CV yazın ve OK’ye
tıklayın. Denklem penceresinde “Name” seçeneğini seçin ve “Name to identify object”
kısmına” EQ01 yazarak OK’ye tıklayın.

ii.

Çalışma dosyası menü çubuğunda “Objects/New Object/Equation” seçeneğini seçin,
“Equation Specification” kısmına sırasıyla P C GDPN CVN PP DPC IPC N yazın ve OK’ye
tıklayın. Denklem penceresinde “Name” seçeneğini seçin ve “Name to identify object”
kısmına EQ02 yazarak OK ’ye tıklayın.

b. EQ01 ve EQ02’yi aynı anda açın. Bu bölümde bahsedilen dört farklı kritere göre
değerlendirerek CV ve/ya N değişkenlerinin gereksiz veya dışlanan değişken olup olmadığını
belirleyin.
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