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GİRİŞ 

Ekonomi dalında bir metodolojiye olan gereksinim tartışması uzun yıllardır 

gündemdedir. Ekonomistler yıllar boyunca metodoloji konusunda yoğun ilgi gösteriyor gibi 

görünseler de, bu dönem zarfında uygulamalı ekonomide belli bir uzlaşmadan ziyade, 

kutuplaşmalar gündeme gelmiştir. 1975-1976'lara kadar teorik ve amprik modeller birbirleri ile 

çelişmiş ve bu çelişki, o yıllarda büyük umut bağlanmış makro ekonometrik modellerin 

çöküşüne neden olmuştur. 

Öğretilen ekonomi ile pratikte uygulanan arasındaki büyük boşluk, eğitim 

kurumlarına yansımış, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlan herhangi bir ortak nosyonda 

anlaşma sağlayamaz hale gelmişlerdir. Uygulamalı ekonomiyi yönlendirebilecek kapsamlı bir 

çalışmanın gerekliliği ancak 1975-1976 yıllarından sonra açıkça gündeme gelmiştir. Bir başka 

deyişle o yıllarda, ekonometrinin belli bir metodolojiye bağlı kalmaksızın uygulanmasının 

ekonomi teorisinin varlığı ve uygulanabilirliğini tehlikeye sokacağı anlaşılmıştır. Nitekim son 

15 yıl içerisinde bir kaç ekonometrik metodoloji literatüre girmiş ve makul ölçülerde 

olgunlaşmıştır. Bu metodolojiler sırası ile ’Hendry Metodolojisi' ve "Sims Metodolojisi'dir. Bu 

metodolojiler mutad farklılıklar gösterseler de ortak bir yakınsaklık içermektedirler. En 

azından ümit verici nokta şudur: eğer birden fazla araştırmanın, örneğin Leamer Metodolojisi 

kullanılarak yapıldığı iddia ediliyor ise, üçüncü şahıslar ilgili metodoloji bağlamında çalışmaları 

değerlendirip karşılaştırmalı bir yargıya varabilmektedirler. 

Bu araştırmada, yakın geçmişte dikkatleri üzerine çeken ve halihazırda en yoğun 

olarak kullanılan Hendry Metodolojisi'ni detaylı olarak inceleyecek ve daha sonra bu 

metodoloji ile zaman-serileri konusundaki son gelişmeler (Durağanlık ve Ko-Entegrasyon) 

arasında ortak bir platform bulmaya çalışacağız. Daha sonraki bölümlerde açıklanacağı 

üzere, böyle bir ortak platform ekonometri metodolojisinin bütünlüğü açısından büyük önem 

arzetmektedir. Son olarak da bütün işlem sürecini Türkiye ekonomisi "Para Talebi Denklemi" 

üzerinde uygulamaya çalışacağız. Bu yönü ile araştırma bizce büyük önem arzetmektedir; 
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çünkü metodolojik bir yaklaşım, halihazırda ekonometri pratiğinde yaygın olarak yer 

almamakta ve halen "Klasik Regresyon" uygulaması süregelmektedir. Bu yönü ile bu 

çalışmanın en azından Türkiye ekonomisinde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek olan 

uygulamalı ekonomi çalışmalarına bir ölçüde ışık tutması beklenmektedir. 
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1. BÖLÜM: DİNAMİK EKONOMETRİ VE METODOLOJİ 

1.1. HENDRY METODOLOJİSİ 

Hendry Metodolojisi büyük ölçüde Sargan'ın 1964 makalesine dayanmaktadır. Bu 

çalışma daha sonraki yıllarda yine Sargan'ın öğrencileri olan Davidson ve diğerleri (1978), 

Davidson ve Hendry (1981), Hendry ve Von Ungern-Sternberg (1981) tarafından geliştirilmiş 

ve kristalize edilmiştir. Aşağıda metodolojiyi detayları ile sunmaya çalışacağız. 

Metodoloji esas olarak 4 aşamadan oluşmaktadır: 

1. Genel bir model kurulur, öyle ki bu model, ilgili ekonomik teorinin denge ilişkisinin 

(long-run equilibrium) öngördüğü bütün değişkenleri kapsar ve sürecin dinamiğini mümkün 

olan en azda sınırlar, 

2. Model reparametrize (reparameterisation) edilerek birbirine mümkün olduğunca 

dik (orthogonal) ve uzun dönem dengesi açısından yorumlanabilecek parametreler elde 

edilmeye çalışılır, 

3. Model sadeleştirilerek (simplification) modelin veri seti ile tutarlı en küçük 

(parsimonious) versiyonu bulunur, 

4. Metodoloji, modelin zayıf yönlerinin bulunması amacı ile, elde edilen hata 

terimlerinin ve modelin tahmin gücünün sınanması ile son bulur. 

Kısacası metodoloji ile genel bir modelden özel bir modele inilmekte ve bu süreçte, 

hem istatistiksel hem de ekonomik kriterleri eşanlı olarak değerlendirerek veri set ile tutarlı bir 
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model bulunmaktadır. Metodoloji aynı zamanda "genelden özele* (general-to-specific) adı ile 

de anılmaktadır. 

Eğer herhangi bir.’Y" değişkeni bağımlı değişken olarak ele alınır ise, ilk aşamada 

ekonomik teoriyi kullanarak bir açıklayıcı değişkenler seti (X;) kurulmaktadır. Veri setinin bu 

yönde koşullandırması, hangi değişkenlerin zayıf-dışsal (weakly exogenous) olduğuna karar 

vermekle mümkün olmaktadır. Ayrıca, ekonomik birimlerin normal olarak dinamik' bir 

çerçevede faaliyet gösterdikleri gözönüne alınırsa, açıklayıcı değişken seti içinde ilgili 

değişkenlerin gecikme yapılarının da bulunması gereklidir. 

Örneğin, söz konusu olan bir "tüketim fonksiyonu" ise genel model aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir: 

t 

InCt = E a; lnCt-j + E (Jj fnYt-1 r- E Tj InPt-, + E Sj lnLt-,-ı + P’qt + et (1.1) 
j=1 i=o po j=o 

Yukarıdaki modelde C sabit fiyatiarıa tüketim, P tüketim deflatörü, Y sabit fiyatlarla 

harcanabilir gelir, L dönem sonu likit varlıkları ve q ise sabit ve ilgili kukla değişkenler 

vektörüdür. Gecikme yapısının uzunluğu ile ilgili olarak herhangi bir uzlaşma olmasa da bu 

uzunluk "serbestlik derecesi" (degrees of freedom) kavramı ile sınırlanmaktadır. Genelden 

özele gelinirken her aşamada klasik "F-testi" (bu test daha sonra açıklanacaktır) 

kullanılmakta, gerçekleştirilen indirgemenin istatistiksel rasyoneli gözlenmektedir. 

Repârametrize ve basitleştirme yoğun olarak bu süreçte kullanılmaktadır. “Reparametrize", bir 

çok değişkeni içeren açıklayıcı değişken setinde, değişkenlerin hem kendi içinde hem de 

birbirleri ile olan ilişkilerini mümkün o.duğunca “dik" elde edebilme amacını gütmektedir. Eğer 

iki değişken birbirlerine "dik" (orthogonal) ise, bu iki değişken arasında "doğrusal bağımlılık" 

(linear dependency). minimumdur. Bir başka deyişle, iki değişken arasındaki basit korelasyon 

düşüktür. Dolayısıyla, ekonomik değişkenlerin "birinci farkları" arasındaki ilişki, "düzeyleri" 

arasındaki ilişkiye nazaran daha "dik" tir. "Basitleştirme" ise herhangi bıı aşamada sıfıra yakın 

olan bazr parametrelerin modelden düşürülmesinden ibarettir. Her iki aşama için de çok 



de çok kesin tanımlamalar yapmak ve kesin çizgiler çizmek pek mümkün değildir. Bu noktada 

araştırmacı sağduyusunu, istatistiksel ve ekonomik bilgisini yoğun olarak kullanmak 

durumundadır. "Genelden-özele" metodolojisinin bir diğer önemli özelliği ise uzun dönem 

katsayılarının durağan "en küçük kareler* yöntemi ile değil, 'genel* modelin ortalama-gecikme 

parametreleri üzerinden bulunmasıdır. Böylelikle, genel denklem kesinlikle daha küçük 

standart hataya sahip olmakta ve ayrıca tek tek her katsayı, bazı değişkenlerin modelde 

bulunmamasından dolayı, "yanlış tanımlama' (mis-specificatioh) problemine maruz 

kalmamaktadır. 

Metodolojinin detayına daha fazla girmeden önce bir konuya açıklık getirmek 

gerekmektedir; çalışmanın başından beri kullanılan "uzun dönem’ dengesi, ekonomi 

teorisindeki "uzun dönem" kavramı ile çakışmak durumunda değildir. Bahsi edilen "uzun 

dönem" ile durağan teorik denge modeli kastedilmektedir. Uzun dönem modelini bulmak için 

çeşitli yollar mevcuttur (ortalama-gecikme, durağan en küçük kareler, kısa dönem üzerinden, 

vb.). Kısa dönem modelden kasıt ise dengesizlik modelidir. Bu model değişkenlerin 

reparametrize edilmiş formlarını, gecikme yapılarını veya çeşitli derecelerden "fark yapılarını" 

(difference form) veri seti ile tutarlı bir şekilde içeren modeldir. Daha sonraki bölümlerde konu 

daha ayrıntılı izlenebilecektir. 

Şimdi varsayalım ki Hendry Metodolojisi ile, yani "genelden özele" metodu ile, 

mümkün olan en küçük model bulundu. Bu aşama henüz bu modelin dışında ve bu model 

tarafından yuvalanan (nested) veya yuvalanmayan (non-nested) daha başarılı bir başka 

modelin varlığını veya yokluğunu garanti edemez. Hendry Metodolojisi bu aşamada yol 

gösterici nitelikte "Model Kabul Etme Kriterleri" sunmaktadır. 

Hendry ve Richard (1987) bu konuya ilişkin 6 kriter vermektedir. Bu kriterleri Gilbert’in 

'Profesör Hendry’nin Metodolojisi" adlı makalesinden aktaracağız. 



1. Model veri-kabüllü (data admissibte) olmalıdır, yani kullanılan veri seti elde edilen 

model ile üretilmiş olmalıdır. 

2. Elde edilen model en azından bir teori ile tutarlı olmalıdır. 

3. Model en azından zayıf-dışsal değişkenlere sahip olmalıdır. Eğer model bu şarta 

ters düşüyor ise, doğal olarak ilgili değişkenler dışsal olmayıp içseldir. Bu durumda model 

■birleşik’ (joint) olarak ele alınmalıdır. 

4. Tatminkar bir modelde parametreler, dönemler itibarı ile sabit olmalıdır. Eğer 

model, politika analizi veya tahmin amaçlı kullanılacak ise bu nokta büyük önem 

arzetmektedir çünkü, iki analiz de ilgili parametrelerin örneklem içinde ve dışında aynı 

değerlere sahip olmalarını gerektirmektedir. 

5. Tatminkar bir model, veri tutarlı (data coherent) olmalıdır. Bu koşul basit olarak 

gerçekleşme ve tahmin değerleri arasındaki farkın (hata teriminin) rassal (random) olmasını 

gerektirmektedir. 

t. Tatminkar bir model, geniş çapta rakip modelleri "içermelidir* (encompassing). Bir 

model diğer bir modeli içeriyor ise, o modelin bütün sonuçlarını açıklayabiliyor demektir. Bu 

bağlamda, başarılı bir model sadece veriyi açıklıyor olmamalı, aynı zamanda rakip modellerin 

başarısını ve başarısızlığını da açıklıyor olmalıdır. 

Yakın geçmişte, yukarıda verilen her kriter için yeterli sayıda test istatistiği üretilmiştir. 

Fakat bu test istatistiklerini ele almadan önce, literatürdeki dinamik modellerin genel 

durumunu sunmak, ve buna bağlı olarak da zaman serilerinde bu metodoloji ile ilgili son 

gelişmeleri ele almak yararlı olacaktır. 



1.2. BASİT DİNAMİK MODELLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Hendry ve diğerleri (1984) tek denklem modellerinin ayrıntılı bir analizini sunmuş ve 

geniş çapta kullanılan amprik modellerin Oto-regresif Dağıtılmış Gecikmeler (Auto- regressive 

Distributed Lag Model (ADL)) modelinin birer özel hali olduğunu göstermişlerdir. Bu modelleri 

sıralamadan önce, bu modellerin kullanımı açısından kritik olabilecek iki önemli konuyu; 

"durağanlık" (stationarity) ve ’ko-entegrasyon'"u açıklamak istiyoruz. 

1.2.1. DURAĞANLIK VE KO-ENTEGRASYON 

Çok yakın geçmişte durağanlık ve ko-erıtegrasyon ile ilgili literatür (Engle ve Granger 

1933,1987) dinamik modellemenin, özellikle "Hata Düzeltme Mekanizmaları" (HDM) (Error 

Correction Mechanism (ECM)) adı ile anılan modelleme tekniğinin gelişmesi adıııa önemli 

katkılarda bulunmuştur. Aslına bakılırsa durağanlık ve ko-entegrasyon üzerine yapılan 

çalışmalar, oldukça iyi bilinen, fakat genellikle ihmal edilen bir konuya açıklık getirmektedir. 

Bu konu ise basit ekonometrinin (en küçük kareler tekniği, EKT) durağan oimayan 

değişkenler üzerinde kullanılmasıdır, Durağan olmayan değişkenler tanım olarak sabit bir 

ortalamaya veya varyansa sahip oimayan ve dolayısıyla herhangi bir "şok" sonrası ıraksayan 

değişkenlerdir. Fakat öte yandan değişkenlerin birinci farkının durağan olduğu ve 

düzeylerinin de ko-entegre olduğu ispat edilebilir ise EKTyi HDM'de kullanmak mümkün 

olabilmektedir (Engle ve Granger, 1987). 

Aşağıda sunulan modellerin bir çoğu durağanlık ve ko-entegrasyon koşullan 

sağlanmadığı takdirde kullanıma açık değildir. Dolayısıyla Hendry Metodolojisi'ni 

uygulamadan önce ilgili değişkenlerin bu koşulları sağlaması son derece önemlidir. 

Aşağıdaki tanımlar bu çalışma boyunca kullanılacaktır. 
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TANIM 1 

Deterministik bir yapısı olmayan ve "d" kere farkı alındıktan sonra tersi alınabilir, 

durağan bir ARMA (Oto- Regresiv Hareketli Ortalamalar) sunusuna sahip olabilen bir seri 

■durağandır* ve aşağıdaki gibi gösterilir: 

xt ' l(d), 

Böylelikle, d=0 için x durağan olacak ve d=1 ise değişkenin birinci farkı durağan 

olacak. 

TANIM 2 

x t vektörünün kollarının (components) d ve b derecelerinden ko-entegre olmas’ için, 

xt * Cl(d, b), 

(i) bütün kolları l(d) olmalı, 

(ii) ve sıfırdan farklı bir a (i-0) vektörü olmalı öyle ki 

zt = a’xt " l(d, b), b>0 

Buradaki a vektörü ko-entegre vektörüdür. Bu durumda b=1, d=1 için şöyle bir sonuç 

çıkmaktadır: eğer x,'nin bütün kolları 1(1) ise denge hata terimi z, l(0)'dır. Yani z, rıadıren 

sıfırdan farklılaşacak ve çoğunlukla sıfır çizgisini kesecektir. 

Eğer ekonomik teorilerin ekorıdmetrik modeller üzerinde olumlu ve yönlendirici 

etkileri olacak ise bu,model tanımlaması aşamasında olmalıdır, fakat modelin kısa dönem 

özelliklerini de etkilememelidir. Geçmişte bir çok ekonornetrik model teori tarafından 

öngörülen denge ilişkileri üzerine kurulmuştur; 

8 



*t = Ayt + £t (1.2) 

Yukarıdaki model x, ve y, veya hata terimi £t 'nin entegre dereceleri gözönünde 

bulundurulmadan kurulmuştur. Eğer x, l(O) fakat yt 1(1) ise A'nın tahmini sıfırdan farklı olamaz. 

Öte yandan eğer et 1(1) ise, standart tahmin teknikleri uygulanamaz. Dolayısıyla ko- 

entegrasyon testi "abartılı regresyon" (spurious regression) problemini önlemek adına bir ön 

test olarak düşünülebilir. Bilindiği üzere ekonomik değişkenlerin büyük bir bölümü durağan 

değildir. Dolayısıyla, tahmin edilen denklemin herhangi bir şoka tabi tutulması ancak ve 

ancak ilgili hata teriminin durağan olduğu zamanda anlamlıdır, ki aksi takdirde, modelin 

ıraksaması beklenir. Yine aynı bağlamda durağanlık dereceleri birbirinden farklı olan bir veri 

setinin, düzeyleri itibariyle modellenmesi önemli derecede sakıncalıdır. Örneğin, iki 

değişkenli bir model çalışmasında, değişkenler durağanlık dereceleri açısından birbirlerine 

denk değillerse tahmin edilen parametrenin sıfıra yakın olması beklenmektedir. Bu ise, ilgili 

teori bağlamında değerlendirilemez. 

Dickey ve Fuller (1981) durağanlık testi için oldukça kullanışlı bir test önermişlerdir. 

Bu testin basitleştirilmiş formu (1.3) nolu denklemde B parametresinin negatifliğini test eder. 

p 

AXt = p Xt -1 + £ Tp AXfc _ j + et (1.3) 

Bu denklemde p, hata teriminin oto-korelasyondan kurtulabilmesi içir, gerekli olan 

uzunluğa sahiptir. Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) olarak bilinen bu test B'nın EKT ile 

tahmin edilen standart hatasına oranından ibarettir. Yokluk hipotezi şöyledir: 

H0 : xt " 1(1), p= 0 ; 

Bu hipotez, eğer B1 negatif ve istatistik olarak anlamlı ise, reddedilmektedir. ADF testi için 

kullanılan denklem, bağımlı değişkenin gecikme yapısı kullanılmadan tahmin edilirse test, DF 



testi olarak ortaya çıkmaktadır ve yine aynı parametrenin negatifliği test edilmektedir. Dickey 

ve Fuller (1979) ilgili test tablosunu t-benzeri bir tablo çerçevesinde sunmaktadırlar. 

iki değişkenli durumlar için ko-entegrasyon testi, yukarıdaki testin denge hata terimi 

üzerine uygulanmasından ibarettir. Bu durumda yokluk hipotezi şöyledir: 

Ho : et l(l) 

1.2.2. DİNAMİK MODEL SINIFLANDIRILMASI VE HATA DÜZELTME MEKANİZMALARI 

(HDM) MODELİ 

Hendry'nin yaklaşımına paralel olarak, birinci dereceden bir ADL modeli alıp, belli 

kısıtlamalar ile bu model içinde yuvalanmış bazı modelleri belirleyebiliriz. 

Yt =aıyt-ı + poxt + fSıxt-ı + Et (1.4) 

Et * İN (0,<j2), 

IN( 0, a2 ) sıfır ortalamalı ve a2 varyanslı bağımsız, normal ve rassal bir değişkeni ifade 

etmektedir. Aşağıda verilen 9 model yukarıdaki bas'ıt modelin üzerine uygulanan belli 

kısıtlamalar ile elde edilmektedir. 
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MODEL TÜRÜ 

1. Durağan Regresyon 

2. Tek Değişkenli Otoregresif Süreç 

3. Yönlendirici Gösterge 

4. Büyüme Oranı 

5. Dağıtılmış Gecikme 

6. Kısmi Uyum 

7. Otoregresif Hata (COMFAC) 

(1.4) ÜZERİNE UYGULANAN KISITLAMA 

al = pı = O (no dynamics) 

po = pı = O (no covariates) 

aı = pD = O (no contemporaneity) 

aı =1, pı =-ffc (nolevels) 

aı = O (finitelags) 

pı = O (no lagged x) 

pı = aı p3 (common factor) 

8. Uzun Dönem Oransallığı Hata Düzeltme aı + po + pı = 1(Long-run unitresponse) 

9. Ölü Başlangıç po = O (only lagged information) 

Sekizinci model Hata Düzeltme Mekanizmalarını (HDM) içeren bir sunuştur. Her ne 

kadar yukarıdaki bütün denklemler aynı uzun dönern teorisinin farklı şekilde sunuluşları iseler 

de Hendry Metodolojisi uygulayanları genellikle HDM modelinin daha anlamlı bir sunuş 

olduğunu iddia etmektedirler. Bu konuyu aşağıda açıklamaya çalışacağız. 

HDM modeli aşağıdaki gibi yazılabilir: 

Ayt = ( aı - 1) yt-ı + fb Axt + (pı + jb) xt-ı + et 

= pı Axt + ( aı - 1) (yt_! - Kxt_i) + et 

(1.4) 

(1.4.1) 

bu denklemde K, 

K = ( 03 + pı ) / (1 - aı) 
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y'nin x'deki değişmeye uzun dönern reaksiyonudur. Yeni üretilen parametreler 13 0 , (1 -aı), K 

sırası ile "ilk etki’, “geri besleme etkisi’ ve "uzun dönem etkisi’ olarak (Hendry, 1989) 

adlandırılabilir, (y - Kx) terimi ise Hata Düzeltme Mekanizmasıdır ve uzun dönem 

dengesinden ayrılmaları yansıtır, öyle ki ekonomik birimler her dönem oluşan dengesizliğin 
(1 - aı) olan bölümünü ortadan kaldırmaktadırlar. K = 1 durumu ekonometri teorisinde 

oldukça önemli bir sonuç doğurur; uzun dönemde birim esnekliği otomatik olarak 

sağlamaktadır. 

Yukarıdaki HDM reparametrizesi her uzun dönem dengesinin belirli bir HDMye 

karşılık gelebileceğini göstermektedir. Eğer K = 1 ise : 

Ayt =to Axt - ti (y-x)t-ı +wt (1.5) 

(1.5)'deki yeni reparametrizenin teorik yorumlanabilirliği dışında bir çok avantajı vardır: A*t ve 

(y - x)M arasındaki korelasyon oldukça düşük olacak (parametrelerin birbirine dik olması) ve 

ayrıca birim esneklik hipotezi modeie xt.1 'in eklenmesi yolu ile kolayca test edilebilecektir. 

EKT durağan bir çerçevede geliştirilmiştir. Dolayısıyla durağan olmayan (non- 

stationary) bir değişken seti ile kurulan bir modei eğer EKT kullanılarak tahmin edilirse 

herhangi bir şoktan sonra değişkenler ıraksayabilirler. Bu sorunu çözmenin en yaygın yolu 

değişkenlerin farklarını alarak ve ya filtreden geçirerek durağanlaştırmaktır ( Box-Jenkins, 

1970). Fakat serilerin farklarının alınmasının veya filtreden geçirilmesinin maiyeti serilere ait 

çok önemli olabilecek bir miktar bilginin kaybolmasıdır. Aslında böyle bir süreçte 

değişkenlerin uzun dönem denge bilgileri yitirilmektedir. Ekonomi teorileri uzun dönem 

ilişkileri üzerine kurulmuşlardır. Eğer modeller tamamen kısa dönem ilişkileri üzerine 

kurulursa uzun dönem denge ilişkisi üzerine herhangi bir şey söylemek mümkün 

olamayacak ve ayrıca bu tür modeiier tahmin dönemi uzadıkça çok kötü tahminler vermeye 

başlayacaklardır. 
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Herhangi bir HDM modeli ancak ve ancak tüm değişkenler 1(1) ve sözkonusu teorik 

ilişki sıfırdan farklı bir ko- entegre vektörü oluşturuyor ise hatasız (robust) parametre üretebilir. 

Engle ve Granger (1987) HDM ile ko-entegre süreçleri arasında bir isomorfizm kurmuşlardır: 

eğer yt ve x, 1(1) ve ko-entegre ise o takdirde (y - Kx) formunda bir HDM vardır veya herhangi 

bir HDM var ise değişkenler l(1)'dir ve ko-entegredir. 

Herhangi bir HDM iki şekilde tahmin edilebilir: 

a) İki Aşamalı Tahmin Süreci (Engle-Granger) 

Tahmin edilen durağan regresyondaki denge hata terimi 

Y = cto + aı X + et (1.6) 

hata düzeltme terimi olarak ele alınır (ko-entegre vektörü) ve doğrudan EKT uygulanır: 

Ayt =f( et-ı,Âyt-i,Axt-j ) i=1 n;j=0 m (1.7) 

Bu denklemde et durağan regresyondan elde edilmiş denge hata terimidir. 

b) Dinamik Bir Auto Regressive Distributed Lag (ADL) Sürecinin 

Reparametrizesi İle Elde Edilebilen Hata Düzeltme Mekanizmaları (HDM) 

Aslında bu metod Hendry Metodolojisi ile uyumlu olan metoddur. Bu süreç tüm 

değişkenlerin düzey ve farklarını model içinde tanıtır ve daha sonra EKT uygular. 

Ayt =f( Ayt-i.AXt-j,yt-i.xt-j) i=1 n;j=0 m (1.8) 
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Bu sürecin aslında, veri-kabullü kısıtlamalar söz konusu olduğu sürece, genelden-özele 

metodundan pek farkı yoktur. Fakat daha fazla ilerlemeden bir konuya açıklık getirmek 

gerekmektedir: Hendry Metodolojisinin uygulandığı amprik çalışmaların hemen hemen 

tümünde modelin bir HDM olarak özelleştirilmesi aşaması çok açık değildir. Her ne kadar 

Hendry Metodolojisi en sonunda zorunlu bir HDM öngörmüyorsa da, uygulayıcılar böyle bir 

eğilim içindedirler. Aslında HDM genelden-özele sürecindeki veri-kabullü bir aşamadan 

ibarettir ve zorunlu bir sonuç değildir. 

Bu çalışmada iki teknik de kullanılacak ve avantaj / dezavantajları tartışılacaktır. 

1.3 HENDRY METODOLOJİSİ'NDE DİNAMİK MODELİN TESTİ 

Genelden-özele metodolojisi kaçınılmaz olarak belirli miktarda veri-üretme (data- 

mining) içermektedir. Bu yüzden genelden-özele metodolojisi son olarak elde edilen modeli 

yoğun olarak bir çok diagnostik testten geçirmektedir. Bu metodoloji bağlamında kullanılacak 

testler aşağıda verilmektedir. 

1.3.1. KISITLAMALAR İÇİN F TESTİ 

Kısıtlamalar için kullanılan en yaygın test "Olabilirlik Oranı Testi’nin özel bir durumu 

olan F testidir. Bu metodolojide bu testin büyük önemi vardır, çünkü genelden özele inilirken 

yapılan her kısıtlama F testini geçmelidir. Aksi takdirde modelin hata terimlerine ilişkin 

varsayımların tutarlılığı tehlikeye girmektedir. Herhangi bir kısıtlamanın yapılmadığı bir 

modelimiz olsun: 

Yt = jh' Xt + ut, (1.9) 

ve muhtelif kısıtlamalar sonunda ise aşağıdaki modeli elde edelim: 
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Yt = pı’Xt+Vt (1.10) 

bu modelde B, , B0 'dan daha az sıfıra yakın parametre taşımaktadır. Bu durumda HKT1 ve 

HKT2 olmak üzere iki tane HKT (Hata Kareler Toplamı) tanımlanmakta ve daha sonra F testi 

aşağıdaki gibi elde edilebilmektedir: 

Bu denklemde T kısıtlanmamış modeldeki toplam örneklem genişliğini, k kısıtlanmamış 

modeldeki parametre sayısını, m ise kısıtlanan parametre sayısını göstermektedir. Bu değer 

ise F(m, T-k) olarak dağılmaktadır. 

1.3.2. DURBIN-VVATSON (DW) TEST İSTATİSTİĞİ 

Durbin-VVatson (1950) en eski serisel korelasyon testidir. Bazı dezavantajları 

olmasına rağmen DW testini açıklamakta yarar görüyoruz. 

bu denklemde û , tahmin edilen modelden elde edilen hata terimini göstermektedir. 

İspatlanabilir ki DW " (2-28) 'dır, burada 8 birinci dereceden oto-korelasyon katsayısıdır ve 

aşağıdaki gibi elde edilir: 

Fim T-kl = I ( HKT2 - HKT1H [ü] 
( HKT1) m 

(1.11) 

DW = (E (ût - ût-ı)2 / (Sût2) 
!«2 t.1 (1.12) 

Yt = p' Xt + ût (113) 

ut = 8 Ut -1 + Vt (1-14) 
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Oto-korelasyor. olmadığı takdirde (birinci dereceden), 5 = 0 ve DW = 2 olmaktadır. Pozitif 

bir oto-korelasyon ise 2'den küçük bir DW değeri üretmektedir. Yokluk hipotezi H0 : 8=0 

'dır ve 2'den oldukça büyük ve küçük değerlerde bu hipotez red edilmektedir. DW testi 

yüksek derecelerden oto-koreiasyonu test etmek için geçerli değildir. 

1.3.3. SERİSEL OTO-KORELASYON İÇİN LAGRANGE ÇARPANI (LM) TESTİ 

Serisel oto-korelasyon için diğer ve daha genel bir test ise LM testidir. Bu test 

asimtotik olarak tam (exact) bir dağılıma sahiptir ve bağımlı gecikmeli değişkenlerin varlığı 

durumunda da kullanılabilir. Açıklamaya, hata sürecini irdeleyen iki model ile sırası ile Oto-

Regresif Modeli (ARM), 

Ut = 8lUt-l + — + 8nUt-m+Vt (1.15) 

ve Hareketli Ortalamalar Modelini (MAM); 

Ut = Sl - 1 + + 8m ûfc - in + fit (1.16) 

tanıtmakla başlamak yararlı olacaktır. 

Bu denklemlerde V, ve fi, "uygun’ (white noise) hata terimleri, u, ise yapısal 

denklemden elde edilen hata terimidir; 

Yt = £ ai Yt- ı + pXt + ut (1-17) 

Yokluk hipotezi şöyledir: 

Hg : 5ı = =8m = 0 
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LM istatistiği R2 yapısına sahiptir ve aşağıda verilen "dış" (auxiliary) regresyon ile elde 

edilmektedir. Burada R2 , dış regresyondan elde edilen R2 ' yi vermektedir ve T de örneklem 

hacmidir. Bu değer CHI2 (M) olarak dağılmaktadır. 

k 

ut - SlUt-ı + + 8raUt-m + E ai Yj_ j + p'Xt (1.18) 

Bu denklemde û yapısal denklemden elde edilen hata terimidir. 

m bağımsızlık derecesi ile LM(m) = TR2 'dir ve T toplam gözlem sayısına eşittir. Bu 

değer asimtotik olarak CHI2 (m) dağılmıştır. 

1.3.4. BOX PIERCE VE UUNG-BOX TESTİ 

Herhangi bir korelogramı kabaca incelemek, belli ölçülerde oto-korelasyonun varlığı 

ile ilgili bilgi verebilir. Fakat bu formel bir istatistik test değildir. Box-Pierce ve LJUNG-Box 

testleri korelogramdaki ilk "m" noktanın rassal ve ‘sıfıra" eşit olup olmadığını gözleyebilmek 

için aşağıdaki testleri oluşturmuşlardır. Box- Pierce testi aşağıdaki gibidir: 

ve asimtotik olarak bu değer CHI2(m) olarak dağılmaktadır. Bu denklemlerde r, oto- 

korelasyon katsayısıdır. Öte yandan aşağıda verilen LJUNG-Box istatistiği küçük 

örneklemlerde daha iyi sonuç vermektedir: 

Bu değer yine CHI2(m) olarak dağılmaktadır ve yokluk hipotezi serisel korelasyonun 

olmadığı varsayımı üzerine kurulmuştur. Fakat DW gibi bu testde gecikmeli bağımlı 

değişkenin açıklayıcı değişken olması durumunda geçersizdir. 
17 
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1.3.5. HETEROSKEDASTİSİTY İÇİN BREUSCH-PAGAN TESTİ 

Dinamik ekonometride genel heteroskedastisity formu aşağıdaki gibidir: 

at2 = a2a'Xt = a2 ( ao + aıXxt + a2X2t + ) (1.21) 

at2 = a2(a'Xt)2 = o2 ( ao2 + aı2Xjt2 + + £ Eaı ctj Xj tXj t) (1.22) 

at2 = a2(exp(<iXt)2) = er2 exp( ao2 + aı2Xlt2 + + E Ecti aj Xj tXj t) (1.23) 

bu denklemlerde X, , hata teriminin değişen varyansı ile ilgili olabilecek değişkenleri 

kapsamakta olan bir vektördür. Xj 'nin ilk elemanı sabit değişkendir ve a gerekli şekilde 

boyutlanmış parametre vektörüdür. 

Breusch ve Pagan (1979) homoskedastik hata varsayımının aşağıdaki hipoteze eşit 

olduğunu göstermişlerdir: 

HQ = (xı = az = .... = a™ = 0 

Test yine LM testi olup aşağıdaki “dış" regresyona dayanmaktadır: 

[Gt2/ S2] = cıı + cx2X2t + + cfaXmt . (1.24) 

bu denklemde a 2 yapısal denklemden gelen hata teriminin varyansıaır. Yapısal denklem 

ise aşağıdaki gibidir: 

Yt = P' Xt + et ' (1-25) 
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1.3.6. ARCH ( KOŞULLU OTO-REGRESİF HETEROSKEDASTİSİTY) TESTİ 

Bu test heteroskedastisity için alternatif bir testtir. Bu testte u,2 'nin geçmiş 

değerlerinin kareleri ile ilişkili olduğu varsayılmıştır. Engle (1982) bu süreç için bir LM testi 

öngörmüştür. 

"Dış' regresyon aşağıdaki gibidir: 

Ût2 = aı + CC2Ût-l + + OmÛt-m<ı (1.26) 

ve yine bu test değeri TR21 ye eşit olmaktadır. 

1.3.7. CHOW TESTİ 

CHOW testi tahmin edilen parametrelerin istikrarını (constancy) test etmek için 

kullanılmaktadır. Bu teste , yapısal bir ayrılmanın olduğu varsayılan bir tarih (T1) belirleyerek 

başlanılmaktadır. Genel model aşağıdaki gibidir: 

Yt=pt'Xt+Ut, ut ~N(0, CTı2) : t = 1  T1 (1.27) 

ve 

Yt = p2'Xt + Ut, Ut N(0, 022) : t = T1 ,..., T (1.28) 

Toplam gözlem sayısı Tye eşittir. 

Yokluk hipotezi ise modelin yapısal olarak istikrarlı olduğu varsayımı ile kurulmuştur. 
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HQ : (3ı = p2 ve crı2 = crç2 

Hernekadar iki tane yokluk hipotezi varsa da, genellikle araştırmalar B'nın testi 

üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Test istatistiği aşağıdaki gibidir. 

Bu değer F(k, T-2k) olarak dağılmakta olup HKTt tüm periyodun toplam hata 

karelerini, HKT1 ilk dönemin hata kareler toplamını ve HKT2 de ikinci dönemin hata kareler 

toplamını vermektedir. 

1.3.8. AŞAMALI TAHMİN (RECURSIVE ESTIMATION) VE YAPISAL İSTİKRAR TESTİ 

Formel istikrar testinin bir dezavantajı, yukarıda da beiirtildiği üzere, belli bir tarihin 

önceden ayrılma noktası olarak belirlenmesi gereğidir. Fakat genellikle böyle bir ayrılma 

noktasını kesinleştirecek bilgi mevcut değildir. Aşamalı regresyon bu sorunu çözmek için 

daha genel bir çerçeve getirmektedir. 

Aşamalı regresyonda aynı model, her defasında örnekiem hacmi bir birim artırılarak, 

birbiri ardına çözülmektedir. Sonunda bu süreç, B'nın tahminlerinden oluşan bir zaman serisi 

üretmektedir (B’,): 

C =[ HKTt - t HKT1 ± HKT2) ] [ T-2k ] (1.29) 
( HKT1 + HKT2) k k 

Y, = (3t X ı +ut, (1.30) 
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Burada önemli bir nokta S t değişirken 6t 'nin sabit varsayıl ması dır; yani bu model 

zaman-değişen bir model (time varying parameter model) değildir. Test edilmesi gereken 

nokta ise B t 'daki değişmelerin küçük ve rassal olup olmadığıdır ki bu da modelin yapısal 

olarak istikrarlı olup olmadığını gösterecektir. 6 tahminleri veri kabul edildiğinde aşamalı hata 

terimleri aşağıdaki gibi elde edilebilir. 

Vfc=Yt- pt-ıXt, t = k+1 ,..., T (1.31) 

B'nın sabitliğini varsayan yokluk hipotezi aşağıdaki gibidir: 

Vt “ N(0. o2dt2) 

dt = (1 +X; ( Xr„ı Xr_1)-1)Xr)-'- (1.32) 

Xr-1 - (Xl  Xr_!) (1-33) 

böyiece standartlaştırılmış aşamalı hata terimlerini aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz: 

Wt =Vt / dt " N(0, ct2) (1-34) 

Aşamalı hata terimleri kullanılarak elde edilen iki önemli test CUSUM ve CUSUMQ 

(Brown, Durbin ve Evans , 1975) testleridir, iki testten de bir çok alt test istatistiği üretilebilir. 

Bu testler aynı zamanda N-Aşama Chow istatistiklerinin bir varyantı olarak da bilinirler. 

t 

CUSUMt =1 / S £ W (1.35) 
İ=k+1 ' 

burada S tüm örneklem hacmini göstermektedir. 
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t T 

CUSUMQt =(ZW-2 ) / (E W 2 ) = HKT. / HKTt 
İ=k+1 1 j=k+ı J 1 1 

(1.36) 

iki test de CUSUM veya CUSUMQ istatistiklerinin grafikleri ile kullanılmaktadır. 

1.3.9. FONKSİYONEL FORM (RESET) TESTİ 

Fonksiyonel form için kullanılan en genel mahiyetli test Ramsey (1974) tarafından 

üretilen RESET testidir. En çok kullanılan formu aşağıda verilmiştir: 

Yt = p'Xt +arY^ + a2 Yj* + .... +ctm Y" (1.37) 

burada Yt = p Xt yapısal denklemden elde edilen tahmin değerlerini vermektedir. Bu 
model kapalı olarak Y, 'nin yüksek derecelerini ve dolayısıyla X, ’nin yüksek derecelerini ve 

çapraz terimleri de içeren bir modeldir. Dolayısıyla Y = p'X1 den farklı bir fonksiyonel form 

içermektedir. ^Xt V* yukarıdaki denklemden çıkarırsak aşağıdaki denklemi elde ederiz: 

A m ^ j 
Ut = T'Xt + E di Y (1.38) 

h1 1 

Yokluk hipotezi şöyledir: 

HQ : a; = a2 = .... = cim = O 

RESET testi ise; 

RESET(m)=TR2 (1.39) 

olarak elde edilmekte ve CHI2 (m) olarak dağılmaktadır. 
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(1.40) 

1.3.10. NORMALLİK VARSAYIMININ TESTİ 

EKT'nin önemli varsayımlarından biri de hata terimlerinin normal dağılıma sahip 

olduklarıdır. Bu amaçla üretilmiş bir çok parametrik olmayan (non-parametric) testler olsa da 

(örneğin Kolmogorov-feimirnov), en çok kullanılan parametre testi üçüncü ve dördüncü 

moment olan eğimliliği (skewness) ve kurtosis'i içeren genel bir testtir. Eğimlilik (1.41) nolu 

eşitlikte ve Kurtosis de (1.42) nolu eşitlikte verilmiştir. 

SK = [ 1 /TSet3]/[1 /TEst2] 3/2 
1=1 t=1 

T T 

EK = [ 1 /T E st4] /11 / TE et2] 2 
1=1 1=1 

Bera ve Jarque (1982), yukarıdaki bilgileri kullanarak normalite için aşağıdaki testi 

oluşturmuşlardır: 

BJ = [ (T / 6} S2 + (T / 24) (SK-3)2 ] (1.43) 

7 gözlem sayısı olup, test istatistiği CHI2(2) olarak dağılmaktadır. Yokluk hipotezi ise hata 

teriminin normal dağıldığıdır. 

1.3.11. İÇERME (ENCOMPASSING) TESTİ 
/ 

Elde edilen modelin en küçük ve en anlamlı model olup olmadığını test etmek Hendry 

Metodolojisi'nde önemli bir aşamadır. Genel olarak eğer M1 M21 yi içeriyorsa , M1 M2'nin 

bütün sonuçlarını açıklayabiliyor demektir. Eğer modeller yuvalanmış modeller ise bu 

takdirde F testi veya LM testi kullanmak yeterlidir. Fakat aksi durumda , yani modeller 

yuvalanmamışlar ise, "yuvalanmamış" test istatistiklerinin kullanılması gerekmektedir. Bunlar 
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sırası ile N test (Cox ,1961-62; Pesaran,1974), J-Test (Davidson ve Mackinnon, 1981), NT- 

Test (Godfrey ve Pesaran ,1978), VV-Test (Godfrey ve Pesaran, 1983) ve son olarak JA-Test' 

tir (Fisher ve McAleer, 1981). Bu test istatistikleri uygulamalar sırasında yoğunlukla 

kullanılacaktır. 
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2. BÖLÜM: PARA TALEBİ DENKLEMİ 

1980 yılları itibariyle ekonomistler Goldfeld'in 1973 makalesi ile gündeme gelmiş ve o 

yıllara kadar yoğunlukla kullanılmış para talebi denklemlerini tekrardan gözden geçirmek 

durumunda kalmışlardır. Goldfeld ilgili makalede oto regresif dağıtılmış modellerin özel bir 

hali olan, basit kısmi uyum (KU) (partial adjustment) modelini sunmuş ve bu model yaklaşık 

on yıl süre ile para talebi denklemlerindeki istikrarsızlık problemlerini çözmüş gibi görünmüş 

ve politika analizlerinde kullanılmıştır. 

Bu tür para talebi denklemleri ile ilgili olarak, 1980'li yıllardan bu yana, gündeme 

gelen kuşkular genellikle, ekonomilerdeki karar mekanizmalarındaki ve organizasyonundaki 

değişiklikten ve daha karmaşık, dinamik bir modellemeye olan ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. 

(Judd and Scadding, 1982). 1980'li yıllardan bu yana, yukarıdaki sorunları çözmeye yönelik 

çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu bağlamda İngiltere ve ABD'de genelden-özele yaklaşımını 

kullanarak, bir çok para talebi denklemi tahmin edilmeye çalışılmıştır. (Hendry, 1979, 1985; 

Hendryve Ericksson, 1988; Muscatelli, 1988; Baba ve diğerleri, 1988). 

Daha önce belirttiğimiz üzere, bu çalışmada Hendry Metodolojisi ve Hata Düzeltme 

Mekanizmaları ve/veya Ko-entegrasyon yaklaşımları kullanılacaktır. Modeller 1977.1 - 1988.4 

dönemini kapsayan üçer aylık veri seti ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca bölümün sonunda, 

dünyada ve Türkiye'de uzun yıllardır kullanılmış ve halen kullanılmakta olan KU modeli ile bu 

iki yaklaşım karşılaştırılacaktır. 

2.1. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARA TALEBİ 

Para talebi denklemleri ile ilgili literatür incelendiğinde, "para talebi" olarak ele 

alınacak para büyüklüğü üzerinde bir uzlaşmanın olmadığı görülmektedir. (Laidler, 1985; 

Judd ve Scadding, 1982). Türkiye ekonomisi para sektörü ele alındığında ise araştırmacılar 



ister istemez "M1" ( tedavüle sürülen banknotlar + vadesiz mevduatlar) ile çalışmak 

durumunda kalmaktadır. Örneğin; parasal büyüklük olarak "M2" (M1 + vadeli mevduatlar) 

kullanıldığında, teorik olarak vadeli mevduata alternatif bir piyasanın (gayri menkul piyasaları, 

altın ve döviz piyasaları) işlediği varsayılacaktır ki bu piyasalar veri setinin kapsadığı 

dönemlerde henüz kurulmamışlardır veya henüz alternatif piyasa niteliklerine haiz değillerdir. 

Bu nedenle, bu çalışmada parasal büyüklük olarak M1 'in kullanılması uygun görülmüştür, 

ilgili modelde fırsat maliyeti değişkeni olarak vadeli mevduat faizi (LRT) ve beklenen 

enflasyon (DLP) ve ölçek değişkeni olarak da Gayri Safi Milli Hasıla (LY) büyüklüğü 

kullanılacaktır, ilgili denge modeli şöyledir: 

LM*t = cto + aı LYt + ccLRTt + asDLPt + atLPt + T'tÖt (2.1) 

Bu denklemde "LRT" vadeli mevduat faizi, "LM*" denge nominal para talebi, "LY" reel gelir, 

"DLP" üçer aylık enflasyon, "LP" GSYH deflatörü ve "Qt" ise mevsimsel kukla değişkenleri 

vektörüdür. Bütün veri seti doğal logaritmiktir. 

04 = 1 için; 

(LM*- LP)t, =oo + aıLYt + aîLRTt + a3DLPt + r'tût (2.2) 

2.2. MODELİN TAHMİNİ 

Bu bölümde, tahmin aşamasında kullanılacak olan işlem sürecini sunmak stiyoruz. 

Bu süreçte, 1. Bölüm'de açıklanan Hendry Metodolojisi ile Hata Düzeltme Mekanizması ve 

Ko-entegrasyon konularındaki son gelişmeler biraraya getirilmektedir. Aslında, çalışmada iki 

farklı yaklaşım ele alınmakta, tahminler bu yaklaşımlar üzerinden yapılmakta ve sonuçları 

karşılaştırılmaktadır, ilk yaklaşım "Geliştirilmiş Engle-Granger iki Aşamalı Tahmin" dir (GEG). 

Bu yaklaşımda ilk aşama, standart Engle-Granger sürecinin ilk aşamasının aynısı olan, bir 

uzun dönem model tahmin .etmekten ibarettir. Fakat ikinci aşamada, verinin kısa dönem 
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değişkenlerinin ve hata teriminin gecikme yapısının belirlenmesine izin verilmektedir. Yani, 

belli ölçülerde, GEG'in ikinci aşaması, ğenelden-özele yaklaşımının tekniğini kullanmaktadır. 

ikinci yaklaşım ise baştan sona "Hendry Metodolojisinin ( HM) uygulanmasından 

ibarettir. Bu yaklaşım 1. Bölüm1 de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

2.2.1. İŞLEM SURECİ 

1. Aşama: 

ilgili ekonominin yapısı incelenerek, en azından bir teori ile tutarlı, genel bir denge 

ilişkisi kurulur. 

2. Aşama: 

Uzun dönem modeldeki bütün değişkenlerin entegrasyon dereceleri DF, ADF ve DW 

testleri kullanılarak test edilir. 

3. Aşama: 

l(0) olan değişkenler genel modelden düşürülür. ( l(0) değişkeninin uzun dönem 

parametresinin sıfıra yakın geleceği zaten beklenmektedir.) 

4. Aşama: 

Uzun dönem denge modeli tahmin edilerek hata terimleri elde edilir ve l(0) olup 

olmadığı test edilir. 

5. Aşama: 

Eğer hata terimi l(0) ise 4‘üncü aşamadan elde edilen hata terimi de kullanılarak. 

GEG yaklaşımı kullanılır. Hata terimi 1(0) değil ise başka bir uzun dönem modeli denenir. 

Halen ko-entegrasyon bulunamıyorsa 6'ncı aşamaya geçilir. 

1 
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6. Aşama: 

HM kullanılır ve makul ve tatminkar bir kısa dönem modeli elde ediiir. 

7. Aşama: 

İki aşama ile elde edilen modeller yuvalanmış/yuvalanmamış testler kullanılarak ve 

kısa/uzun dönem etkileri incelenerek karşılaştırılır. 

Bu işlem sürecinin uygulamasına geçmeden önce bir konuya açıklık getirmek 

gerekmektedir. Bu çalışmada, ko-entegre vektörünün tek olmadığı durumlarda, oldukça 

belirleyici ve yardımcı olabilecek Johansen işlem Süreci (Johansen, 1988) kullanılmamıştır. 

GEG ve EG yaklaşımlarında, ko-entegre vektörünün tek olduğu varsayımı yapılmaktadır. 

Fakat Johansen İşlem Süreci literatürde çok yenidir ve bu zamana kadar ancak bir kaç 

çalışma yayınlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada bu işlem sürecinin kullanılması uygun 

görülmemiştir. 

Genel teorik modeli aşağıda sunarak işlem sürecine başlıyoruz. Değişkenler daha 

önce açıklanmıştır. 

(LM*- LP)t =oo + aıLYt, + asLRTt + ce'DLPt + r‘tQt 

öyle ki (LM*- LP)t, = Lrmt 

Burada Lrm reel para talebini göstermektedir. 

Yukarıda sözü edilen süreçler Hendry (1985a, 1989) tarafından geliştirilmiş olan PC- 

Give Paket Programı kullanılarak uygulanmıştır. 
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Değişkenlerin Entegre Derecelerinin Belirlenmesi: 

Düzeyler DF ADF DW 

LM -2.570 -2.333 .218 
Lrm -2.390 -3.010 .218 
LY -3.155 -1.733 .809 
LRT -1.512 -2.292 .039 
DLP -6.422 -5.756 1.861 

LP -1.539 -2.440 .007 

Birinci Farklar DF ADF DW 

LM -7.870 -10.343 2.210 

Lrm -6.768 -6.366 2.043 
LY -7.019 -9.057 2.069 

LRT -6.231 -4.062 1.802 

DLP 
LP -6.422 -5.756 1.861 

DF için kritik değerler % 1, % 5, % 10 anlamlılık seviyeleri için sırası ile -4.32, -3.67 ve 

-3.12'dir. 

ADF için kritik değerler % 1, % 5, % 10 anlamlılık seviyeleri için sırası ile -4.12, -3.29 ve 

-2.9'dur. 

DW için kritik değerler % 1, % 5, % 10 anlamlılık seviyeleri için sırası ile -1.49, -1.03 ve 

-0.83tür. 

ADF testleri için kullanılan gecikme yapısı oto-korelasyon problemi ile ilgilidir. Oto- 

korelasyon ortadan kalkana kadar gecikme yapısı uzatılmaktadır. 

Durağanlık testleri, enflasyon (DLP) dışında bütün değişkenlerin 1(1) olduğunu 

göstermektir. Bir başka deyişle, değişkenler düzey değerleri itibariyle yakınsak bir model 

oluşturamamaktadırlar. 
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LM'nin EKT İle Tahmini: 

Aşağıda, GEG yaklaşımı ile uzun dönem para taiebini tahmin edilmektedir. 

[Orneklem 1977(1)-1988(4)] 

DEĞİŞKEN KATSAYI STD. HATA H.C.S.H. t DEĞERİ 

SABİT 6.63223 1.37350 1.13925 4.82872 

LRT -.23752 .05559 .04034 -4.27315 
LY .32926 .12397 .10423 2.65606 
LP .96197 .03283 .02405 29.30430 
DLP ,00424 .01821 .01575 .23282 

KISMİ r2 

.3516 

.2931 

.1409 

.9523 

.0013 

H.C.S.H: Heteroskedastik Consistent Standart Error (Heteroscedastic Tutarlı Standart Hata) 

R2 = .9941187 

o = ,0952753 

F(4, 43) = 1817.07 

DW = 1.004 

HKT = .3903272692 5 değişken ve 48 gözlem. 
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Yukarıdaki sonuçlara göre, fiyatlar genel düzeyi uzun dönemde nominal para 

talebine birinci dereceden homojendir. Bu ayrıca F-kısıtlama testi ile de ispatlanmıştır. Bir 

başka deyişle, nominal para taiebi yerine reel para talebi tahmin edilebilmektedir. Enflasyon, 

yukarıda da belirttiğimiz gibi l(0)'dır ve beklendiği üzere, uzun dönemde sıfıra yakın bir 

parametreye sahiptir. Enflasyon modelden düşürülerek, reel para talebi aşağıdaki gibi tahmin 

edilmektedir: 

Lrm'nin EKT İle Tahmini: 

[Örneklerr 1977(1)-1988(4)] 

DEĞİŞKEN KATSAYI STD. HATA 

SABİT 
LRT 

LY 

7.75144 
-.29452 

.24481 

.84206 
.02580 

.09045 

H.C.S.H. t DEĞERİ KISMİ r2 

.75169 9.20537 .6531 

.01713 -11.41440 .7433 

.07887 2.70650 .1400 

R2 = .7738457 

«■ = .0946302 

F( 2, 45) = 76.99 

DW = .964 

HKT = .4029690864 3 değişken ve 48 gözlem. 

HATA TERİMİNİN l(0) TESTİ : 

DF = -3.818 

ADF = -4.219 

DW = .964 

DF ve DW değerleri % 10'da, ADF değeri ise %5' te anlamlı çıkmaktadır. Dolayısıyla 

hata terimi l(0)'dır; yani sıfırdan farklı bir ko-entegre vektörü vardır. Bu aşamada, EG 
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yaklaşımında takip edilen yo! hata teriminin bir dönem gecikmesini kullanıp, bir kısa dönem 

model tahmin etmektir. Fakat, bu bölümün başında da belirtildiği üzere, bu standart işiem 

süreci yerine bu çalışmada GEG adı altında genel bir fark modeli en uygun hata terimi ile 

tahmin edilmektedir. Ayrıca, Türkiye ekonomisi özelinde uzun dönem etkisi, olmasa da kısa 

dönem etkisi kaçınılmaz oian enflasyon değişkeni modele eklenmektedir. Genel fark modeli 

aşağıdaki gibidir: 

DLrm'NİN EKT İLE TAHMİNİ: 

[Ömeklem 1977(1)-1938(4)) 

DEĞİŞKEN KATSAYI STD. HATA t DEĞERİ KISMİ r2 

DLrm(-2) .6227 0.3375 1.8451 0.1590 

DL,rm{-3) .3217 0.3754 0.8570 0.0392 

DLrm{-4) -.5031 0.3144 -1.6004 0.12.46 
SABİT .2S62 0.1188 2.4923 0.2566 
Q1- .2718 0.1715 -1.5848 0.1224 

Q2- .4976 0.2126 -2.3406 0.2333 
Q3- .4374 0.1891 -2.3134 0.2292 

EG2R(-İ) -.0197 0.2593 -0.0761 0.0003 

EG2R(-4) .0114 0.2511 0.0454 0.0001 
DLRT -.2025 0.1059 -1.9116 0.1688 

DLRT{-1) -.061 i 0.0861 -0.7090 0.0272 

DLRT(-2) .0744 0.1175 0.6328 0,0218 

DLRT(-3) .0374 0.1066 0.3510 0.0068 

DLRT(-4) -.0638 0.0858 -0.7435 0.0298 
DLY .8898 0.4119 2.1599 0.2058 

DLY(-1) .2804 0.3861 0.7262 0.0285 

DLY{-2) -.1406 0.3848 -0.3653 0.0074 

DLY(-3) -.0841 ' 0.4115 -0.2043 0.0023 

DLY (-4) .1209 0.3230 0.3743 0.0077 

D2LP- .8322 0.2484 -3.3503 0.3841 

D2LP(-1) -.9505 0.3025 -3.1423 0.3542 

D2LP(-2) -.0093 0.4146 -0.0225 0.0000 

D2LP(-3) .5297 0.4792 1.1055 0.0636 

D2LP{-4) . -.1398 0.2509 -0.5356 0.0157 

"D" herhangi bir değişkenin birinci farkını, "D2" ikinci farkını göstermektedir. Örneğin, 

D2LP enflasyondaki değişmeyi veya fiyatlar düzeyindeki ivmeyi, EG2R(-4) ise hata teriminin 

dördüncü gecikmesini göstermektedir. 
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Sonuçlar incelendiğinde, bütün değişkenler için birinci fark en kuvvetli fark değişkeni 

olarak gözükmektedir. Birinci gecikmelerin T istatistiklerinden de anlaşılacağı üzere, 

enflasyon dışındaki bütün değişkenlerin ikinci farkları anlamlı sonuç vermemektedir. 

Enflasyonun ise kendisi ve birinci gecikmesi eşanlı olarak çalışmaktadır. Söylece iki değişkeni 

de sonuna kadar modelde tutmak mümkün olmaktadır. Hata teriminin ikinci ve üçüncü 

gecikmeleri ile bağımlı değişkenin birinci gecikmesi ters matrisi tekil hale getirmekte olduğu 

için modelden düşürülmüştür. Hata teriminin birinci ve dördüncü gecikmesi ise basitleştirme 

sürecinin sonuna kadar tutulmuş ve daha sonra sadece "t" istatistikleri değerlendirilerek 

dördüncü gecikme modelde bırakılmıştır. Son olarak, bağımlı değişkenin gecikmeleri de 

basitleştirme sürecinde modelden düşürülmüşlerdir. 

\ 

Elde edilen kısa dönem modeli aşağıdaki gibidir: 

[Ömeklem t977(l)-1988(4)! 

Bağımlı değişken DLrm 

DEĞİŞKEN KATSAYI STD.HATA H.C.S.H. t DEĞERİ KISMİ r2 

SABİT .17850 0.04617 0.04113 3.86655 .2993 
£21 -.22491 0.04133 0.04054 -5.44179 .4583 
02 -.30122 0.07582 0.06103 ' -3.97275 .3108 
Q3 -.22972 0.07592 0.06010 -3.02589 .2074 
DLRT -.14199 0.05295 0.04196 -2.68139 .1704 
DLY .57406 0.17832 0.13527 3.21229 .2285 
D2LP -.62455 0.13373 0.13107 -4.67014 .3839 

D2LP(-1) -.56839 0.13195 0.10974 -4.30901 .3466 

EG2R(-4) -.20819 0.08130 0.08858 -2.56079 .1578 

R2 .8336 

0 = .0430 

F( 8, 35) = 21.92 

DW 2.062 

HKT = .0648 9 değişken ve 44 gözlem. 

Diagnostik istatistikler aşağıda verilmiştir: 
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(1) HATA TERİMİ KGRELOGRAMI 

44 * (Sum of 10 Squared Residual Autocorrelation) = 13.166 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-.0374 .3136 .0583 -.1588 -.0631 -.1591 -.1424 -.2444 -.1961 

(2) HATA TERİMİNİN OTO-REGRESYONU (5. DERECEDEN) 

GECİKME 1 2 3 4 5 
KATSAYI -.0612 .4196 .1107 -.3023 -.1359 
S. HATALAR .1894 ’1823 .1978 .1829 .1909 

HKT = .47310D-01 

O = .042350 

CHI2(5) = 8.179 

F( 5,25) =1.33 

(3) SERİSEL KORELASYON TESTİ (1 - 4) 

CHI2 (4) =10.377 

F-Form (4, 31) = 2.39 

HATA OTO-KORELASYON KATSAYILARI 

-.0434 .5232 .0603 -.4345 

10 

-.1520 

Test (1), (2) ve (3) I.Bölüm'de verildiği Ü2ere oto-korelasyon testleridir. Bu testlere 

göre dördüncü dereceye kadar herhangi bir oto-korelasyon problemi yoktur. 
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(4) HATA TERİMİNİN ANALİZİ 

Örneklem hacmi = 43 

Ortalama = .000000 

Std.Sapma = .902194 

Eğimlilik = .069549 

Fazla Kurtosis = -.412724 

Minimum = -2.018531 

Maksimum = 1.990768 

CHI2 Testi NORMALİTE : CHI2 (2) = .277 

Hata terimi normal bir dağılım izlemektedir. 

(5) ARCH TESTİ 

SABİT 1. GECİKME 2.GECİKME 3.GECİKME 

KATSAYI .9498 . .0529 -.0686 -.0288 
S. HATALAR .3805 .1911 .1912 .1914 

HKT = 42911D+02 

o = 1.26067 

CHI 2 (4) = .428 

F( 4, 27) = .07 

4.GECİKME 

-.0478 

.1905 
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(6) HETEROSKEDASTİK HATALAR TESTİ 

44* r2 = 11.9879; 14 değişken ile, 

F (13, 21) = .6049 
t 

Quadratik formu kurmak için kullanılan regresörler: SABİT, DLY, EG2R(-4), Q1, Q2, 

G3, DLRT, D2LP, D2LP(-1). 

HETEROSKEDASTİSİTY KATSAYILAR! VE t-DEĞERLERİ: 

DEĞİŞKEN KATSAYI t-DEĞERLERİ 

V1 .00368 1.18 
V2 -.00141' -.50 

V3 -.00412 -.82 

V4 -.00337 -.66 

V5 -.00142 -.22 

V6 .00949 .72 

V7 .00468 -.99 

V8 .00421 .76 

V9 .00029 -.47 

V52 -.00503 -.06 

V62 -.00723 .82 

V72 .08181 -1.33 

V82 -.01175 -.13 

V92 -.00890 -.20 

(5) ve (6) numaralı testler heteroskedastisiîy testleridir ve hu testlere göre herhangi 

bir heteroskedastisity probleminin varlığı söz konusu değildir. 

(7) FONKSİYONEL FORM TESTİ (Yhat2) RESET-F TEST 

F( 1, 34) = 1.438 

RESET F-test sonucu herhangi bir fonksiyonel form hatası olmadığı yönündedir. 
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(8) CHOVV ' UN TAHMİN HATASI TESTİ 

(8 gözlem 1986(1) - 1988(4)) 

CHI 2 (8) = 5.60022 

F( 8, 27) = .70003 

Ortalama Tahmin Hatası = „0102 

Tahmin Hata Kareler Toplamı = .0016373 

Ortalama Karelerin Kökü = .0405 

ı ■ 

CHOVV test sonuçları, tahminlerin sistematik olarak hatalı olduğu hipotezini 

reddetmektedir. Yüksek CHI2 istatistiği değerleri, ilgili denklemin anlamlı ex-ante tahminler 

yapmayacağını göstermektedir. Fakat I.Bölüm'de de açıklandığı gibi, bu testin kullanılması 

için önceden belirlenmiş bir tarihin olması gerekmektedir (bu çalışmada 1986(1)'dir). Bu-tarih 

genel olarak keyfidir. Dolayısıyla sadece bu teste bakarak tahmin hatasını ölçmek yanlış bir 

stratejidir. 

(9) AŞAMALI (RECURSIVE) HATALARIN YAPISAL İSTİKRAR TESTİ İÇİN İNCELENMESİ 

EK-1'de verilen ilgili şekiller N-Aşama CHOVV Testi’nin çeşitli varyantlarıdır. Bu 

istatistikler I.Bölüm'de aktarıldığı üzere, "göreli gelecek" (relative future) ile ilgili bilgi 

vermektedirler. Bu tür testler genellikle grafikler yardımı ile sunulmaktadır. Bu testlerin 

grafikleri EK-1'de verilmiştir. 

Şekil 2, 3, 4 ve 5 sırasıyla 1-Aşama F-Testi, Ayrılma Noktası F-Testi (CUSUMO), 

Tahmin F-Testi ve son olarak ta 1-Aşama Hata±2cf testlerini göstermektedir. 

1 - Aşama F - Testleri, F(1,t-Trk) olarak dağılmıştır ve boşluk hipotezi 

t= T, + M,...,T2 olan periyotta parametrelerin sabitliği üzerine kurulmuştur. 

37 



Ayrılma Noktası F-Testleri, t = T, + M,...,T2 - 1 Mn F ( T2 -1 , t - Tt - k ) olarak 

dağılmaktadır. Dolayısıyla bu testler CHOVV testinin'bir varyantıdır ve tahmin N=T2-TrM..1 

olduğu için Nrtesti olarak anılmaktadır, 

Tahmin F Testleri, F( t - T, - M , M - k ) dağılmakta ve t = T^M+I+Tg dönemini 

kapsadığı için de N t olarak anılmaktadır. 

A . A 

1 - Aşama Flata u t = yt - x’t B t dönemi için ±2 a ile sınırlanan bir bölge 

oluşturmaktadır. Bu bölgenin dışında kalan noktalar parametre değişkenliğinin bir göstergesi 

olarak değerlendirilmektedir. 
ı 

ilk üç istatistik % 5 kritik değerleri üzerinden ölçeklenmiş olup, bu değerle- birim 

değerli bir düz çizgiye karşılık gelmektedir; yine bü birim çizgiyi geçen değerler parametre 

değişkenliğinin bir göstergesidir.' 

Bu testlerin ışığı altında (Şekil 2, 3, 4 ve 5) GEG modelinde sabit parametre hipotezi 

reddedilememektedir. 

Böylece GEG modelinin diagnostik testleri tamamlanmaktadır. Yukarıdaki testler, 

GEG modelinde herhangi bir diagnostik hatanın olmadığı yönündeoir. 

GEG süreci ile elde edilen ve sayfa 33te verilen model şu şekilde yorumlanabilir; 

ekonomik birimlerin kısa dönemdeki para talepleri: 

1. aynı dönem reel gelir değişmesine, 

2. aynı dönem nominal mevduat faizi değişmesine, 

3. aynı dönemdeki veya bir dönem önceki enflasyon ivmesine, 

4. bir yıl önceki arzu edilen para talebi ile gerçekleşen para talebi arasındaki farka, 

reaksiyon göstermektedir. 
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Elde edilen sonuçlar, Türkiye para sektörü gelişmelerine oldukça paraleldir. Her ne 

kadar veri setinin ele aldığı dönemin büyük bir bölümünde mevduat faizi otoriteler tarafından 

belirlenmiş ise de (bu nedenden dolayı bir çok gelişmekte olan ülke ekonomileri analizinde 

faiz, çalışmanın başında modelden düşürülür) bu değişken, fırsat maliyeti değişkeni olarak 

çalışabilmektedir. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda yapılan yoğun spekülasyonlara paralel 

olarak enflasyon, modeldeki en önemli fırsat <tnaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu sonuçlar daha sonra HM yaklaşımı ile elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılacaktır. 

HM yaklaşımını ele alan altıncı aşama aşağıda uygulanmaktadır. 

Aşağıdaki model Lrm'nin LY, LRTVe DLP üzerine uygulanan Oto-Regresif Dağıtılmış 

Gecikmeler ODG(4,5,5,5) modelidir. 

4 5 5 5 

Lrmt = E ctj Lrmt-, + E Bj LYt_ ı + E t, LRTt_ j + E 8i DLPt- ı + r'Qt + et (2.3) j.ı 1 j=or 1 ' j=o - 1 j=o J 

Bu tür bir genel model çoğunlukla fazla parametrelenmiş bir modeldir ve bir çok 

değişkenin istatistik olarak anlamsız olması beklenilir. Araştırmacı bu aşamada, modelin her 

değişkeninin gecikme yapısını ve modelin genel gecikme yapısını değerlendirerek, 

basitleştirme ve reparametrize sürecini başlatır. Her aşamada ilgili reparametrizeler ve 

kısıtlamalar F - kabul testi ile desteklenmelidir. Bu bölümün sonunda ilgili basitleştirme 

sürecinin F testleri "Model indirgeme" tablosu adı alımda verilmiştir. 
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Lrm'NİN HKT İLE TAHMİNİ: 

[Örneklem 1978(3) -1988(4)] 

DEĞİŞKEN KATSAYI STD.HATA 

Um(-1) .70734 .23196 

Lrm(-2) .57275 .32725 

Lrm(-3) .17381 .32444 

Lrm(-4) -.51423 .25823 

SABİT .14798 1.75984 

Q1 -.07813 .18090 
Q2 -.22657 .20309 

Q3 -.29783 .16114 
LY .74714 .37977 

LY(-1) .02721 ,43152 
LY(-2) -.32413 ,35386 

LY(-3) -.19200 .35153 

LY(-4) .00601 .37689 

LY(-5) -.18091 .42282 
LRT -.16008 .10372 

LRT(-1) -.04874 .12568 

LRT{-2) .12516 .13332 

LRT(-3) .06479 .12355 

LRT(-4) -.05733 .11204 

LRT(-S) .00013 .07825 
DLP -.92110 .27316 

DLP(-1) -.45248 .34110 

DLP(-2) .56800 .34897 

DLP(-3) .72320 .41958 

DLP(-4) -.05688 . .31197 
DLP(-5) .07610 .31155 

H.C.S.H. t DEĞERİ KISMİ r2 

.00000 3.04938 .3376 

.00000 1.75020 .11507 

.00000 .53572 .0176 

.00000 -1.99136 .1986 

.00000 .08409 .0004 

.00000 -.43187 .0115 

.00000 -1.11560 .0T22 

.00000 -1.84821 .1759 

.00000 1.96738 .1948 

.00000 .06305 .0002 

.00000 -.91601 .0498 

.00000 -.54620 .0183 

.00000 .01594 .0000 

.00000 -.42788 .0113 

.00000 -1.54337 .1296 

.00000 -.38782 .0093 

.00000 .93883 .0622 

.00000 .52444 .0169 

.00000 -.51171 .0161 

.00000 .00162 .0000 
.00000 -3.37203 .4154 
.00000 -1.32653 .0991 
.00000 1.62762 .1421 
.00000 1.72361 .1556 
.00000 -.18232 .0021 
,00000 .24426 .0037 

R2 = .9664332 

^ = .0440520 

F(25, 16)= 18.43 

DW = 1.752 

HKT = .0310492340 26 değişken ve 42 gözlem. 
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DLrm'NİN EKT İLE MODELLENMESİ: 

Aşağıda sunulan model aşağı doğru test edilmiş ve ilgili teori ile tutarlı, mümkün olan 

en küçük ve anlamlı, kısa dönem para talebi modeli olduğu sonucuna varılmıştır. Aşağıda 

gözleneceği üzere, model klasik regresyon süreçlerinde raslanagelen diagnostik 

problemlerin hiçbirisine sahip değildir. 

[Ömeklem 1978(1) -1988(4)] 

Bağımlı değişken DLrm 

DEĞİŞKEN KATSAYI STD. HATA H.C.S.H. t DEĞERİ KISMİ r2 

SABİT .33048 .07597 .07216 4.35043 .3576 

Q1 -.17049 .03524 .03314 -4.83814 .4077 
Q2 -.19524 .06423 .05590 -3.03999 .2137 
Û3 -.16021 .06467 .05571 -2.47746 .1529 
DLRT -.07905 .05129 .06093 -1.54118 .0653 

LRT(-4) -.05826 .02443 .02861 -2.38451 .1433 

DLY .35102 .15615 .12186 2.24791 .1294 
Lrm-LY(-4) -.11446 .05435 .06403 -2.10618 .1154 
DLP -.89863 .12946 .09876 -6.94108 .5863 

D2LP{-1) -.26028 .11767 .10015 -2.21196 .1253 

R2 .8718212 

a = .0383156 

F( 9, 34) = 25.69 

DW 2.279 

HKT .0499149802 10 değişken ve 44 gözlem. 

(1) HATA TERİMİ KORELOGRAMI 

44 * (Sum of 10 Squared Residual Autocorrelation) = 11.537 

1 23456789 10 

-.1677 .1834 .0795 -.2852 -.1401 -.1260 -.0948 -.2263 .0737 .1081 
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(2) HATA TERİMİNİN OTO-REGRESYONU (5. DERECEDEN) 

GECİKME 
KATSAYI 
S. HATALAR 

1 2 3 4 5 

-.2626 .2848 .2527 -.3289 -.3192 

.1886 .1841 .1869 * .1767 .1846 

HKT = .31754D-01 

a = .03637 

CHI2 (5) = 11.063 

F( 5,24) =1.90 

(3) SERİSEL OTOKORELASYONUN TESTİ (1 - 4) 

CHI2 (4) = 8.543 

F-Form (4, 31) = 1.81 

HATA OTO-KORELASYON KATSAYILARI 

-.1641 .32^9 .1190 -.3870 

(4) HATA TERİMİNİN ANALİZİ 

Örneklem hacmi = 44 

Ortalama .000000 

Std.Sapma .889212 

Eğimlilik -.511086 

Fazla Kurtosis -.154313 

Minimum -2.297621 

Maksimum 1.677742 
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CH!2 Testi NORMALİTE : CHI2 (2) = 1.514 

Hata terimi normal bir dağılım izlemektedir. 

(5) ARCH TESTİ 

SABİT 
KATSAYI .8303 

S. HATALAR .3556 

1 .GECİKME 2.GECİKME 3.GECİKME 
-.0716 

.1957 

4.GECİKME 
-.0952 
.1941 

,1170 
.1961 

-.0323 
.1971 

HKT = 47011D+02 

ct = 1.34466 

CHI 2 (4) = 1.261 

F( 4, 26) = .21 

(S) HETEROSKEDASTİK HATALAFi TESTİ 

44* R2 = 12.1779; 16 değişken ile, 

F (15, 18) = .4592 

Quadr?tik formu kurmak için kullanılan regresörler; SABİT, Q1, Q2, Q3, DLRT, 

LRTf-4), DLY, Lrm, LY(-4), DLP, D2LP{-1). 
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HETEROSKEDASTISTY KATSAYILARI VE t-DEĞERLERİ: 

DEĞİŞKEN KATSAYI t-DEĞERLERİ 

V1 .01992 .99 
V2 -'.00083 -.40 
V3 -.00474 -1.00 
V4 -.00407 -.81 

V5 -.00367 -.62 
V6 .01397 -1.02 
V7 .01234 .89 

V8 .00478 -.39 
V9 .02239 .84' 
V10 -.00265 -.36 

V52 -.00468 -.26 

V62 -.00234 1.13 

V72 .01530 .39 

V82 -.00428 -.56 

V92 -.07564 -.84 

V102 .05048 .66 

(5) ve (6) numaralı testler heteroskedastisity testleridir ve bu testlere göre henangi 

bir heteroskedastisity probleminin varlığı söz konusu değildir. 

(7) FONKSİYONEL FORM TESTİ (Yhat2 ) RESET-F TEST 

F( 1, 33) = .116 

RESET F-test sonucu herhangi bir fonksiyonel form hatası olmadığı yönündedir. 

(8) CHOW ' UN TAHMİN HATASI TESTİ 

(8 gözlem 1986(1) -1988(4)) 

CHI 2 (8) = 7.2306 

F( 8, 27) = .9038 

Ortalama Tahmin Hatası = .0107 

Tahmin Hata Kareler Toplamı = .0016693 
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Ortalama Karelerin Kökü = .0409 

CHOVV test sonuçlarına göre tahminlerin uygunluğu hipotezi reddedilememektedir. 

Fakat yapısal istikrarın test edilebilmesi için EK-1'de verilen grafikler (Şekil 7, 8, 9 ve 10) 

incelenmelidir. 

Şekil 7, 8, 9 ve 10 sırasıyla 1-Aşama F-Testi, Ayrılma Noktası F-Testi (CUSUMO), 

Tahmin F-Testi ve son olarak ta 1-Aşama Hata ±2 ö testleridir. Model, grafik testlerden de 

anlaşılacağı üzere, yapısal olarak istikrarlıdır. Böylece HM modelinin diagnostik testlerini 

herhangi bir problem ile karşılaşmadan bitirmiş oluyoruz. Aşağıda 'Model indirgeme' sürecini 

vererek çalışmaya devam ediyoruz, 

Son modele kadar olan aşamalar: 

MODEL PARAMETRELER HKT a SCHWARZ KRİTEİ 

1 26 .03104923 .04405198 -4.69605528 

2 23 .03141164 .04066010 -5.15142744 
3 18 .04018018 .04091667 -5.35019273 
4 16 .04257797 .04046744 -5.47021389 

5 12 .04474397 .03861950 . -5.77656261 
6 10 .04670118 .03820225 ' -5.91173408 

MODEL BASİTLEŞTİRME SÜRECİNİN TESTLERİ: 

Model 1, sürecin başladığı genel model ve Model 8'da son aşamada elde edilen kısa 

dönem modelidir. Yukarıda da görüldüğü gibi, herhangi bir indirgeme veya basitleştirme 

reddedilmemekte ve bu da modelin, veri-tutarlı en küçük model olduğu varsayımını 

desteklemektedir. 
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1) Model 11' den Model 2' ye İndirgeme: 

Model 1 : F(3,16) = .06 

Uygulanan Kısıtlama: 

(35 = T5 = 55 = 0 

2) Model 1' den Model 2‘ ye ve Model 3' e İndirgeme: 

Model 1 : F(8,16) = .59 

Model 2 : F(5,19) = 1.06 

Uygulanan Kısıtlama: 

«1=1, [32= 0, T3= 0, Sa = 0 

3) Model 1' den Model 3' e ve Model 4' e İndirgeme: 

Model 1 : F(10,16) = .59 

Model 2 : F( 7,19) = .96 ' 

Model 3 : F( 2,24) = .72 

Uygulanan Kısıtlama: 

(İ) = pı, to = n, 8o =-5ı 

4) Model 11 den Model 4‘ e ve Model 5' e İndirgeme: 

Model 1 : F(14,16) = .50 

Model 2 :F(11,19) = .73 

Model 3 : F( 6,24) = .45 

Model 4 :F( 4,26) = .33 

Uygulanan Kısıtlama : 

ı.« = - (3», 82 =-81 
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5) Model 1' den Model 5' e ve Model 8' ya İndirgeme: 

Model 1 : F(16,16) = .50 

Model 2: F(13,19) = .71 

Model 3: F( 8,24)'= .49 

Model 4 : F( 6,26) = .42 

Model 5 : F( 2,30) = .66 

Uygulanan Kısıtlama : 

ffc=0, T2=0 

Sayfa 41' de verilen HM modeli sonuçlarına göre, kısa dönemde ekonomik birimler 

para taleplerini; 

1. aynı dönem mevduat faizinin değişmesine, 

2. aynı dönem gelir değişmesine, 

3. aynı dönem enflasyon oranı veya bir önceki dönemdeki enflasyon ivmesine, 

4. bir yıl önceki (dört dönem önceki) gerçekleşen para talebi ile arzu ettikleri para 

talebi arasındaki farka, 

5. bir yıl önceki mevduat faiz oranına 

bağlı olarak değiştirmektedirler. 

Bu aşamada HM ve GEG modellerini istatistiksel özellikler ve ekonomik etkileri 

açısından karşılaştıracağız. 
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YUVALANMAMIŞ TEST İSTATİSTİKLERİ: 

M2 = HM M1 = GEG 

TEST İSTATİSTİĞİ M1 U M2 M2 U M1 

N-Test -2.2283 . -1.2172 
NT-Test -.8940 -.3523 

W-Test -.8660 -.3474 
J-Test 1,3875 1.0485 
JA-Test *1.4177 .3405 

İçerme F(2,32) = .9768 F (2,32) = .8085 

Akaike'nin enformasyon kriteri (M1 U M2 = .2192) ve Schv/arz'nin Bayesyan enformasyon 

kriteri (M2UM1 =.2192), M2 modelini desteklemektedir. 

Yukarıdaki yuvalanmamış testler (Akaike ve Schwarz dışında) sonucunda herhangi 

bir modelin (M1) diğerinden (M2) istatistiksel olarak daha iyi sonuç verdiği hipotezleri 

reddedilememektedir. Yani M2' nirı MT i veya M11 in M2' yi içerdiği sonucuna 

varılamamaktadır. Aslında bu sonuç ko-entegre vektörünün tek olduğu durumlarda beklanen 

bir sonuçtur. 

Öte yandan, iki model, kısa dönem istatistiksel özellikleri açısından da ortaklık 

arzetmekte ve bütün diagnostik testleri ve yapısal istikrar testlerini geçmektedirler. Bir başka 

önemli ortak nokta ise, iki modelin de aynı uyum periyoduna ( 4 dönem. 1 yıl) sahip 

olmalarıdır. Fakat modeller uzun dönem etkileri açısından önemli farklılıklar gösterrnekted rier. 

Aşağıda iki modelin kısa ve uzun dönem esnekliklerini inceleyerek, bir karşılaştırma yapacak 

ve ilgili esneklikleri yorumlamaya çalışacağız. 
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KISA DÖNEM (KD) VE UZUN DÖNEM (UD) ESNEKLİKLERİ (%) 

GELİR FAİZ ORANI ENFLASYON ORANI* 

GEG 
HM 

KD UD KD UD 
.574 .245 -.142 -.296 
.351 1.00 -.0791 -.509 

KD UD 
-.1193 .0 
-.0260 -.78 

‘Enflasyon esneklikleri 'Yarı-Log Esneklikler" olduğu için, modelden hesaplanan parametreler ortalama enflasyon ile 
çarpılarak gerçek esneklikler bulunmaktadır. 

Herşeyden önce, enflasyon esneklikleri dışında, kısa dönemde modellerin 

esneklikleri önemli bir farklılık göstermemektedir. HM modelinde göreceli olarak düşük çıkan 

kısa dönem enflasyon esnekliği, muhtemelen ivmeli enflasyonun da modelde açıklayıcı bir 

değişken olarak bulunmasından kaynaklanmaktadır. Fakat kısa dönemde iki model de fırsat 

maliyeti olarak enflasyona önemli bir rol yüklemektedirler; enflasyon iki model de de faiz 

oranından daha önemli bir karar değişkeni olarak ortaya çıkmaktadır. E3u noktada iddiasız bir 

politika çıkarsaması yerinde olacaktır; ekonomik birimlerin enflasyona oian hassasiyeti, 

enflasyonun artık enflasyon vergisi (infiation tax) olarak kullanılmasını zorlaştıracak ve karar 

mekanizmaları enflasyon vergisi üzerinden eskiye nazaran daha az gelir elde 

edebileceklerdir. 

öte yandan faiz esneklikleri hem kısa hem de uzun dönemde çalışmaktadır. Genel 

olarak gelişmekte oian ülkelerce yapılan para talebi çalışmalarında faiz değişkeni, çalışmanın 

başında da belirtildiği gibi "genel gelişmekte olan ülkeler özellikleri" paralelinde modelden 

düşürülmektedir. Oysa böyle bir kavram artık geçerliliğini yitirmiştir; her gelişmekte olan ülke 

ayrı gelişme süreçleri arzetmektedir. Ayrıca model tanımlama aşamasında, klasik regresyon 

yaklaşımının (özelden-genele) bazı değişkenleri modelde olması gerekirken dışarıda bıraktığı 

noktasını da bu bağlamda hatırlamak gerekmektedir. 

Eğer karşılaştırma uzun dönem esneklikleri üzerinden yapılırsa GEG modelinin 

esneklikleri çok dikkatli değerlendirilmelidir; GEG'in uzun dönem durağan parametreleri 
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kaçınılmaz olarak olumsuz istatistik sonuçlar vermektedir (oto-korelasyon, heteroskedastisity 

ve özellikle kısa dönem örneklem genişliği) . Nitekim, GEG modelinden elde ettiğimiz uzun 

dönem parametreleri teorik olarak çok anlamlı değildir ( % 0.245 gelir ve % -0.206 faiz 

esnekliği). Bu aşamada kabul edilmesi gereken nokta GEG modelinin kısa örneklernlerde 

batalı uzun dönem esnekliği verebileceğidir. Öte yandan HM modelinde uzun döremde 

oldukça makul esneklikler elde etmekteyiz (birim gelir esnekliği ve % 0.51' lik faiz esnekliği). 

Örneklem genişliği ve uzun dönem esneklikler açısından konuya yaklaşıldığında 

görülüyor ki araştırmacı HM modeli yönünde bir seçim yapmalıdır. 

2.3. HENDRY METODOLOJİSİ (HM) VE KISMİ UYUM (KU) MODELLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu aşamada , bölümün başında da belirtildiği gibi elde edilen HM modeli ile standart 

kısmi uyum modeli karşılaştırılacaktır. Aslında iki model de Oto-regresif Dağıtılmış Gecikmeler 

(ODG) modelinin özel halleridir ( ODG içinde yuvalanmışlardır). İki model için yapıian 

kısıtlamalar F- kabul gören kısıtlamalar olsalar bile, kısmi uyum kısıtlamaları ad hoc, HM 

kısıtlamaları ise veri-tutarlı kısıtlamalardır. KU modeli sunulduktan sonra yine yuvalanmamış 

testler kullanılarak modeller birbirleri ile karşalaştırıiacaktır. 

Genel kısmi uyum modeli aşağıdaki gibi yazılabilir: 

LMt = @LMt* + (1 - @)LMt-ı + e (2.4) 

burada LMt*= oo + aıLYt + ct2LRTt + ct3DLPt -t cuLPt ve böylece 

LMt= uo + uıLYt + cİ2LRTt + osDLPt + c'^LPt + (1 - @)(LMt-;) + et (2.5) 

50 



(2.4) numaralı eşitlikte gecikme yapısı ve birim fiyat esnekliği veri alındığında model 

aşağıdaki şeklini almaktadır. 

(LMfLP) = do + aıLYt + ctîLRTt + cbDLPt + (1 - @)(LM»-i-LPt) (2.6) 

(2.6)' da verilen modelin tahmini aşağıdaki gibidir: 

[Örnekletti 1977(2) -1988(4)] 

DEĞİŞKEN KATSAYI STD. HATA H.C.S.H. t DEĞERİ KISMİ r2 

SABİT .49196 .82487 1.01111 .59641 .0090 
Q1 -.12192 .01841 .02297 -6.62339 .5294 
Q2 -.07384 .01959 .02127 -3.76930 .2670 
Q3 -.04764 .02569 .02738 -1.85434 ,0810 

LRM(-1) .84311 .07796 .09525 10.81472 .7490 
LY .13352 .06334 .06070 2.10811 .1023 
DLP -.91355 .13812 .19558 -6,61437 .5287 
LRT -.06684 .02715 .03192 -2.46173 .1345 

R2 = .957885 

ct = .0420899 

F(7, 39) = 126.72 

DW = 2.174 

HKT = .0590907574 8 değişken ve 47 gözlem. 

SERİSEL OTOKORELASYONUN TESTİ (1 ■ 4 ) 

CHI2 (4) = 5.263 

F-Form (4, 35) = 1.10 
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HATA OTO-KORELASYON KATSAYILARI 

-.1203 .0608 .3324 -.0384 

Yukarıdaki testlere göre KU modelinde oto-korelasyon problemi yok 

HATA TERİMİNİN ANALİZİ 

Örneklem hacmi = 47 

Ortalama = .000000 

Std.Sapma .920775 

Eğimlilik = -.083691 

Fazla Kurtosis = -.548890 

Minimum = -2.437257 

Maksimum = 1.851286 

CHI2 Testi NORMALİTE : CHI2 (2) = .5350 

Hata terimi normal bir dağılım izlemektedir. 

ARCH TESTİ 

CHI2 (4) = 1.041 

F-Form (4, 31) = .190 

HETEROSKEDASTİK HATALAR TESTİ 

44* R2 = 12.1779; 16 değişken ile, 

F (11, 27) = 1.0730 
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KU modelinde herhangi bir heteroskedastisity problemi yoktur 

FONKSİYONEL FORM TESTİ (Yhat2) RESET-F TEST 

F( 1, 38) = 11,442 

FONKSİYONEL FORM TESTİ (Yhat3) RESET-F TEST 

F(2,37) = 5.685 

FONKSİYONEL FORM TESTİ (Yhat2 4) RESET-F TEST 

F( 3, 36) = 3.679 

Bütün anlamlılık derecelerinde ve “Y” nin dördüncü kuvvetine kadar olan 

regresyonlarda yanlış fonksiyonel form hipotezi reddedilememektedir. Aslında bu oldukça 

beklenen bir sonuçtur; ad hoc bir tanımlamanın doğru tanımlama olması ancak ve ancak 

tesadüfi bir yaklaşım ile açıklanabilir. 

CHOW ' UN TAHMİN HATASI TESTİ 

Karşılaştırmanın mümkün olabilmesi için ayrılma noktası HM modelinde olduğu gibi 

aynı tarihten itibaren alınacaktır. 

(8 gözlem 1986(1) - 1988(4)) 

CHI 2 (8) = 1.25 

F( 8, 31 ) = .92 
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CHOW testi sonuçlarına göre, parametrelerin sabitliği hipotezi reddedilememektedir. 

Fakat daha önce de belirtildiği gibi, seçilen tarih keyfi bir tarih olmaktan ileri gidememektedir, 

dolayısıyla testlere yapısal istikrar testleri ile devam edilecektir. 

EK-1'de verilen grafikler (Şekil 12, 13, 14 ve 15)'den de gözlendiği üzere, yapısal 

istikrarsızlık hipotezi aşağı yukarı bütün testlerde reddedilmektedir. Bu sonuç bir defa daha, 

EKT bağlamında, ancak ve ancak durağan değişkenlerin anlamlı sonuç vereceği 

çıkarsamasını desteklemektedir. Fakat çalışmaya yuvalanmamış testleri kullanarak devam 

edmek yararlı olacaktır. 

YUVALANMAMIŞ TEST İSTATİSTİKLERİ: 

M1 = HM ro II t; c 

TEST İSTATİSTİĞİ M1 U M 2 M2 U M1 

N-Test -1.6943 -6.6159 

NT-Test -.8422 -2.8849 

W-Test -.8138 -2.5057 

J-Test 1.2126 3.4678 

JA-Test 1.0865 1.9346 

İçerme F(3,31) = .6582 F(2,32) = 2.3135 

Akaike'nin enformasyon kriteri M1UM2 = 3.618 ve Schvvarz'nin Bayesyan enformasyon kriteri 

M2 U M1= 1.8335 , M1 modelini desteklemektedir. 

Yuvalanmamış testler sonucunda HM modelinin KU modelini içerdiği hipotezi 

reddedilememekte, buna karşılık KU modelinin HM modelini içerdiği hipotezi 

reddedilmektedir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, yakın geçmişte oldukça popüler olmuş iki ekonometrik metodoloji: 

“Hendry Metodolojisi" ve "Geliştirilmiş Engle-Granger iki Aşama Yaklaşımı", incelenmiş ve 

aralarında çeşitli karşılaştırmalar yapmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye Ekonomisi Para 

Talebi denklemi bu yaklaşımlar ile tahmin edilmiştir. HM ile elde edilen denklem, hem kısa 

hem de uzun dönemde enflasyon esnekliği taşımaktadır. Oysa GEG modeli uzun dönemde 

enflasyona herhangi bir rol yüklememektedir. Örneklem dönemi ele alındığında, alternatif 

finansal araçlar kıtlığının, enflasyonu önemli bir fırsat maliyeti haline getirdiği bir gerçektir. 

Fakat GEG denklemi uzun dönemde bu etkinin yok olacağı yönünde sonuç vermiştir. Ayrıca 

GEG denkleminde elde edilen uzun dönem gelir esnekliği önemli derecede düşüktür. HM 

modelinde ise uzun dönemde gelir elastikiyeti birim esnekliğe yakınsamaktadır. Her ne kadar 

yaklaşımlar sonucunda elde edilen modeller birbirlerine istatistik anlamda üstünlük 

göstermiyorlarsa da , "a priori" bilgiler değerlendirildiğinde Hendry Metodolojisi sonuçları 

Türkiye Ekonomisi Para Sektörü geiişmeierini ve Para Talebi denklemlerini daha iyi 

yansıtmaktadır. 

GEG yaklaşımında, aniaşıiacağı üzere birden fazla uzun dönem modeli söz konusu 

olabilmekte ve buna bağlı olarak da birden fazla ko-entegre vektörü gündeme gelmektedir. 

Bu yönü ile araştırmacının uzun dönem parametrelerini çok dikkatli değerlendirmesi 

gerekmektedir. Ayrıca GEG yaklaşımında araştırmacının makul olmayan bir uzun dönem 

modeli elde ettiğinde nasıl bir yol izleyeceği sorusu henüz yanıtsızdır. Öte yandan "tek ko- 

nntegrasyon vektör" varsayımı çok uygun bir varsayım değildir (Johansen süreci ile ilgili 

olarak). Maalesef şu anda Johansen Süreci ile ilgili çalışmaların daha net ve ilgili testlerin 

daha belirleyici olmasını beklemekten başka çare bulunmamaktadır. 

Öte yandan Hendry Metodolojisi daha umut verici gözükmektedir. Eğer bu 

metodoloji dikkatli bir şekilde ele alınırsa, kullanıcının makul ve anlamlı (Hendry anlamında) 

55 



bir dinamik model elde etmesi çok olasıdır, GEG yaklaşımı ile karşılaştırıldığında kullanıcı 

Hendry Metodolojisinde modellemeyi başından sonuna kadar kontrol edebilmekle ve 

sağduyusunu her an kullanabilmektedir. Fakat şunu da hemen belirtmek gerekir ki, kullanıcı 

zaman zaman tatminkar bir yargıya varabilmek için eşanlı olarak hem istatistik kriterleri hem 

de ekonomik olguları değerlendirmekte güçlük çekebilmektedir. Araştırmacının Hendry 

Metodolojisini kullanmadan önce yaklaşıma hakim olması gerekmektedir. 

Çalışmanın sonunda ise, dünyada ve Türkiye'de uzun yıllardır kullanılmış ve halen 

kullanılan Kısmi Uyum modelleri ile Hendry Metodolojisi sonuçları çeşitli açılardan 

karşılaştırmıştır. Sonuç olarak, mümkün olan her kriterde Kısmi Uyum sonuçlarının Hendry 

Metodolojisi sonuçlarına karşı reddedilmesi durumu ortaya çıkmıştır. 
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ABSTRACT 

Debate över the necessity for a methodology in economics is very long-standing. For 

years economists seem to have been paying significant attention to methodological issues. 

İn fact there has been more argument than agreement, and this has led tc a polarization in 

applied economics rather than to a consensus. Until 1975-1976, theoretical and empirical 

models conflicted with each other severely and this was foliowed by the predictive failure of 

large scaie macro-econometric models just when they were needed rhost. 

The huge gap between what was taught and what was practised bewildered 

educational institutions in that they could not share even roughly oommon notions or 

concepts about how to teach econometrics. The urgent need for a comprehensive statement 

of the principies guiding econometric research emerged exp!icitly after 1975-1976. İn other 

words it vvas understood that econometrics needed to be guided by a scientific approach 

which could successfully investigate the validity of economic theory. Nevertheless there have 

emerged several methodologies över the last fifteen years. These methodologies are The 

Hendry Methodology (1982), known as the LSE approach, The Leamer Methodology (1978) 

and The Sims Methodology (1980). Even though there are some distinct differences in 

these methodologies they do seem to suggest a convergence of approach. What is 

promising, at least is that if two or more pieces of research are published claiming to be 

performed by say the Leamer Methodology the third persons can judge and compare the 

different models in terms of the relevant methodology. 

İn this particular study, we use the Hendry Methodology which has attracted great 

aPention över the recent past. Furthermore we try to bring some new developments in 

current time-series literatüre (stationarity, co-integration) into line with the Hendry 

Methodology. We think that it is guite vital to do so. 
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Above ali, we utilize the entire procedure to investigate the Turkish Economy using 

quarterly data (1977-1988). This is a novel approach for third-world country's econometric 

studies since in the past the majority of these have involved Standard classical regression 

methods. 
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