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ÖZET 

Bankaların kredi satış öngörüsünde çoklu dogrusal regresyon çözüm lernesinin 

uygulandıgı bu çalışmada, ilk olarak regresyon kavramı ve çoklu doQrusal regresyon 

modeli üzerine genel bllgiler konu edilmiştir. 

Çoklu dogrusal regresyon modelinin varsayım ları ve bu varsayım lardan sapmalar 

açıklanmıştır. Gelecekte gerçekleşebi lecek satış gelirleri, işletmelerin alacakları 

kararları etkilemekte, bu nedenle satış öngörüsünün yapılması gerekmektedir. Çalışmada 

öngörü amacıyla kullanılabilecek bir yöntem olan çoklu dogrusal regresyon çözüm lernesi 

önce teorik olarak açıklanmıştır. 

Uygulama, bir hizmet işletmesi ürünü olarak belirlenen banka kredisinin satış 

öngörüsü yapılması konusundadır. Konuyla Ilgili olarak elde edilen veriler, bir kamu 

bankasının yıllık faaliyet raporlarından alınmıştır. Banka yöneticilerinin ve ilgili 

uzman ların konuya i 1 işkin görüşleri deger landirilerek kredi satışını et k ileyen faktör ler 

belirlenmiş, sonuçta bu faktörler ele alınarak kredi satış öngörüsü yapılmıştır. 
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ABSTRACT 

This study in which multiple llnear regression solution has been applied under the 

credlt sales fareeasting of the banks, firstly the concept of regression and the general 

information about multiple linear regression model have been subjected. 

Assumptions of the multiple linear regression and deviations from these 

assumptions have been explained. Sales incomes that will realize in future, have effected 

decisions which will be taken by bussiness, these fore tt ls necessarry to make sales 

forecasting. In the study multiple linear regressions solution that can be used with 

fareeasting objective, has been explained theoretically. 

Appllcation is about making sales fareeasting of bank credit that has been 

determined as a result of service bussiness. Gotten data related to the subject has been 

taken in the annual activity reports of a public bank. Evaluating the bank manager' s and 

executıves point of views related to the subject, factors that effect sales of credit have 

been determined finally by considering these factors credit sales fareeasting has beenmade. 
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GIRIŞ 

Işletmelerin kuruluş nedenlerinin başında kar etmek istSOi vardır 1. Kar ise her 

işletme için belirli bir zamanı gerektirir. Bir işletmenin ürün veya hizmetleri için elde 

edeceQi kar, satış miktarı ve bununla ilgili satış gelirine baglıdır. 

Karar verme durumunda olan işletme yöneticileri mevcut ekonomik koşulları 

gözönünde bulundurarak satışlarını arttırmak ve dolayısıyla kar elde etmek için birtakım 

plan ve programlar yaparlar. Gelecage yönelik olarak hazırlanan bu planlama 

faaliyetlerinin ilk hareket noktasmı satış öngörüleri oluşturmaktadır. 

Öngörü sözlük anlamıyla gelecekteki beklenir olaylarm belirli bir zamanda 

saptanması, hesabı veya kestirilmesidir2. Satış öngörüsü ise, sınırlı bir zaman süresi 

için sunulan pazarlama plan ve programına göre satışların fiziksel birim veya para 

olarak kestirilmesidlr3. 

Işletmeler ister endüstri işletmesi olsun, ister ticari ya da hizmet işletmesi olsun, 

üretimini, ürettigi malın gelecekte gerçek leşebilecek satışma göre planlamaya 

mecburdur. Bu nedenle satış öngörüleri Işletmeler için büyük önem taşımaktadır4. 

Teknolojinin gelişmemiş oldugu eski dönemlerde işletmelerin küçük oluşu nedeniyle 

işletme içi ve dışı görüşmelere, geçmişe alt tecrübelerin eklenmesiyle gelecage ait satış 

öngörüleri yapılablllyordu. Günümüzde Ise, satış öngörülerının saglıklı olabilmesi için 

birçok araştırmanm yapılması zorunlu olmaktadır. Bu araştırmaların dayandıgı önemli 

kaynak verilerdir. Işletmeler satışları etkileyen içsel ve çevresel faktörleri dikkate 

alarak elde ettıgi veriler ile satış öngörülerinde bulunur. 

Çalışma konusu olarak seçilen ve bir hizmet işletmesi ürünü olan banka 

( 1) Zeyyal HA TlBOGLU, Paza.rlama Yönetimi ve Stratejisi, Me llEr Malbaası, ls lanbul, 

1986, s. 3. 
(2). Suat MIRZA, Satış Tahmin Metodları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1971, s. 1. 

(3) Tuncer TOKOL, Endüstri Işletmelerinde Pazarlama Planlamasi, Bursa I.I.A. Yayını, 

Yayın No. 13, Bursa, 1976, s.52. 

(4) Ateş VURAN, "Işletmelerde Sallş Tahminleri", lslanbuii.T.I.A. Dergisi, 1974,s. 194. 
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kredilerinin satış öngörüsünün yapılması, günümüz banka yöneticilerinin önemle 

üzerinde çalıştıgı bir konudur. Bankalarm temel ve en karlı işlevlerı olan krediye ilişkin 

yapılacak satış öngörüsü, banka yönetiminin alacagıkararlar bakımından çok önemlidir. 

Ancak burada satış öngörUsUnUn yapılab11mesi lçln kredi satışına etki eden en önem li 

faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu bakımdan çalışmamızda, kredi satışlarını 

etk11eyeb1lecek içsel ve çevresel faktörleri ele alarak öngörU yapmaya imkan veren çok lu 

regresyon çözümlemesi kullanılmıştır. 

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çoklu regresyon kavramı 

genel olarak açıklanmış, çoklu dogrusal regresyon modeli belirlenerek, modelin 

varsayımları ve varsayımlardan sapmalara deQinilmiştir. 

Ikinci bölüm uygulamaya ayrılmış, ülke ekonomisinde önemli rol oynayan banka ve 

kredi kavramıarına deginilmiştir. Banka kredisi satışını stklleyen faktörler 

belirlendikten sonra bir banka işletmesinin kredi satış öngörüsünün çoklu regresyon 

çözümlemesiyle yapılmasına çalışılmıştır. 
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Çevramizde gelişen ekonomik ve sosyal olayların birçogu iki VfN8 daha çok degişken 

arasnda bir ilişkinin olup olmadıgının saptanmasıyla ilgilidir. Bu nedenle, istatistikte 

degişken lerden birini önceden sabit seviyelerde tutarak diger deQişkenin bu seviyelere 

göre gösterdiQi degişimle ilgilanrnek regresyon problemi olarak bilinir. 

Tarihsel gelişimi incelendiginde, regresyon kavramının Ingiliz bilim adamı Galton' 

un ondokuzuncu yüzyılda, kahtım üzerindeki çalışmaları sırasında ortaya çıktığı görülür. 
<· 

Galton, boyları çok uzun VfNa çok kısa olan ana babaların çocuklarının grup ortalamasına 

doğru çekilmesine regresyon olayı adını verdi5. 

Günümüzde regresyon kavramı, deQişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması 

yöntemi ve bu ilişkilerin biçimi şeklinde tanımlanabilir.Regresyon çözümlemesi ise, en 

geniş tanımıyla, degişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması sürecidir6. 

1. 1. Çok.lu Regresyon Kavrarnma Yaklaşım Ve Matematiksel 

Modelin Aç1k.lanmos1 

Araştırmaya konu olan olayların çeşitli nedenlere baQlı oldugu düşünülürse bu 

nedenleri matematiksel yaklaşımla incelemek, nedenlerini ve sonuçlarını daha tutarlı ve . . 
anlaşılır kılar. Matematiksol modeli oluşturabilmek için ele alınabilecek degişkenlerin 

belirlenmesi oldukça önemlidir. 

(5) Hüsnü ARICI, lst.listit Yöntemler ve Uygulam•. H.Ü. Basımevi, Ankara. 1972, s. 145. 

(6) Zafer Ali VAVAN, "Regresyon Ç•hşmalarmd• Degişten Seçme Tetnitleri", 

Planlama Dergisi, D.P.T., Sayı. 20. 1986, S. 29. 
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De(lişken, gözlemlenan herbir istatistik biriminin deQ1şik deQerler alan ve alacagı 

elegerler önceden kesin olarak b1l1nmeyen niteliklerine denir. Degişkenler üstlendikleri 

görevlere göre bagımlı, bagımsız ve etkisi arındırılmak istenen dSOişkenler biçiminde 

sınıflandırılırlar. Bagımsız deQişken, baQımlı degişkeni etkileyen ve degişik degerler 

almasını saglayan deQişkendir. BaQımlı deQişken ise, bir olay içinde daha dikkat 

toplayıcıdır. Çünkü bir araştırma içindeçoOu kez birimlerin bagımlı degişken bakımından 

niçin degişik eleger ler aldıgı, hangi bagımsız deQişken veya deQişken leri n bunu etk il edi O i 

açıklanmaya çalışılır. Fakat bir degişkenin her zaman baQımlı, bagımsız ve etkisi 

arındırılmak istenen degişken olması sözkonusu degildir. Olayın gelişimine göre bunlar 

deQişebilir 7. 

Degişkenler arasındaki ilişki ve etkileşim aşagıdaki iki durumu ortaya çıkarır. 

1) DoQrusal olan 

ii) Dogrusal olmayan 

Bu duruma göre bir degişkeni diger degişkenlere baglama işi ve biçimine regresyon adı 

verilir.' Başka bir tanımlamayla regresyon, bagımlı ve baQımsız deQişkenler arasındaki 

Ilişkinin matematik bir fonkslyonla Ifade edilmesi için yapılan işlemdir. Burada 

yapılacak çözümlemeleri daha belirgin hale getirebilmek için model oluşturmak 

gerekir.Modeller, olay veya sürecin temel özellikleri deQiştirllmeden basite indirgenmiş 

gösterimidir." 

Istatistik te model denildiQinde rastgele deQişken leri, matematiksel degişken leri ve 

parametreleri içeren matematiksel denklem anlaşılır. B111mciler dogadaki deQlşkenıer 

arasındaki ilşkinin ifadesini basitıeştirmek için matematiksel modeller 

uygulamaktadır lar. Bu modellerin tümü gerçek durumdan sapma ölçüsüne göre bir öngörü 

hatası taşır. Bir model kendi işleyişi içinde bazı deQişkenleri gözönünde 

bulundurmayabilir. Böyle bir modelle, pratik amaçlar için yok sayılabilecek kadar küçük 

hatalar la öngörü/önkestirim yapılabiliyorsa dogru bir modeldir8. 

(7) Necla ÇÖMLEKÇI, Temel Istatistik Ilke ve Teknikleri, Bilim Teknik Yayınevi, 

Eskişehir, 1989, s. 33. 
(8) William MENDENHALL,Inlroduction To Linear Models and The Design and Analysis 

Of Experiment, Duxdusy Press, A Division Of Wadsworth Publishing Company.· Ine, 

Belmont, California, 1968, p. 48 
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Modeller somut ve matematiksel olabildikleri ölçüde daha güvenilir olabilirler. 

Matematiksel olarak modeller deterministik ve stokastik ilişkili olmak üzere iki şekilde 

belirtilirler. Bagımsız degişkendeki her degere karşılık bagımlı degişken sadece bir ve 

belirli birdeger alıyorsa bu ilişki deterministik bir ilişkidir. Stokastik ilişkili modelde 

ise, ilişki kesin degildir. Ilişkilerde olasılık sınırları içinde degişen sapmalar 

vardır9. Bu nedenle olayların degişimleri arasında tam bir matematik kural mevcut 

degildir. Stokastik ilişkili modeller, bagımlı degişkendeki degişmenin tamamını 

açıklarken bir hata bileşenini içerirler. Deterministik modeller ise yok denebilecek 

kadar küçük hatalar içerdikleri için hatasız kabul edilirler 1 O. 

Teorik olarak basit dogrusal regresyon modeli, 

şeklinde gösterilebilir. Burada Y bagımlı degişken, X bagımsız degişken, Ui hata 

terimidir. bo ve b 1 bilinmeyen fakat kestirilmesi istenen katsayılardır 11. 

X veYarasındaki gerçek ilişki 

eşitligiyle,. en küçük kareler teknigiyle kestirilen ilişki 

ile gösterilir. Burada artık terim olarak adlandırılan ej, gözlenen deger Yi ile bunun 

kestirilen degeri Yi arasındaki farktır 12: 

-------. .. 
(9) Ahmet KILIÇBAY, Etonomeirinin Temelleri, Has Kutulmuş Matbaası, Istanbul, 1980, 

s. 4. 

(10) William MENDENHALL; a.g.k., p. 49. 

( 11) A. KOUTSOYIANNIS, (Çev. Ümit ŞENESEN ve Gülay ŞENESEN), Ekonometri 1Curam1, Verso 

Yayıncılık, Ankara, 1989, s. 53. 

( 12) önder ÖZKAZANÇ, Ekonometriye Giriş, Cem Ofset matbaacılık sanayii A.Ş., 

Eskişehir, 1989, s. 10. 
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Bagımsız degişken sayısının birden fazla olması durumunda dogrusal model, çoklu 

dogrusal regresyon modeli şeklinde belirtilir. 

1.2. Çoklu Dogrusol Regresyon Modeli 

Y b80ımlı degişkenln birden fazla bagımsız deglşkenin etkisi altında kalması halinde 

çoklu dogrusal regresyon modeli, 

(i= 1 , ... ,n) 

şeklinde gösterilebilir. Bu modelde k tane bagımsız degişken ve kesllrilecek k+ 1 tane 

parametre bulunmaktadır 13. Bu durum matris notasyonuyla kısa ve basit bir biçimde 

be ı i rt ildigi nde, 

Y = Xb + u 

şeklinde gösterilebilir. Burada X, n x k boyutlu, ilk sütunu 1' lerden oluşan bagımsız 

deOişkenler matrisidir. b' ler k x 1 boyutlu bilinmeyen katsayılar vektörüdür. u ise, hata 

teri m lerine alt n x ı sutun vektörünü göstermektedir 14. 

Çoklu dogrusal regresyon modelinde parametrelerin kastirim degerieri en küçük 

kareler yöntemiyle bulundugunda kestirilen ilişki 15, 

A A A .;o... A 

yi= bo+ bı XH + bıXıi + ... +bır){ ki+ ei 

.... .... "" 
şeklinde yazılır. Bu modelde b0, bı, ... , bit ilgili parametrelerin birer kestiricisidir. 

(13) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 129. 

( 14) Robert S. PINDYCK, Danlel L. RUBlNFELD, Econometric Models and Economic 

Forecasts, Mc Graw-Hill Kogakusha LTD., 1976, p. 86. 

( 15) Emel IMIR, Çoklu BaQınllh DoQrusal Modellerde Ridge Regresyon Yöntemiyle 

Parametre Kestirimi, A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yayını, No. 10, Eskişehir, 1986, s. 2. 
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Yi terimi, belirli X ii, Xıi····•Xki degerieri ve b0, b1, b2, ... ,bk yardımıyla bulunan Yi 

nin kesti ri m degeridir 16. Modelin matris şeklinde gösterimi 

şeklindedir. Burada b vektörünü bulmak için aşagıdaki formülden yararlanıl ır: 

( 

1 )-1 ' b= XX XY 

Bu formül en küçük kareler kestirimiert için temel sonuçtur. 

1.3. Çoklu Dogrusal Regresyon Modeline Ilişkin Testler 

Çoklu regresyon denkleminde degişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren parametre 

kestir im lerinin gerçege uygun olup olmadıgının belirlenmesi için 

F testivet testi gibi testler yapılır 17. 

1. 3. 1. F test1 

Regresyon çözüm lernesinde birden çok baQımsız degişkenin bag ı m lı deQişken 

üzerinde etkili olup olmadıgını anlamak için F testi uygulanabilir. Bununla beraber bu 

test, ilişki halinde sonucun tıangi degişken nedeniyle meydana geldiOini belirtmez 18. 

F testinde kullanılan hipotezler: 

H 0 :bı =b2 =b3 = ... =bk=O 

Hı :bı =b2 =b3 = ... =bk;ı! O 

( 16) Embiya A~AOOLU, Çoklu Regresyon Analizinin Üretim Maliyeti Kontrolünde 

Kullanımı, A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yayını, No.l, Eskişehir, 1983, s. 28. 

(17) Emel IMIR; a.g.k., s. 2. 

( 18) Baki IŞIKARA, Regresyon Yönlemleri ve Sorunları, Istanbul Üniversitesi Fen 

Fakültesi Basımevi, Istanbul, 1975, s. 135. 
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şeklinde formüle edilir. Burada sıfır hipotezi ile bütün parametrelerin modele katkısının 

önemsiz oldugu iddia ed111r. Alternatif hipotez ile de bu parametrelerden en az birisinin 

sıfırdan farklı, dolayısıyla modelin bir bütün olarak anlamlı oldugu belirtilir 19. F testi 

için gerekli F istatistigi, 

F Jtı'x·~- <lnYI}k 

e e 1 (n-k-1) 

olacaktır. Bu deger F(e»; k, n-k-l) lle bulunacak olan tablo degeri ile karşılaştırılır. 

Formülden elde edilen F degeri, tablo F degerinden küçükse sıfır hipotezi kabul, büyükse 

red edilir. 

1.3.2. t testi 

t testi, modeldeki bagımlı deglşken ile bu degişkeni açıklayan degişkenler arasındaki 
,... 

ilişkiyi gösteren b paramBtrelerinin tek tek test edilmesine yarar. b parametresiyle 

11g11 1 hipotezler; 

Ho: bi= o 
Hı: bi ;ıı! O (i= 1 , ... 'k) 

şeklinde formüle edilir. Hı hipotezi ile i.nci parametrenin modele katkısının önemli 

oldugu belirtilir. Burada tek bir parametreyi test etmek için gerekli t istatistigi 

aşagıdaki gibidir20. 

Bel ir li bir an lam lı lık düzeyi ve (n-k) serbestlik derecesine göre t tab losundan 

(19) J. JONSTON, Economelrlc Melhods, Mc Graw-Hill Book Company, Ine, New York, 1960, 

s. 122. 

(20) Önder ÖZKAZANÇ; a.g.k., s. 61-62. 
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bulunan ~r, t istatistiginden küçük ise sıfır hipotezi red, alternatif hipotez kabul 

edilir. Diger bir ifade ile, b k'atsayılarmm anlamh ve kestirimlerinin isabetli oldugu 

sonucuna varılır. 

t testinde hesaplanan t deoerleri t2 = F eşitligini vermektedir. Çünkü tekil 

regresyon katsayıları için t ve F istatistikleri kural olarak eşdegerdir21. 

2. ÇOKLU DOGRUSAL REGRESYON MODELININ VARSAYlMLARI 

Dogrusal regresyon modeli.bazı varsayımıara dayanır. Modelin geçerliliQi için 

temel oluşturan bu varsayımlar hata terimi ve bagımsız degişkenlerle ilgili 

varsayım ı ardır. Sözkonusu varsayım lar izleyen paragraflarda ele alınmıştır. 

2.1. Hata Ter1m1er1 Aritmetik Orta1amasmm Sıflr 01ması 

Çoklu regresyon modelinde, gözlemlere karşı gelen hata terimlerinin aldıgı 

degerlerin ortalaması sıfırdır. Bu ifade; 

E( u i) = O bütün gözlem ler için (i = 1 ,2 , ... ,n) 

şeklinde belirtili.r. 

Bu varsayıma göre gözlem deQerlerinin her bir değeri için hata terimi çeşitli 

degerler alabilir. Bunlardan bazıları sıfırdan büyük, bazıları sıfırdan küçüktür. Buna 

göre hata terimleri, toplamı sıfır olan degerler içerir. Hata teriminin ortalamasının 

sıfır oldugu varsayılınca Y degişkeninin beklenen degeri, 

E(Y) = E(bO + bıX) + E(u) =bO+ bJE(X) 

(21) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 158. 
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olur. Bu ifade X ve Y arasında ortalamada saglanan dogrusal bir ilişki olarak 

yorum lanabil ir. Ancak X in belli bir degeri ne karşılık olan bagım lı degişkenin degeri 

bazen Yi den büyük, bazen küçük olabilir. Fakat ortalama olarak X degişkeni Xi degerini 

aldıgında, Y de Yi ye eşıt olacaktır. Bu durumda ortalama olarak u sıfıra eşittir22. 

2.2. Hata Tortmlortntn Varyansmm Sablt Olması 

Bütün hata terimlerinin varyansı, bagımsız degişkenlerin bütün degerleri için 

sabittir23. Simgeler le çıösterecek olursak, 

şeklinde ifade edilebilen bu varsayıma sabit varyans varsayımı denir. Bu varsayımın 

an lam ı, bütün hata teri m lerinin sıfır ortalaması etrafındaki deQişim i, X deger lerinden 

bağımsızdır. Bagımsız degişken küçük ya da büyük değer almış olsa da, bütün hata 
2 

terimlerinin varyansı sabittir. ou, baQımsız değişkanıerin bir fonksiyonu degildir. Yani 

2 
ou~ f(Xi) dir24. 

Sabıt varyans varsayım ı, doğrusal regresyon modelinde kesti ri m leri n standart 

hatalarının küçük ve dolayısıyla kastirim leri n güvenilir llğini arttırmakta yardımcı olur. 

2.3. Hata Terimlerinin Normal Oagılıma Sahip Olması 

2 
Hata terimleri ortalaması sıfır, varyansı o u olmak üzere normal dagılır25. 

Regresyon çözümlemesinde normal dagılmama sorununa önemi az bir sorun olarak 

bakılır26. Ancak güven aralıkları ve hipotez testıeri normallik varsayımını 

(22) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 55, 183. 

(23) Emel IMIR; a.g.k., s. 7. 

(24) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 186. 
(25) N.R. DRAPER, H. SMITH, Applied Regression Analysis, Second Edilion, Wiley Series in 

Probabilily and Mathematical Stallstics, New York, 1981, s. 2,3. 

(26) Aydın ERAR, Çoklu Baglanll Varhgında Dogrusal Regresyon Modellerinde 

Degişken Seçimi, Doktara Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1982, s. 6. 



... 

ı ı 

gerektirdik lerinden hataların normal OOQılıp daQılmadıkları incelenmelidir. 

2.4. Hata Terimlerinin Birbirinden BaQımsız Olması 

Hata teri m lerinin birbir lerini etk ilemedik lerini gösteren bu varsayıma göre, 

farklı gözlem leri n hata teri m leri olan u ı ve Uj nin ortakvaryansı sırıra eşittir. Bu 

varsayım şu şekilde gösterilebilir27. 

Cov(u1u1) = E{[u1- E(u~J[u 1 - E(u;)]} 

= E[(u1- O)(u;- O)] 

Cov( UiUj) = E( UiUj )=0 (i ;o! j) 

Hata terimlerinin birbirinden baQımsız olmaları değişkenler arasındaki ilişkiyı 

belirleyen parametrelerin kestırim degerler1nin gerçek degereyakın olmasını sağlar. 

2.5. Gözlem Sayısmm Parametre Sayısından Büyük Olması 

Ilişkideki parametre kestirimlerinin yapılabilmesi için gözlem sayısının 

parametre sayısından fazla (n) k) olması gerekir. Gözlem sayısı parametre sayısına eşit 

(n= k) olduğunda yalnız bir ilişkinin varlığından söz edilmektedir. n (k olduğunda ise, 

sonsuz sayıda bir 111şki elde edllir28. 

2.6. BaQımsız DeQişkenler Arasmda bir Ilişki Olmaması 

Çoklu regresyon modelinde baQımsız değişkenler arasında bir ilişki varsa, 

formülündekıl x'x 1 =O olur. Dolayısıyla (X'X)-l matrisi hesaplanı lamaz. Bu durumda 

(27) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 204. 

(28) Tümay ERTEK, Ekonometriye Giriş, Araştırma, Eğitim, Ekim Yayınları, Evrim 

Malbaacılık,lslanbul, 1982, s. 117. 
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herbir parametre için ayrı ayrı sayısal degerler bulmak olanaksızlaşır ve enküçük 

kareler yöntemi uygulanamaz29. 

3. VARSAYIMLAIWAN SAPMALAR 

Regresyon çözümlemesinde parametre kestirimlerinin tutarlılıgını saglamak ve 

varyanslarını en küçükleyebilmek amacıyla kabu·l edilen çoklu regresyon modelinin 

varsayımları, bazı araştırmalarda geçerli olmamaktadır. çogu zaman bu varsayımlardan 

sapmalar görülmektedir. Bunlar deglşen varyans, otokorelasyon ve çoklu dogrusal 

baQıntıdır. 

3. 1. Degişen Varyans 

Hata lerimlerinin varyansının sabit olması varsayımından olan sapmaya degişen 

varyans ( heteroscedasticlty)denilir30. Özellikle degişkenlerin aldıgı degerler 

birbirinden çok farklıysa, hata terimlerinin varyansları buna baglı olarak farklı 

büyüklükte olur. 

Hata terimlerinin varyansının sabit olmadıgı modellerde her hata terımı (ui) nin 

dağılımının normal oldugu kabul edilmektedir. Bir gözlemdeki hata terimi diger 

gözlemdeki hata terimine bağlı degildir. Her gözlema alt hata teriminin varyansları 

birbirinden farklıdır. 

Degişen varyans durumunda dogrusal regresyon modelinin uygulanması, 

parametrelerin kastirim degerlerinln sapmasız olmasını etkilemez. Fakat kastirimlerin 

standart hatalarının büyük olmasına yol açar31. Bu durumda degişkenler arasındaki 

ilişkiyi açıklayan parametre kestirimlerinin etkinliOi azalacagından deQişen varyansın 

belirlenmesi gerekir. 

(29) Önder ÖZKAZANÇ; a.g.k., s. 76. 

(30) Zeki AVRALIOOLU, lslaUstlk, 2'. Baskı, Ankara, s.284. 

(31) Tümay ERTEK; a.g.k., s. 181. 
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3. 1. 1. DeQ1şen varyansm beHrlenmes1 

DSOlşen varyansı belirlemek için parametrik ve parametrik olmayan testler 

kullanılır. Bu testler sırasıyla aşaoıda ele alınacaktır. 

3. 1. 1. 1. S1ra korelasyon testi 

DSOlşen varyansı belirlemek için kUçUk ya da bUyUk bUtun örneklere uygulanabilen 

sıra korelasyon testi, şu şekilde özetleneb1Jir32. 

l) Y nın X e göre regresyonu yapılır ve u ların kestırlmlerl olan e ler bulunur. 

ii) X ler ve e ler kUçUkten bUyUge dogru sıralanır ve sıra korelasyon katsayıları 

aşagıdaki formU le göre hesaplanır. 

6 2: D~ 
ı 

rs=l--3-
n -n 

Burada Dı, X ve e çiftlerinin sıra sayıları arasındaki farktır. n ise, gözlem sayısıdır. 

Sıra korelasyonun dSOeri ( -1) ile' ( 1) arasında dSOişir. rs nin degeri -1 

oldugunda negatif yönde ve tam bir ilişki, 1 oldugunda ise, pozitif yönde ve tam bir ilişki, 

yani degişen varyansın varlıgı sözkonusudur. rs nin degeri O ya da sıfırayakın oldugunda 

ise, hiç ilişki yoktur. Sıra korelasyon katsayısı ile ilgili hipotezler, 

Ho: Ps =o 

Hı:Ps~o 

şeklinde formüle edilir. t istatisligi yardımıyla belirli bir anlam seviyesinde t testi 

yapılır. Söz konusu t istatistigi33, 

(32) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 189. 

(33) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 95. 
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r r Yn- k 
t=-=---

0r {G1 

şeklindedir. t (oc; n-k) tablodeQeri test istatistiginden küçükse Ho hipotezi red edilir. 

Bu durumda hata teri m lerının varyanslarının sabıt olmadıgı, deQişen varyans ın var lıgı 

hakkında karar verilir. EQer t tablo degeri test istatistiQinden büyükse Ho hipotezi 

kabul edilir ve hata terimlerinin X in aldıgı deQerlere baglı olmaksızın deQiştigl, sabit 

varyans varsayımından bir sapma göstermedlgi kabul edllir34. 

Birden çok bagımsız deQişken olan ilişkilerde sıra korelasyon katsayısı, eı ile 

herbir bagımsız deQişken için ayrı ayrı hesaplanır. 

3. 1. 1.2. Go1dfield- Quondt testi 

Bu test büyük örneklerde uygulanabilir. Burada hataların normal dagıldıgı ve 

otokorelasyonun olmadıgı varsayılır. Goldfield ve Quandt testi lle llg111 hipotezler 

aşa()ıdaki gibi formüle edi1Jr35: 

Ho : Hata teri m leri sabit varyanslıdır. 

H 1 :Hata teri m leri.farklı varyanslıdır. 

Goldfield ve Quandt testini yapabilmek için izlenecek adımlar şunlardır. 

i) Her X degişkenine ait gözlem degerieri küçükten büyüge dogru sıralanır. 

ii) Gözlemlerin tam ortasında kalan c kadar gözlem çıkarılır Buradaki c degeri, 

top lam gözlem sayısının yaklaşık dörtte biri kadardır. Geriye kalan (n - c) sayıda 

gözlem, yarısı X in küçük, diQer yarısı ise X in büyük degerierini içeren iki eşit 

(n - c)/2 kadar büyüklükte aıt örnege ayrılır. 

iii) Iki alt örnege ayrı ayrı regresyon modeli oluşturulur ve herbirinin artık 

kareleri top lam ı olan 2:e~ ve ı:e; bulunur. 

(34) Emel IMIR; a.g.k., s. 14. 

(35) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 189. 
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Bu toplamların herbiri uygun serbestlik dereceleri lle bölünürse, hataların iki aıt 

örnekteki varyanskestirimleri elde edilir. Iki varyansın birbirine oranı, 

şeklinde bir F istatlstiglnl verir. F istatistlginin degeri tablo F degerinden büyük ise Ho 
red edilir, bu durumda degişen varyanslılık sözkonusudur. Hesaplanan F degeri ne kadar 

büyükse hataların de()lşen varyanslıkları da o kadar güçlüdür. Ancak F-1 oldugunda 

varyansın sabitliginden söz edilebilir. 

3. 1. 1.3. 61ejser testi 

Degişen varyansın belirlenmesinde kullanılan Glejser testinin yapılabilmesi için, 

ilk olarak bagımlı deQişkenin bütün bagımsız deQişkenlerle regresyonu yapılır ve e 

artıkları bulunur. e lerin mutlak degerieri ile, baQımsız degişken arasında regresyon 

uygulanır. Bu regresyon kalıbı genellikle bilinmediQinden, X in çeşitli kuvvetlerini 

içeren aşagıdaki gibi degişik kalıplar denenir36, 

Korelasyon katsayısı ve bo ve b ı katsayılarının standart sapmalarına bakarak 

seçilen en uygun regresyon kalıbıyla e ler ve X ler arasındaki regresyon katsayıları (bo. 

bt) hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucu bulunan katsayıların anlamlılıQını araştırmak 

üzere ilgili hipotezler şu şekilde formüle edmr37. 

(36) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 191. 

(37) Emel IMIR; a.g.k., s. 11. 



Ho: bo= bı =o 

Hı :bo ;ıı! b ı ;ıı! o 
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Bu katsayıların sıfırdan farklı olup olmadıklarını belirlemek için t ve F 

testıerinden biri uygulanır. EQer katsayılar sıfırdan farklı ise deQişen varyans 

durumundan söz edilir. 

3. 1 .2. De(Jişen varyansın giderilmesi 

Degişen varyansı giderebilmek için regresyon modelindeki bagırnlı deglşken Y 

üzerinde dönüşümler uygulanır. logY ı ı/Yı VY, ı /Y+ 1 Vf!fa fY+T şeklinde 

uygulanabilen bu dönüşümlere varyans dengeleme dönüşüm leri adı verilir. 

Bu dönüşümlerden en yaygın olarak kullanılanı logaritmik dönüşümdür. Diger 

dönüşümler, bagımlı deQişkenin aldıgı degerler sıfır ya da sıfıra çok yakın olması halinde 

uygulanır38. 

Varyans dengeleme dönüşümü uygulanarak oluşturulan yeni modelde de 

deglşen varyans sorunu g1der1lemezseı modele yenı degişkenler eklenir ya da gözlem sayısı 

arttırılır. 

3.2. Otokorelasyon 

Hata terimlerinin birbiriyle ilişkili olması durumuna otokorelasyon denir39. 

EOSr hata terimlerinde otokorelasyon varsa, E(uıuj) ;ıı! O olacaktır. 

otokorelasyon çeşitli nedenlerle Ôrtaya çıkabilir40. Bunlar; 

i) DeQişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyen modelin yanlış belirlenmesi, 

(38) Sanford WEISBERG, Applled Linear Regresslon, John Wlley. Sons, Ine, Amerlca, 1980, 

5. 123. 

(39) Tümay ERTEK; a.g.k., s. 183. 

(40) Önder ÖZKAZANÇ; a.g.k., s. 112. 



ii) Bazı baQımsız deQişkenlerin modele dahil edilmemiş olması, 

iii) Bag ı m lı ~lşkende ölçme hatasının bulunması ' 

şeklinde sıralanabilir. 

3.2.1. Otokorelasyonun belirlenmesi 
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Hata terimlerinde otokorelasyon olması, parametrelerin kastirim d80erlerinin 

sapmasız oluşunu etkllernez, fakat varyanslarının büyük olmasına yol açar. 

Bu nedenle hata terimlerinde otokorelasyon olup olmadıQını belirlemek için bazı 

testler yapıllr. 

3.2. 1. 1. Ourbin-Wotson testi 

Bu test Için d ile ifade edilen Durbin-Watson istatistiOi, 
n 2 
k (et- et· ı) 
t=2 

d=-----

formülüyle bulunur. t dönemindeki hata terimi ile t - 1 dönemindeki hata terimi 

arasındaki Ilişkinin sıklıQını P korelasyon katsayısı belirler. 

P korelasyon katsayısının kastirim degeri olan P ile d istatistiOi arasında şu 

şekilde bir ilişki vardır41: 

d~ 2( 1 - P) 

Bu ilişkiye dayanarak -1 ile + 1 arasında ~erler alan P degerleri için degişik d 

degerleri bulunabilir. Buna göre P =O ve d= 2 ise, otokorelasyonun olmadıOma karar 
~ ~ 

verilir. P = 1 ve d= O ise, pozitif otokorelasyonun, P = -1 ve d= 4 ise, negatif 

(41) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 217. 
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otokorelasyonun varlıQından söz edilir. 

d değerlerinin sınırlarının belirlanebilmesi için Durbin-Watson tarafından 

hazırlanan Durbin-Watson d istatistiği tablosuna bakılır. Bazı önemlilik dereceleri için 

hazırlanan bu tabloda tek bir d degeri yerine d nin alt (dL) ve üst (du) sınırları 

ver-1lrnektedir42. 

Hesaplanan d değeri tablodan bulunacak dL ve du degerier-i ve onlar-ın 

dönüşümleri olan ( 4 - dl) ve ( 4 - du) degerieriyle karşılaştırılır. dl ve du ile 

karşılaştırma pozitif otokorelasyonun, ( 4- dL) ve ( 4 - du) lle karşılaştırma ise negatif 

otokorelasyonun varlıgını araştırır43. Buna göre, 

Pozitif otokorelasyon oldugunu, 

d ~ du Pozitif otokorelasyon olmadıgını, 

d ~ ( 4- dl) Negatif otokorelasyon oldugunu 1 

d ~ ( 4 - du) Negatif otokorelasyon olrnadıgını 

belirtir. Eğer dL <d< du ya da ( 4 - du) < d< ( 4 - dL) 1se bu konuda bir karar 

veril em ez. Bu gibi durum larda ya hiç birşey yapılmaz, ya da mümkünse modele 

yeni gözlem deQerleri ilave edilir44. 

Durbin-Watson testi sadece birinci dereceden otokorelasyon dizimleri için 

uygundur. Ayrıca bu test gözlem sayısının otuzdan büyük olduğu çözümlemelerde da~ıa iyi 

sonuçlar vermektedir. Bu nedenle gözlem sayısının otuzdan küçük oldugu durumlarda 

yardımcı olacak otokorelasyon testı Von-Neumann testldir. 

3.2. 1. 1. Von-Neumonn testi 

Von-Neumann testi için gerekli v oranı aşagıdaki gibidir. 

(42) Tümay ERTEK; a.g.k., s. 187. 

(43) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 218. 

(44) Tümay ERTEK; a.g.k., s. 188. 
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n 2 , 
:ı (et - eı-ı) 1 (n - 1) 

l=2 

V=--------------

Herhangi bir X degişkeninin llk farklarının varyansırıın, degişkenin varyansına 

oranı Von-Neumann oranını verir45. Bu oran, Durbin-Watson test istatıstiQinin 

düzeıtme faktörü ile çarpılmış şeklidir. 

V=d(-i-) 
n - 1 

n'= n-k 

Von-Neumann oranı testinde bazı önemlilik derecelerine ve çeşitli gözlem 

sayılarına görepozitif (v 1) ve negatif otokorelasyon (v2) sınır degerierinin yer aldığı v 

oranı tablosuna bakılarak yorum yapılır. Eğer v < v1 ise pozitif otokorelasyonun, v > 

v2 ise negatif otokorelasyonun bulunduğu ve buna karşılık v ı< v < v
2 

ise, 

otokorelasyonun olmadığı öne sürülür46. 

3.2.2. Otokorelasyonun giderilmesi 

Otokorelasyonun giderilmesindeki ilk yol, modelde ihmal edilmiş olabilecek 

değişkenierin bulunarak bağımsız değişkenler kümesine llave edilmesidir. Burada 

Durbin-Watson istatistigi d nin 2' ye yaklaşma durumu incelenir. d = 2 ise modele 

katılan değişkenierin o model için gerçekten etkill olduğuna karar verilir. Aksi halde 

otokorelasyonu giderebilmek için başka bir yol denenir. 

Eğer otokorelasyonun kaynağı, ilişkiyi belirleyen matematiksel modelin yanlış 

olmasıysa, uygun bir matematiksel model oluşturulur. Modelin değiştirilmesiyle de 

(45) A. KOUTSOYIANNIS; a.g.k., s. 215. 

(46) Emel IMIR; a.g.k., s. 17. 
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otokorelasyon hali devam ediyorsa deQişkenlerde dönüştürme yapılır47. 

3.3. Çotlu Bogmt1 

BaQımsız deQişkenlerden bazılarının VfJ\/a tümünün kendi aralarında sıkı ilişki 

halinde olmaları durumuna çoklu baQıntı denir48. Çoklu bagıntı, genellikle zaman 

serileriyle ilişkiliysa de, yatay kesit verilerinde de rastlanır49. Çoklu bagıntının 

ortaya çıkardıgı en önemli sorun, ilişkideki parametrelerin kastirim degerierinin büyük 

varyanslara sahip olmasıdır. Bunun sonucunda parametreler için bulunacak güven 

aralıkları büyük olacak, bagımsız deQişkenlerin bagımlı degişken üzerindeki etkilerini 

saptamak zorlaşacak ve t deQerlerlnden bazıları küçük olacaktır. Herhangi bir 

parametrenin kestir im degeri ile ilgili t degerinin küçük olması, modele alınan bagımsız 

degişkenler gerçekte baQımlı deQişkeni etkilamesine karşın, sıfır hipotezinin kabul 

edilmesine yol açar. Bu durum ise, yanlış kararlar verilmesine neden olacagı için çoklu 

bagıntının belirlenmesi çıerekir. 

3.3.1. Çoklu bo{lmtmm belirlenmesi 

Çoklu bagıntının belirlanebilmesi Için herbir bagımsız degişken ile diger bagımsız 

degişkenler arasındaki korelasyon katsayılarından oluşan (W'W) korelasyon matrisinin 

determinant deQerine bakılır. (W'W) matrlsinin determinant degeri sıfıra eşit oldugu 

durumda tam çoklu baQıntı vardır. Bu determinant degeri sıfırdan ne kadar farklı büyük 

olursa, çoklu bagıntının derecesi o kadar düşecektir. Determinant degerinin bir' e yakın 

olması durumunda çoklu bagıntı yoktur. 

Çoklu bagıntıyı belirleyebilmek için bir başka yol olarak da (W'W) matrisinin 

tersinin köşegen elemanlarının kullanılmasıdır. Bu elemanlara Varyans Büyütme 

Çarpanı (VBÇ) degerieri adı verilir. Sözkonusu çarpan50, 

(47) A. KOUTSOVIANNIS; a.g.k., s. 221. 

(46) Tümay ERTEK; a.g.k., s. 168. 

(49) A. KOUTSOVIANNIS; a.g.k., s. 237. 

(50) EmeiiMIR; a.g.k., s. 30. 
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değerlerinin bagımı ı dSOişken ile bir ilgisi yoktur. Rf degeri 1' e yakın çıkarsa J. 

değişkenin çoklu bağınlıya yol açtığı söylenebilir .. Bu durumda çoklu bağıntının 

giderilmesine çalışılır. 

3.3.2. Çoklu boQıntmın glderilmes1 

Çoklu regresyon modelindeki bağımsız değişkenler arasında bir ilişki olmaması 

varsayımından olan sapmayı belirten çoklu bagıntının giderilmesi için bazı yöntemlere 

başvuru! ur. Bu yöntemler aşağıdaki gibidlr51, 

l) Çoklu bagıntıdan kurtulabilmek ya da etkisini azaltabilmek için, eğer 

bulunabiliyorsa daha fazla veri toplanır. Gözlem sayısının arttırılması, parametre 

kestirimierine ait varyansların küçülmesini sağlayabilir. Fakat bazı imkansızlıklar 

nedeniyle daha fazla verı toplamak mümkün olmayabilir. 

ii) Çoklu bağıntının varlığında esas veriler yerine, birbirleriyle daha az ilişkili 

olabileceği düşünülen birinci farkları kullanılabilir. Fakat bu durum otokorelasyona 

neden olacağından kestirimierin etkinliğini azaltır. 

iii) Çoklu bağıntıyı gidermenin bir başka yolu, esas değişken yerine bir oranın 

kullanılmasıdır. Burada modeldeki bütün değişkenler, bağımsız değişkenlerden birisine 

oranlanır. Bu uygulama çoklu bağıntıya biraz olsun çözüm gelirebilmesine rağmen hata 

terimlerinin değişen varyans! ı olmasına neden olur. 

iv) Çoklu regresyon modelinde değişken seçimi uygulanarak da çoklu bağıntı sorunu 

giderilebilir. Bu amaçla kullanılan geriye doğru yok etmeyönteminde ilk olarak bütün 

(51) Emel IMIR; a.g.k., s. 31. 
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ba{Jımsız deQ1şkenler11ç1ne alan bir regresyon eşitliQi bulunur. Burada her degişken için 

hesaplanan kısmi Fh d$rlerinden en küçük olanı, belirli bir anlamlılık düzeyine göre 

önceden saptanmış olan Ft degeri lle karşılaştırılır. Eger Fh < Ft olursa, bu deQişken 

regresyon eşitliginden çıkarılarak geriye kalan bagımsız deQişkenler ile yeni bir 

regresyon eşitılgi bulunur. Bu işleme Fh > Ft oluncaya kadar işleme devam edilir. 

Sonuçta bu eşıtsizligi saglayan deQişkenler lle model oluşturularak çoklu bagıntı sorunu 

giderilebilir52. Bu yöntemle elde edilen regresyon modelinde parametrelerin kastirim 

degerieri sapmasız, aynı zamanda bu parametrelerin varyansları küçük olur. 

v) Çoklu baÇ!ıntının giderilmesi için shrunken regresyonu, temel bileşenler 

regresyonu, özdegerler regresyonu ve ridge regresyon yöntemleri kullanılabilir. Yanlı 

kestir im yöntemleri olarak bilinen bu yöntemler, parametre kestirimi yapmak ve sebep

sonuç ilişkisini araştırmak için kullanılabilir. Fakat yanlı oldukları için öngörü 

amacıyla kurulan modellerde kullanılamazlar. 

Bu bölümde çoklu dogrusal regresyon çözümlemesi hakkında teorik bilgiler 

verilmiştir. Izleyen bölümde 1se, bankaların kredi satış öngörüsünde çoklu doQrusaı 

regresyon çözümlemesinin kullanımına ilişkin bir uygulama yapılmıştır. 

(52) N.R.'DRAPER, H. SMITH; a.g.k., s. 305. 
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BÖLÜM ll 

BANKALARIN KREDI SATIŞ ÖNGÖ.RÜSÜNDE ÇOKLU DOGRUSAL REGRESYON 

ÇÖZÜMLEMESININ KULLANIMI VE BIR UYGULAMA DENEMESI 

1. BANKA VE KR:EDI ÜZERINE GENEL BILGILER 

1. 1 Bankaların Tanımı ve Işlevleri 

Bankalar, belirli blr sermaye yatırılmış, bu sermayeyi bazı hizmetlerin yerine 

getirilmesi veya üretimi için kullanan, bu hizmetler sonucu bir gelir sağlayan 1 

hissedarları, borçluları, alacaklıları ve mUşterller i olan birer işletmedir ler. Bu 

nedenle, 1şletmec11ik temel yöntemleri 1 amaç ve politikalan bankalar içinde geçerlidir. 

Bankaları dl!)er işletmelerden ayıran en büyük özellik, banka fonlarının yönetimiyle 

ilgilidir. Bankalardaki l:ar ve zarar marjı, diger işletmelere göre çok daha sınırlıdır. 

Kullanılan öz sermayenin yapılan işin hacmine göre azlıgı, ugranılacak zararların da 

asgari seviyede olmasını gerektirir53. 

Her işletme gibi bankalar da çeşitli işlevlere sahiptirler. Bankaların yerine 

getirdikleri ortak işlevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür54. 

i) Kişilerin gereksinim fazlası paralarını bir süre mevduat olarak toplamak, 

ii) Diger çeşitli kaynaklardan borçlanmak, 

iii) Mevduat ve diger kaynaklardan oluşan fonları kredi ve plasmanıarda 

kullanmak, 

iv) Müşteri ve banka ilişkisi içinde havalel senet tahsili 1 kiralık kasalar gibi 

çeşitli bankacılık hizmetlerini yürütmek. 

(53) Doğan SINDIREN, Banl~a Fonlarının Yönetimi, Emel Matbaası, Ankara, 1973, s. 3. 

(54) Ali ONGUR, Banka Kredileri, Ankara Basım Sanayi, Ankara, 1982, s. 9. 
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Burada bankaların en önemli işlevlerinden birisi kredi ticareti yapmaktır. Çünkü 

bankaların yaptıkları diğer bütün işlevlerkredi ticaretinin bir sonucudur55. 

1.2. Banka Kredisinin Tonım1 

Latincedegüvenanlamında kullanılan "credere" sözcügünden gelen kredi, borçlu ve 

alacaklı arasında gelecekte ödenmek üzere, deger transferine neden olan inanç ve güven 

anlamına gelir. Daha geniş bir ifadeyle tanımlayacak olursak kredi tarafların karşılıklı 

güvenine ya da hukuki yaptırırnma dayanan ve taraflardan kredi verene gelecekte bir Şf!Y 

isteme hakkını, kredi alamı ise ileri bir tarihte degeri ni geri ödemek soru m lulugunu 

yükleyen bir ilişkidir56. 

Tanımdan da anlaşılacagı gibi, kredi işleminde kredi veren ve kredi alan olmak 

üzere iki taraf vardır. Buna göre kredi verme işlemine ikraz ( eda), kredi alma işlemine 

ise, istikraz (borçlanma) denir. 

Toplum içinde alınan ve verilen kredilerin önemli bir bölümüne bankalar aracı 

olurlar. Banka olmayan gerçek ve tüzel kişiler arasında da kredi alış veriş işlemi 

yapılmaktadır. Fakat yasal kredi işlemi, yasalarm belirledigi koşullar çerçevesinde 

banka ile özel ya da tüzel kişller arasında yürütülen işlemdir. Çünkü, kredi güvene 

dayanır. Bankalar kredi talep edenlerin itibarlarını ölçmek, verdikleri kredilerin 

vadesinde tahsilini güven altına almak suretıyle bu güveni saglarlar. Bankaların krediye 

aracı olmaları, işletme ve teşebbüslerin para ihtiyaçlarının karşılanması nı kolaylaştırır. 

Banka kredi verirken borçlunun ödeme arzusunu, ödeme gününü ve ödenmarnesi 

halinde ödemeye zorlama yani cebri icra olanaklarını göz,önünde tutar. Ancak, günümüzde 

k işisel güvenden daha çok, gösterilen teminata önem verilmekte ve k işisel güven, 

gösterilen taminatla birlikte degerlendirilmektedir57. Bu durumda kredinin güven ve 

(55) Avni ZARAKOLU, Par·a. Kredi ve Bankalar, Sevinç Malbaası, Ankara, 1970, s. 126. 

(56) Mehmet ERKAN, Ennasyonlst Ortamda Işletmelerin Ticari Kredi Yönetımı. A.Ü. 

Basımevi, Yayın No. 380, Eskişehir, 1990, s. 15. 

(57) Ali ONGUR; a.g.k., s. 10-16. 
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teminata dayandıgı söylenebilir. 

Bankaların kredi açabilmeri için öncelikle kendilerinin saglam birer kaynaga sahip 

olmaları gerekir. Bankaların başlıca kaynakları şunlardır58. 

i) Öz sermayeleri 

ii) Ihtiyat akçeleri 

iii) Tahvil ihracı suretiyle temin edilen fonlar 

iv) Alınan diger krediler ve özel fonlar 

v) Merkez Bankasından alınan krediler 

vi) Mevduat 

Bankaların faaliyete başlayab1lmeleri için ilk fonu oluşturan öz sermayeleri, 

mudilere ve diger alaca~~lılara karşı bir güvence oluşturur. ihtiyat akçeleri, bankalar 

tarafından bir emniyet fonu olarak ve belirli zararlarını karşılamak amacıyla kardan 

ayrılan bir kaynaktır. Merkez Bankasından alınan krediler ise, devamlı bir kaynak 

olmaktan daha çok bankaların geçici para ihtiyacını karşılamaya yarar. Bankaların 

kaynak ları arasında en önem 1 isi, mevduat ve tahvil ihracıyla saglanan fon lardır. 

Bankalar kredi ve plasmanlarının çogunu bu fonlar la karşılamaktadır lar. 

Kredinin bankacılık açısından anlamı, belli bir vade sonunda belli bir miktar 

paranın ödenmesi koşuluyla belli bir miktar paranın bir kimseye verilmesidir59. 

Bankalar açtıkları kreıdi karşılıgında faiz ve bunun yanında komisyon ile diger 

masraflarını alırlar. Kredilerin daha çok varlıklı özel şahıslar tarafından dar gelirli özel 

şahıslara yapılan tükelim kredisi şeklinde ortaya çıktıgı orta çaglarda faiz, din ve ahlak 

açısından gayrimeşru sayılmaklaydı. Bugün ise bu düşünce tamamen degişmişlir. Çünkü 

bugün bankalar tarafından açılan kredilerin büyük bir kısmı kar peşinde koşan firmalar 

tarafından talep edilmektedir. 

(58) Avni ZARAKOLU; a.g.k., s, 136. 

(59) Hikmet URGANCI, Paıra ve Banka, Önder Malbaası, Adana, 1982, s. 50. 
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1.3. Bonko Kredisinin Çeşitleri 

1.3. 1. Nitelikleri bok1mmdon krediler 

Bankaların açmış oldukları krediler nitelikleri bakımından nakdi ve nakdi olmayan 

krediler olmak üzere iki grupta incelenir. 

Nakdi krediler, faiz ve komisyon karşılıQında ?dünç para verilmesi şeklinde 

kullandırılan kredllerdlr. Bu tür krediler iskonto, avans ve borçlu cari hesap şeklinde 

kullandırılır. 

Nakdi olmayan krediler ise kullanıldıkları yerlere ve uygulama şekillerine göre 

teminat rnek tu bu kredileri, garantller, aval, kabul ve ciro krediler i i le diQer nakdi 

olmayan krediler olarak dört grupta toplanmaktadır60. Kefalet kredileri olarak da 

bilinen nakdi olmayan kredilerde fiilen para verilmesi sözkonusu degildir. Bu kredi 

işleminde bankalar fal;~ degll, komisyon alırlar. Çünkü banka kasalarından para 

çıkmamaktadır61. 

1.3.2. Vadeleri bok1mmdon krediler 

Krediler vadelerine göre kısa, orta ve uzun vadeli krediler olarak 

sınıflandırılmaktadır. Kısa vadeli krediler, kendi kendilerini ödeyen veya likidite eden 

krediler olarak nıtelendirillr. Genellikle Işletmelerin geçici finansman ihtiyaçlarını 

karşılamak için talep edillr62. Kısa vadeli kredilerin süreleri bir yıl ve daha azdır. 

Vadeleri 1-5 yıl arasında deQiŞen orta vadeli krediler, yeniden kurulma ve genişleme 

yolunda olan ekonomllerin giderek artan Ihtiyaçlarına uygun bir kredi tekniQi 

niteliQindedir63. Uzun vadeli kredilerin ise vadeleri 5-20 yıl arasında deQişmektedir. 

(60) Mehmet ERKAN; a.g.k., s. 17. 

(61) Zeyyal HATIBO~LU, Işletme Yöneticiliginin Temelleri. Divan Malbaacılık, 

Istanbul, 1977, s. 188. 

(62) Tezer ÖCAL, Para Teorisi, Kalile Malbaası, Ankara, 1978, s. 58. 

(63) Hikmel URGANCI; a.g.k., s. 60. 
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Bu krediler genellikle uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamak için talep edilir64_ 

1.3.3. Kullonılmo yerine göre krediler 

Kullanılma yerine göre krediler ticari, ihracat, tarım, akreditif kredileri olarak 

dörde ayrılırlar. Ticari kredi, ticari bankalar tarafından ticaretle ugraşan şahıslara 

verilir. Bu krediler ticaret sektörünün ve diger sektörlerin kısa vadeli döner sermaye ve 

işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Ihracat kredileri, ihraç 

malının ihracatcılar tarafından bedellerinin ödenmesi, ambalaj lanması, depolanması ve 

taşımaya hazır hale getir11mesi için kullandırılan bir kredidir. Zirai faaliyetlerin 

finansmanını saglamak amacıyla kullandırılan kredi ise, tarım kredisidir. Akreditif 

kredisinde ise banka al<reditif yolu ile mal ithal etmek isteyen müşteriye ithalatı 

saglaması için gerekli finansman olanagı vermektedir65. 

2. BANKA KREDISI SATIŞINI ETKILEYEN FAKTÖRLER 

Bankaların kredi satışını etkileyen faktörler, bankanın kendi bünyesinde ve banka 

dışında ortaya çıkarlar. Bu faktörler aşagıda sırasıyla ele alınacaktır. 

2. 1. Içsel Foktörler 

Bankaların kredi satışlarını bankanın mevduatı, şube sayısı, reklam giderleri ve 

kredi faiz oranları etkilemektedir. Izleyen paragrafiarda sözkonusu faktörlerden ilk 

olarak mevduat kavramı ve etk11eri incelenecek, daha sonra sırasıyla diger faktörlere 

değinilecektir. 

(64) Tezer ÖCAL; a.g.k., s. 69. 

(65) Mehmet ERKAN; a.g.k., s. 19. 
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2. 1. 1. Mevduat 

Bankaların en önemli kaynagını oluşturan mevduat, istenildiQi zaman vffia belirli 

bir vade sonunda geri alınmak üzere bankalara yatırılan paralardır66. Mevduatın 

kaynagı ise, gerçek ve tüzel kişilerin ellerinde tuttukları paralardır. Gerçek ve tüzel 

k işi ler, parayı ellerinde lik lt olarak tu tabllecek leri gibi, hisse senedi ve tahvil satın 

alabilirler ya da bankalara yatırabilirler. Bu tercihleri yaparken risk ve vade unsuru 

gözönünde tutulur. Paranın nakit yerine bankada mevduat şeklinde tutulması para 

sahiplerinin ödemelerini kolaylaştırır. 

Bankalarda vadesiz mevduatı bulunanlar bankalar üzerine çek düzenlemek suretiyle 

ödeme yapmaları banka mevduatının yaratılmasına olanak verir. Banka mevduatı ile 

ödemelerin yapıldıgı ülkelerde, bankaların açtıgı kredilerin genellikle bankalardan 

nakden çek1lmediOI, kredi alanın aldıgı krediye dayanarak ödemelerini çek le yaptıQı 

görülmektedir. Çeki alan kimseler bunları tahsll için kendi bankalarına verdikleri zaman 

bu bankalarda tavdial artacaktır. Böylece, her banka diger bir bankanın açtıgı krediden 

dogan mevduat üzerine düzenlenmiş çek bedeli kadar mevduatını arttıracak olursa, 

mevduat ve dolayısıyla kredi genişlemesi devam edecektir. Bankalar da, mudiler ve kredi 

alanlar tarafından istEmebilecek ödemelerle diger ödemeleri karşılayabilmek için 

kasalarında tutmak zorundaoldukları paraları kredi olarak verirler67. 

7129 sayılı Bankalar Kurulu Kararı' na göre, bankalar kabul ettikleri mevduatı, 

mevduat sahiplerine göre beş gruba ayırmaya ve bunları vadeli ve vadesiz olarak 

sınıflandırmaya mecburdur68. 

Resmi, ticari, bankalar,tasarruf ve diger mevduat olmak üzere beş gruba ayrılan 

mevduat, kaydi para yaratma olanakları ve küçük tasarrufları deQerlendirme 

bakımından bankalar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Yapılan işlerin hacmi 

(66) llker PARASlZ, Para ve Banka, Bursa I.T.I.A. lkltsal Fakültesi Yayını, No. 3, Bursa, 

1982. s. 100. 

(67) All ONGUR; a.g.k., s. 32. 

(68) özcan GÜVEN, Bankalarda Fon Kullanimi ve Yönetimi, lzmir. 1981, s. 69. 
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ve elde edilecek kar, mevduat miktan ile birlikte artar69. Mevduat artınca bankaların 

saQlamış oldukları kredi olanakları da artar. 

Bankaların çeşitıl işletme ve sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılama yolunda 

yapacaoı finansman çalışmaları mevduata dayanır. Bfr bankanın kendi öz varlıgı ile kendi 

finansman ihtiyaçlarının karşılanamayacagı bir gerçektir. Bu bakımdan bankalarda kredi 

kaynaklarının mevduat oldugunu söylemek, kredi satışlarında mevduat kabulünün önemini 

ortaya çıkarır 70. 

2. 1.2. Şube sayısı 

Bankalar şube sayılarını arttırarak, müşterilerin bulundukları yerlere daha 

yaklaşır ve dolayısıyla hizmetlerinf mevduat sahiplerinin ayaklarına kadar götürür. 

Böylece bankalar, müşterilerinin tasarruflarını kendi kasalarında toplama imkanını 

bulur71. 

Banka şubelerinin fazlalıgı, ihtisaslaşma ve işbölümü imkanı yaratır, risk in 

cografi olarak daQılımını saQlar, kaynakları çogaltır ve bu kaynaklar arasındaki hareket 

sebebiyle bankayı saQlamlaştırır. Böylece küçük yerlerdeki halk, büyük banka 

hizmetlerinden yarar lanılabilmektedir 72 

Bankaların daha geniş alana hizmet vermesi, bankanın kaynak larını ve dolayısıyla 

gelirini arttırır. Bu ise, bankaların kredi satışını olumlu bir şekilde etkiler. 

2.1.3. Rek1om giderleri 

Reklam, banka işletmesinin tanıtımında en büyük etkendir. Bankalar yürüttükleri 

(69) Ahmet ÖZMEN; a.g.k., s. 73. 
(70) Sururi KOCAlMAMOGLU, Bankacılik Ansiklopedisi, Türkiye Iş Bankası Küllür Yayınları, 

Do~uş Malbaası, Ankara, 1986, s. 443. 

(71) Necla ÇÖMLEK Cl, Reklam Masranarı Tesirleri ve Istatistik Metodlarla Tesbiti. 

E.I.T .I.A ., Yayın No. 91/50, Ankara, 1971, s. 115. 

(72) Doğan SINDIREN; a.g.k., s. 13. 
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reklam faaliyetleri lle, kurumun ve sunduQu hizmetlerin varlıQını, önem ve üstünlügünü 

belirli müşterilerine ulaştırırken, aynı zamanda mevcut müşterilerine sagladıgı 

kolaylıkları, yapacagı yenilikleri ve müşterilerine verecegi ik ramiye çeşitlerini 

bildirmekledir 73. 

Bankalar, halkın ihtiyaçlarını karşılamada saglayacagı kolaylıkları, vereceği 

kredileri, kredi verme şartıarını halka ancak reklam yoluyla bildirmektedir. Bu nedenle 

bankalar daha çok ve daha çeşitli yollarla reklam yaparak sesini duyurmal ıdır. Böylece 

bankaların reklam gider lerini arttırmaları, kredi satışında önem li bir etkendir. 

2. 1.4. Krediye uygulonon foiz oronı 

Banka, para ikraz ettiQi takdirde, bu hizmetine karşılık almış oldugu ücrele faiz 

denir. Böylece banka gelir saglamış olur 74. Bu nedenle faiz oranları bankanın geliri 

açısından çok önemlidir. Kredi kullananlar açısından ise önemli olan, krediden beklenen 

faydanın faiz oranından fazla olmasıdır. Çünkü kredi ile sağlanmak istenen fayda, kredi 

faiz oranının altında kalırsa, kredi kullanımı faydalı olmayacak ve kredinin geri ödenmesi 

güçleşecektir. Burada krediye uygulanan faiz oranı ile sağlanacak fayda arasında bir 

denge s~lanması gerekir. 

Enflasyon ortamına göre hazırlanan kredi faiz oranı, kredi kullanmak isteyenlerin 

banka tercihlerini ve dolayısıyla bankanın kredi satışını etkilemektedir. 

2.2. Çevresel Foktörler 

Kredi satışını yatırım harcamaları ve tüketıcı alışkanlıkları gibi faktörler 

etkilemektedir. 

(73) Necla ÇÖMLEKCI, Reklam ... ; a.g.k., s. 13. 

(74) Ali ONGUR; a.g.k., s. 14. 
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2.2.1. Toplam Yot1r1m horcomolorl 

Bir ülke ekonomisinin gelişmesinde ve kaynak yaratılmasında yatırımlar temel 

unsuru oluşturmaktadır. 

Işletmelerin gelirleri ne kadar çok yükselirse, yatırım yapma imkanları da o ölçüde 

artar. Işletmeler yatırım yapabllmeleri için gerekli sermayeyi bankalardan almış 

oldukları kredi ile sa(llamaktadırlar. Bu nedenle özel ve kamu olmak üzere toplam yatırım 

harcamaları, kredi satışında en önem li bir etkendir. 

2.2.2. Tüketici olışkanhkları 

Kredi satışının oluşumunda ve artışında tükelicilerin birtakım alışkanlıkları etki 

etmektedir. Öncelikle toplumdaki her kesiminin tasarruf anlayışları farklıdır. Bu 

nedenle halkın tasarruflarını ne şekilde gerçekleştirdiklerinin bilinmesi gerekir. Ayrıca 

kredi kullanacak olan kimselerin banka tercihini yaparken sürekli alışkın oldugu bankayı 

tercih etmesi de kredi satışına etkendir. Fakat halkın bu tür eQilimlerini sayısal olarak 

ölçebilma imkanı yoktur. Ancak anket yoluyla ya da özel araştırmalar yaparak veri elde 

edilmeye çalışılır. 

3. BANKA KIREDISI SATIŞININ ÖNEMl VE SATIŞ ÖNGÖRÜSÜ 

YAPILMASI GEREGI 

Günümüzde son derece yaygın olarak kullanılan banka kredileri ekonomik tıayata, 

bankaya ve topluma önemli yararlar saQlarlar. Banka kredllerinin saQladıOı bu yararları 

şu şekilde sıralamak mümkündür 75. 
i) Bankaların kredi sahşında bulunması, sanayi ve endüstri dallarındaki 

işletmelerin kurulmasını, yaşamasını ve gelişmesini kolaylaştırmaktadır. 

(75) Ali ONGUR; a.g.k., s. 12. 



32 

ii) Banka kredisi, mal stokunun en verimli ve yararll bir şekilde kullanılmasım 

saQlar. üretici elde ettigi tüketim malını üretimi takiben pazarıayacak olursa, meydana 

gelebilecek arz fazlalıgı, fiyatları düşürerek tüketilili kamçılayacaktır. Dolayısıyla 

stoklar eriyecek, mal kıtlıgı ve fiyat yüksekligi kendini gösterecektir. Paraya ihtiyaç 

duyan üretici, kredi kullanarak mal stokunu koruyacak, böylece arz-talep dengesi 

saglanacaktır. 

iii) Kredi gerekli araç, gereç, hammadde ve işgücü gibi üretim unsurlarının 

sa(Jlanmasında mali destek yaratarak verimin artmasmda etkili olur. Böylece milli 

serveti n yükselmesini de saglar. 

iv) Kredi satışı ile bankalar, kişilerin küçük çaptak i tasarruflarının ticari hayata 

katılmasını sagıar. Böylece ekonomik faaliyetlerin genişlemesinde ve devam etmesinde en 

büyük etken olur. 

v) Ekonomik hayatm unsurları olan kişilerin satın alma güçleri 1 bankalardan 

saglamış oldukları kred11le gen1şlemektedir. 

vi) Banka kredisi servet yaratıcı bir unsurdur. Bankalar tarafından işletmelere 

verilen kredi 
1 

bu işletmelerin döner sermayelerini arttır ır ve yeni yatırım lar yaratır. 

Yeni yatırım lar ise işletmenin öz sermayesinde bir artış sağlayarak işletmeye servet 

yaratır. 

Banka işletmeleri öz ve yabancı kaynaklardan sağladıkları fonları çeşitli yerlere 

kredi olarak verirler. Böylece ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi kolaylaşırf~en, 

bankalarda kar elde etmeye çalışırlar 76. Diger işletmelerde oldugu gibi bankaların da 

temel amacı satışlarını arttırmak ve kar sağlamaktır. Bankaların en önemli işlevi olan 

kredi satışlarında bir azalmanın olması bankaların karını azaltır. 

Bankaların satışlarını arttırabilmeleri için öncelikle gelecekte gerçekleşebilecek 

kredi miktarını bilmeleri ve çalışmalarını bu yönde sürdürmeleri gerekir. Bunun içinde 

bankalar kredi satışına etki eden faktörleri belirlemesi gerekir. Bankalar bu faktörlerin 

geçmiş dönem lerde zaman aralıklarıyle almış olduğu değerlerin seyrini inceleyerek kredi 

(76) Ahmet ÖZMEN, Zaman Serisi Analizinde Box-Jenkins Yöntemi ve Banka Mevduat 

Tahmininde Uygulama Denemesi, A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yayını, No. 9, Eskişehir, 

1986. s. 72. 
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satış öngörüsünde bulunur. Böylece bankalar, satışı arttırma politikalarını ve şimdiki 

faaliyetlerini yapmış oldukları satış öngörülerine göre düzenler ler. 

Bankaların müşterilerinin kredi taleplerini her· zaman karşılayabilmeleri için 

öncelikle kaynaklarım arttırmaları gerekir. Bankaların en önemli kaynagı olan 

mevduatın en uygun şokilde kullammını saglamak ve dolayısıyla bankanın karını 

arttıracak kaynak kullanım dengesini kurabilmek için kredi satış öngörüsünün yapılması 

büyük yarar saQlar. 

Banka yönetıcisi gelecekte gerçek leşebilecek kredi satışlarına bakarak kaynak larını 

planlayabilir. Bu planlamada bankayöneticilerinin deneyimleri önemli rol oynar. Ancak 

bilimsel çalışmak isteyen banka yöneticileri bilimsel satış öngörü yöntemlerinden 

yararlanabilirler. Böylece bankalar, yaptıkları kredi satış öngörüsüne göre tüm 

planlama faaliyetlerini ve çalışmalarını sürdürürler. 

4. ÇOKLU DOBRUSAl REGRESYON ÇÖZÜMLEMESININ BIR KAMU 

BANKASININ KREDI SATIŞ ÖNGÖRÜSÜNDE KUllANIMI 

4. 1. Banka Işletmesi Haklunda Bilgiler 

Çalışmamızda kredi satışlarını ele aldıgımız banka işletmesini lanılabilmek için 

Türk Banka Sistemini oluşturan bankalar hakkındayapılan sınıflandırmadan yararlanmak 

gerekir. Ekonominin kredi ihtiyacını gideren ve halkın ödemelerine aracılık eden 

bankaların sınıflandırılması şu şekildedir 77. 

i) ÖZel yasalarla kurulmuş bankalar 

il) Diger milli bankalar 

iii) Yabancı bankalar 

(77) Avni ZARAKOLU; a.g.k., s, 132. 



34 

Ele alınan banka işletmesi özel yasalarla bazı görev ve işlevlerin yerine getirilmesi 

amacıyla kurulmuş oldugundan, özel yasalarla kurulmuş bankalar sınıfında yer alır. 

Ayrıca bu banka sanayi ve ticaret şirketlerinin orta ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarını 

karşılamakla beraber, bu şirketler tarafından çıkarılan hisse senedi ve tahvilleri n 

satışına aracılık ederek halkın tasarruflarını sınai ve ticari yatırımlara akmasını ve 

devletin uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılanmasını kolaylaştırır. Bu nedenle ele 

alınan banka işletmesi yatırım bankaları sınıfında da yer verilebilir. 

4.2. Banka Kredisi Sat1şlarma Ilişkin Çoklu Regresyon 

Modelinin Belirlenmesi 

4.2. 1. Modele alman degişkonlorin belirlenmesi 

Çalışmamızda ülke ekonomisinde oldukça önemli yeri olan bir kamu bankasının 

kredi satışları, 1970-1989 yılları arasındaki devrede çoklu regresyon çözümlenmesiyle 

incelenmiştir. Burada oluşturulacak çoklu'· regresyon modeli için kullanılan veriler 

zaman serisi verileridir. 

Bu çalışmayla kredi satışlarını açıklamada etkili olabilecegi düşünülerek alınan 

baQımsız deQişkenlerin, baQımlı deQişkeni açıklamadaki geçerliliklerinin incelenmesi ve 

1989 yılı sonrası kredi satışları için öngörü yapılması amaçlanmıştır. Burada ele alınan 

krediler bankanın saQlamış oldugu tüm kredileri içermektedir .. 

Çoklu dogrusal regresyon modelinde banka yöneticilerinin ve konuyla ilgili 

uzmanların görüşleri de alınarak belirlenen kredi satışını etkileyen faktörler baQımsız 

deQişkenleri, kredi satışları ise ba()ımlı deQişkeni oluşturmuştur. Sözkonusu deQişkenler 

aşagıdaki şekilde tanımkınmıştır. 



Y =Yıllık toplam kredi satışları (Milyon TL,Nakdi Kredi) 

X 1 =Toplam mevduat (Milyon TL) 

X2 =Şube sayısı (Adet) 

X3 =Reklam giderleri (Milyon TL) 1 

X4 =Krediye uygulanan faiz oranı (%) ' 

Xs =Toplam yatırım harcamaları (Milyon TL) 
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Bu çalışmada kullanılan veriler ilgili bankanın yıllık raporlarından alınmıştır. 

Kamu ve özel sektör olmak üzere toplam yatırım harcamaları verileri ise, 1988 yılının 

iktisadi raporundan alınmıştır. 

Modelde kullanaca~ımız altı de~işkenin 1970-1989 devresindeki de~erleri tablo 

2.1 ·de gösterilmiştir. 

Tablo 2.1' de ele alınan veriler birer zaman serisi verileri oldugu için 

çözüm lerneleri, zamanın etkisini giderdikten sonra yapmak gerekir. Bunun için de seriler 

ayarlanır 78. Çalışmamızda kredi satışları, toplam mevduat, reklam giderleri, faiz 

oranı ve yatırım harcamalarına ait fiatlar cari fiyatlardır. Bu fiyatlar para 

kıymetindaki ve miktarındaki degişikliklerin etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle cari 

fiyatlar gerçek degişmeleri yansıtmamaktadır. Gerçek fiyatları görmek ve kullanmak için 

cari fiyatlar üzerine toptan eşya fiyatları indeksi deflatör olarak kullanılmıştır. Burada 

her bir yıla karşı gelen cari fiyat, o yıla ait toptan eşya fiyatları indeksine bölünerek 
\ 

fiyatlar ayarlanmış ve zamanın fiyatlar üzerindeki etkisi giderilm iştir. 

Toptan eşya fiyatları indeksinde 1981 yılı sabit kabul edilmiştir. Çünkü 1981 yılı 

ekonomik bakımdan yurt içinde normal bir sene niteligini taşımaktadır. 

(78) Kemal GÖÇMENÇELEBI, Istatistik Metodları, Orgun Kardeşler Matbaası, Ankara, 1976, 

s. 189. 
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Tablo 2.1. Toplam Yatırım Harcamaları lle Incelenen Bankanın Kredi Satışları, 

Toplam Mevduatı, Şube Sayısı, Reklam Giderleri, Kredi Faiz Oranı 

Yıllar 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

y 

Kredi 

Satışları 

(Milyon TL) 

575,5 

1038,3 

1676,6 

1923,6 

2176,2 

2640,7 

3343,4 

3517,7 

3350,8 

4164,9 

7465,6 

12951,4 

21638,2 

30735,4 

61180,7 

ı 07768,0 

157279,9 

275890,0 

299352,0 

477263,5 

X1 

Toplam 

Mevduat 

Şube Reklam 

Sayısı Gider leri 

X4 

Faız 

Oranı 

(Milyon TL) (Adet) (Milyon TL) ( %) 

607,7 45 0,6 11,5 

1073,7 49 2,2 11,5 

17064,2 54 7,8 11,5 

1640,2 63 9,1 10,5 

1706,2 74 10,8 11,5 

2269,4 74 9,4 11 ,5 

2613,7 74 9,8 11,5 

3160,4 87 10,0 11 ,5 

4164,3 89 16,6 19,0 

6011,9 102 8,3 19,0 

11099,8 111 13,4 31 ,O 

17979,4 116 41,3 36,0 

35374,0 122 120,9 34,0 

54645,0 125 208,8 50,0 

ı 03245,0 125 325,1 55,0 

148642,0 125 388,0 60,0 

221711 ,O 128 657,7 58,0 

355436,6 128 1360,9 55,0 

545363,5 129 1823,7 72,0 

939658,4 129 2350,3 75,0 

X5 

Yatırım 

Harcamaları 

(Milyon TL) 

29253 

35997 

44820 

55921 

84557 

122837 

155992 

219600 

290800 

558600 

1156100 

1572600 

1774600 

2375500 

3640500 

5681700 

9654800 

13850300 

26454300 

42722800 



Toptan eşya fiyatları indeks degerleri aşagıdaki gibidir. 

Tablo.2.2. Toptan Eşya Fiyatıarı Indeksi ( 198 ı'= 1 00) 

Yıllar ( 1981 = 1 00)* 

1970 4,2 

1971 4,9 

1972 5,6 

1973 6,8 

1974 8,7 

1975 9,7 

1976 11,3 

1977 14,6 

1978 22,4 

1979 39,2 

1980 74,6 

1981 100,0 

1982 127,0 

1983 165,7 

1984 249,1 

1985 356,8 

1986 462,3 

1987 610,4 

1988 1027,3 

1989 1741,9 

Kaynak: 1970, 1975, 1980, 1985, 1989 Başbakanlık D.I.E., 

Türk1ye lstot1slik V111101 ve 1989 Aylık 

Istatistik 8Ulten1 

(*) 1970-1984Yılları için, 1968Yılılndeksleri 1981 

Esas Yılına Göre Degiştirilmiştir 
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Şube sayısı serisi üzerinde zamanın elkisini gidermek için trende oranlar yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için seriye en uygun trend denklemini 
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seçmek ve trend degerlerini hesaplamak gerekmektedir 79. 

Şube sayısı serisine en uygun olan trend denklemini bulmak için dogrusal, parabol, 

kübik, yarı logaritmik, hiperbol ve geometrik trend denklemleri hesaplanmıştır. 

Sözkonusu trend denklemleri ve bunlar için bulunan standart hatalar belirlilik 

katsayıları, d istatistik degerleri aşagıdaki gibidir. 

Tablo.2.3. Şube Sayısı Serisinin Trend Denklemleri 

Trend denklemi s d 

Y=45,7+4,93X 7,977 93,4 0,33 

Y=29 ,8+ 9 ,26X-0 ,206X2 4,832 97,2 0,77 

Y=41 + 3,57X+0,455x2-o ,o21 ox3 3,556 98,8 1,33 

LogY=1 ,71 +0,0246X 12,64 89,3 0,26 

1 /Y=O ,O 189-0 ,000699X 25,4 82,2 0,22 

LogY=1 ,57+0,432LogX 6,35 95,2 0,81 

Tablo.2.3' de görüldügü gibi en küçük standart hata degerini veren trend denklemi 

kübik denklemdir. Ayrıca bu denklemin belirlilik katsayısı diger denklemlere göre daha 

büyüktür. Bu nedenle kübik trend denklemi, şube sayısı serisi için en uygun denklem 

olarak seçilmiştir. 

Ancak seçilen trend denklemine göre kestirimler yapabilmek için denklemde 

otokorelasyon olup olmadıgına bakmak gerekir. Bu amaçla Von-Neumann oranı 

kullanılarak otokorelasyon testi yapılmıştir. 

Hesaplanan v= ı ,4ı dey:ri, %5 anlam lı lık düzeyine göre bulunan v( ı7)= ı ,3253 

(79) Nergis DOLUNAY, Talep Analizi Metodlarıyle Türkiyede Çhnenlo Tükelimi 

Ozerine Bir Istatistik Araştırması, Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi, 

Istanbul, 1976, s. 89. 
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4.2.2. Çoklu Regresyon Çözümlemesi Sonuçları 

Çoklu regresyon çözümlemesinin yapılabilmesi için ayarlanmış seriler Tablo.2.5' 

de verilmiştir. Sözkonusu seriler kullanılarak yapılan çoklu regresyon çözümlemesi 

sonuçları ise Tablo.2.6' daki gibidir. 

Tablo.2.6. Ayarlanmış DeQişkenler Arasındaki Fonksiyonel Ilişkinin 

Belirlenmesine Ilişkin Çoklu Regresyon Çözümlemesi Sonuçları 

Y'Y 1 ,271 0628 X 1 0 ı 0 A.K.T. 4ı6550ı44 

" 1 ,2294078x 1oıo 
"2 bX'Y a =A.K.O. 29753568 

~= .JA.K.O. 5454,68 R2 72,ı 

bo 48148 Sb o 36824 

bı 0,5632 Sb ı 0,1535 

b2 -4ı6,2 Sb2 346,9 

b3 10,080 Sb3 7,192 

b4 21,93 Sb4 28,89 

bs -0,002083 Sb s 0,005795 

tdeQerleri: to=1,3ı tı=3,67 t2=-ı,20 t3=0,40 t4=0,76 l5=-0,36 

FdeQerleri: F=t2 Fı=13,7 F2=i,44 F3=0,l6 F4=0,5776 Fs=0,1296 

Elde edilen bu sonuçlara göre çoklu dogrusal regresyon modeli şu şekildedir. 

Y = 48148 + 0,563X 1 - 416X2 + 1 O, 1X3 + 21 ,9X4- 0,00208X5 
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4.3. Modelin Uygunlugunun incelenmesi 

Çoklu dogı-usal regresyon mooelinde bütün baQımsız degişkenlerin bagımlı deQişken 

üzerinde etkili olup olmadıQını anlamak için F testi yapılmıştır. F testi için kurulan 

hipotezler ve yapılan hesaplamalar şu şekildedir. 

H0 :b 1 =b2 =b3 =b4=bs=0 

H1 :b 1 =b 2 =b3 =b 4=b5 ~ O 

e e 1 (n-k-1) 

bX'Y=Y'Y-e'e=l:Y2-A.K.T.= 1,2294078x ıoiO 
2 

( 2: Yi) = 1 1219096 X ı o 1 o 
n ' 

F = 1074982000 = 7 22 
h 29753568 1 

Bulunan Fh degeri, F(0,05; 6,13) = 2,92 olan tablo F degerinden büyük oldugu 

için Ho hipotezini reel ederek modelin bir bütün olarak anlamlı olduguna karar 

verilm iştir. 

Modelde yer alan bagımsız deQişkenlerin modele katkısının önemliligini 

belirleyebilmek için F testi yapılmış ve hipotezler şu şekilde kurulmuştur. 

Ho: bı= o 
Hı: bi~ O (i=l ,2,3,4,5) 

Sözkonusu hipotezler i test etmek için tablo 2.6' da hesaplanan F degerieri, 

F ( 0,05; ı, 14) = 4,60 olan tablo-F degeri ile karşılaştırılmıştır. Bu degerierden sadece 

X 1 d~işkenini ait F 1 degeri, tablo F degerinden büyük çıkmıştır. Bu durumda Ho hipotezi 
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red edilerek top lam mevduat degişkeninin modele katkısının önem li oldugu na karar 

verilmiştir. X2, X3, X4 ve Xs degişkenlerinin modele katkılarının önemsiz olarak 

bulunması, çoklu dogrusal regresyon modeli varsayımlarının gerçekleşmemesi sonucuyla 

ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle varsayımların geçerlilikleri incelenmiştir. 

4.4. Çoklu DoQrusol Regresyon Modeli Vorsay1mhırmm 

Geçerliliklerinin incelenmesi 

Hata terimlerinin varyanslarının sabit olup olmadıgını belirleyebilmek için sıra 

korelasyon testi yapılmıştır. Her bir bağımsız degişken için uygulanan sıra korelasyon 

testı sonuçları şu şek1lded1r. 

Ho: Ps =o 

Hı: Ps ;ı! O 

Xıdegişkeniiçin; rs= 0,04 

X2degişkeni için; r5=-0,12 

X3 degişkeni için; r 5= 0,057 

X4 degişkeni için; r 5= 0,019 

Xş degişkeni için; r5=-0,037 

t=O, 156 

t=-0,45 

t=0,22 

t=0,074 

t=0,14 

Hesaplanılan t degerieri l(0,025;15)=2,131 degerindenkiçük oldugu için Ho 

hipotezi kabul edilir. Bu durumda hata terimlerinin sabit varyanslı olduguna karar· 

verilmiştir. 

Hata terimlerinde otokorelasyon olup olmadığını belirleyebilmek için Von-Neumann 

testi yapılmıştır. 

d= 1,08 

n'=n-k= 15 

v( ıs)= 1 ,2914 (Pozitif otokorelasyon sınır de!)eri) 

v*( 15 )=2 ,9943 (Negatif otokorelasyon sınır değer i) 

0=0,05 

( 
n' ) (15) v =d n' _ 1 = 1,08 T.f =1,15 
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1 , 15 degeri 1 ,2914 degerinden küçük oldugu için hata teri m lerinde pozitif 

otokorelasyon olduguna karar verilmiştir. Bu durumda modeldeki bagımsız degişkenlerin 

modele katkısının önemsiz olmasınayol açan otokorelasyonun giderilmesi gerekir. 

Bagımsız deQişkenlerin kendi aralarında ilişkili olması durumu olan çoklu baQıntı 

sorununu belirleyebilmek için (W'W) korelasyon matrisi oluşturulmuştur. 

1,00000 -0,13177 0,14851 -0,55171 0,76443 

-0,13177 1,00000 0,16047 -0,04623 -0,07156 

(W'W) = O, 14851 0,16047 1,00000 0,08543 -0, 11ı48 

-0,5517ı -0,04623 0,08546 1,00000 -0,82986 

0,76463 -0,07156 -0,11148 -0,82986 1,00000 

IW'WI=0,3 

3,03576 0,27490 -0,76620 -0,73173 -2,99420 

0,27490 1,09300 -0,23175 0,29239 0,08482 

(W'W)-1 = -0,76620 -0,23175 1,23082 0,15310 0,83355 

-0,73173 0,29239 0,15310 3,50934 3,50975 

-2,99420 0,08482 0,83355 3,50975 6,30 ı 05 

2 
VBÇ 1 =3 ,03576 Rı= 0,67 

2 
VBÇ2= 1 ,09300 R:z = 0,08 

2 
VBÇ 1 = 1 ,23082 R3= 0,18 

2 
VBÇ 1 =3 ,50934 R4=0,71 

2 
VBÇ 1 =6 ,30 1 05 R~ = 0,84 

RJ2 ı deQerleri ı' e çok yakın olmadıgı için bagımsız degişkenler arasında güç ü çoklu 

bagıntı yoktur. 
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4.5. En Uygun RegresyonModellnin Belirlenmesi 

Çoklu dogrusal regresyon modellnde varsayımların geçerlilikleri araştırılırken 

otokorelasyon sorunu ortaya çıkmıştır. Parametrelerin kastirim degerierini ve 

varyanslarını olumsuz yönde etkileyen otokorelasyonun giderilmesi için dogr-usal 

regresyon modeli logaritmik dogrusal model olarak degiştirilmiştir. 

Bagımlı ve bagırnsız deg1şkenlerin logarilmaları alınarak oluşturulan çoklu 

regresyon çözümlemesi sonuçları tablo.2.7' de gösterilmiştir. 

Tablo.2.7. Logaritmaları Alınmış DeQişkenler Arasındaki Çoklu Regresyon 

Çözüm lernesi Sonuçları 

Y'Y 377,7 A.K.T. 0,05512 

""' "'2 bX'Y 377,69 o =A.K.O. 0,00394 

...... 

O=~A.K-0. 0,0627 R2 90,8 

bo -9,21 Sb o 4,289 

bı 1 '18 Sb1 0,1964 

b2 0,85 Sb2 1 '130 

b3 0,0721 Sb3 0,05589 

b4 0,520 Sb4 0,1219 

bs 0,910 Sb s 0,2986 

ldegerleri: to=-2,15 tı=6,03 t2=0,76 t3=1 ,29 t4=4,26 ts=3,05 

Fdegerleri: F=t2 Fı=36,36 F2=0,5776 F3=1,6641 F4=l8,15 Fs=9,3 

Bu sonuçlara göre elde edilen çoklu dogrusal regresyon modeli; 

LogY = -9,21 + 1 , 18LogX 1 +O ,85LogX2 + O, 721 LogX3 + O ,520LogX4 

+ 0,91 OLogX5 



ı 

46 

şeklindedir. 

Modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadıgını belirlemek için yapılan F testi 

sonucunda Fh=27 ,78 > Ft=2,92 olarak bulunmuştur. Bu durumda Ho hipolezi red 

edilerek modelin bir bütün olarak anlamlı olduguna karar verilmiştir. 

Çoklu dogrusal regresyon modeline alınan bagımsız degişkenlerin herbirinin modele 

katkısının önemliligini test etmek için, tablo.2.7' de hesaplanan F degerieri tablo F degeri 

ile karşılaştırılmıştır. Bu degerierden X 1, X4 ve X5 degişkenleri için hesaplanan F 

degerleri, Ft=4,60 degerinden büyük çıkmıştır. Buna göre toplam mevduat, faiz oranı ve 

yatırım harcamaları deQişkenlerinin modele katkısının önemli olduğuna karar 

verilmiştir. Bu nedenle yeni oluşturulan model için çoklu regresyon modeli 

varsayımlarının geçerlilikleri incelenmiştir. 

Hata terimlerinin varyanslarının sabit olup olmadıgını belirleyebilmek için 

yapılan sıra korelasyon testi sonuçları şu şekilde elde edilmiştir. 

Ho: Ps =o 

Hı: Ps;ı: O 

X1 degişkeni için; rs= 0,478 

x2 degişkeni için; rs=-0,2 

X3degişkeniiçin; rs= 0,41 

X4degişkeni için; rs=-0,18 

X5 degişkeni için; rs= 0,09 

t= 2,10 

t=-0,79 

t= 1,76 

t= 0,71 

t= 0,35 

Burada bulunant degerieri l( 0,025; 15)=2, 131 degerinden küçük olduğu için Ho 

hipotezi kabul edilir. Bu durumda hata terimlerinin sabit varyanslı olduğuna karar 

verilmiştir. 

Hata terimlerinde otokorelasyon olup olmadığını belirleyebilmek için Von-l~eurnann 

otokorelasyon testi yapılmıştır. 



d=2,01 

n'=n-k= 15 

v( 15 )= 1 ,2914 (Pozitif otokorelasyon sınır degeri) 

v*( 15 )=2 ,9943 (Negatif otokorelasyon sınır degeri) 

a=0,05 

V= d ~~~ı)= 2,01 G~) =2,15 

1,2914 < 2, 15 < 2,99 oldugu na göre hata teri m lerinde otokorelasyon yoktur. 
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Bagımsız degişkenlerin kendi aralarında ilişkili olması durumu olan çoklu 

baQıntının varlıQını araştırabilmek için (W'W) korelasyon rnatrisi oluşturulmuştur. 

1,00000 -0,14371 0,64198 -0,75240 -0,62530 

-0,14371 1,00000 0,02141 -0,05071 -0,08012 

(W'W) = 0,64198 0,02141 1,00000 -0,25087 0,16745 

-0,75240 -0,05075 -0,25087 1,00000 -0,93226 

0,62530 -0,08012 O, 16745 -0,93226 1,00000 

Korelasyon matrlsi determinant degeri 0,065 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca(W'W)-1 matrisinin köşegen elemanları olan Varyans Büyütma Çarpanı 

degerlerine göre hesaplanan Ri deQerleri şu şekilde bulunmuştur. 

2 2 2 2 2 
R1 = 0,86 R2 = 0,396 R3 = 0,6 R.ıt = 0,95 R5 = 0,915 

(W'W) matrisinin determinantı sırıra yakın, Ri deQerleri ise bir' e yakın çıktığı 
için bağımsız deQişkenler arasında çoklu bağıntı vardır. Çoklu bağı nt ıyı giderebilmek için 

geriye doğru yok etme yöntemi uygulanmıştır. Bu amaçla çoklu regresyon modelinde şube 

sayısı değişkeni için hesaplanan F degeri F 2=0 ,5776 < F t=4 ,60 olduğundan X2 bağımsız 

de(ıişkeni modelden çıkarılır. Bu durumda modelde kalan dört bağımsız değişken i ı e 

oluşturulan çoklu regresyon çözümlemesi sonuçları tablo.2.8' de gösterilmiştir. 
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Tablo.2.8. Kredi Satışları lle Toplam Mevduat, Reklam Giderleri, Faiz 

Oranı, Yatırım Harcamaları Degişken leri Arasındak i Çok lu Regresyon 

Çözüm lernesi Sonuçları 

bo -6,35 Sb o 1,983 

bı ı' 10 Sb ı O, 1613 

b3 0,0881 Sb3 0,05098 

b4 0,464 Sb4 0,09574 

bs 0,791 S bs 0,2501 

t deQerlerl: to=-3,20 t 1 =6,84 t3= 1 ,73 t4=4,85 t5=3, 16 

F deQerleri : F=t2 Fı=46,78 F3=2,99 F4=23,52 Fs=9,98 

d=l ,93 R2=90,4 

Tab lo. 2. 8 · dek 1 sonuçlara göre çok ı u regresyon mode ı i; 

LogY = -6,35 + 1 , 1 OLogX 1 + O ,088 1 LogX3 + O, 464LogX4 + O, 79 1 LogXS 

şeklindedir. Modelin çoklu baQıntı sorunu yaratıp yaratmadıOını araştırmak için 

oluşturulan (W'W) korela$yon malrisinin determinanl degeri 0,0425 olarak 
2 2 2 2 2 kl' d d' bulunmuştur. RJ de()erleri Ise, R1 = 0,8 R3 = 0,5 R4 = 0,9 R5 = 0,8 . şe ın e ır. 

Bu sonuçlara göre tekrar çoklu bagıntı sorunu vardır. Bu durumda geriye doğru yok etme 

işlemine devam edilmiştir. Tablo.2.8' de en küçük F degeri X3 deQişkenini karşılık 

gelmektedir. X3 degişkeni için hesaplanan F3=2,99 deQeri, F(0,05; 1 ,15)=4,54 

degerinden küçük olduQu için X3 baQımsız deQişkeni modelden çıkarılmış, geriye kalan 

değişkenlerle model oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan regresyon modeli sonuçları 

tablo.2.9' da gösterilmiştir. 
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Tablo.2.9. Kredi Satışları lle Toplam Mevduat, Faiz Oranı, Yatırım Harcamaları 

DeOişkenleri Arasındaki Çoklu Regresyon Çözümlemesi Sonuçları 

Bu sonuçlarla elde edilen çoklu regresyon modeli; 

LogY = -7,26 + 1,30LogX 1 + O ,509LogX4 + O ,815LogX5 

olarak bulunmuştur. Bu modeldeki baQımsız değişkenler arasında var olabilecek çoklu 

bağıntı sorunu araştırılmıştır. Bu amaçla korelasyon matrlsi oluşturulmuş ve matrisin 

determinant deQeri 0,6 olarak bulunmuştur. Bu değer, sıfırdan oldukça büyük bir sayı 

olup bir' e yaklaşmaktadır. Bu sonuca göre, çoklu bağıntının derecesi düşürülmüş ve bu 

sorunun modele olan etkisi azaltılmıştır. 

X ı, X4 ve Xs değişkenleri ile oluşturulan çoklu regresyon modelinin uygunluğunun 

incelenmesi gerektiğinô:ın F testi yapılmıştır. 

H0 :b 1 =b 4 =b:5 =0 

H1 :b 1 =b4 =bs ~o 

F = O, 17601 = 40 9 
h 0,00430 ' 



so 

Burada Fh=40,9 > Ft=3,24 oldugundan Ho hipotezi red edilmiş ve modelin bir 

bütün olarak anlamlı olduQuna karar verilmiştir. 

X ı, X4 ve X5 deOlşkenlerinin modele katkılarının önemli olup olmadıQını 

bel ir leyeb1lmek için tab lo.2. 9' da hesaplanan F deger lerı, F (o ,05; 1 , i 6) =4 ,49 olan tab lo 

F degeri ile karşılaştırılmıştır. Her Üç deglşken için hesaplanan F değerleri tablo F 

değerinden büyük çıkmıştır. Bu durumda toplam mevduat, faiz oranı ve yatırım 

harcamaları değişkenlerinin modele katkısının önemli olduğuna karar verilmiştir. Bu 

aşamadan sonra, hata ter'imlerl arasında otokorelasyon olup olmadığı test edilmiş ve bu 

amaçla Von-Neumann oranı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

d= 1,83 

n'=n-k= 17 

v( 17)= 1 ,3253 (Pozitif otokorelasyon sınır degeri) 

v*( 15 )=2 ,9247 (Negatif otokorelasyon sınır değeri) 

Cl=0,05 

v =d (n·n~ 1) = 1,83 G~) =1 ,94 

Burada 1 ,3253 < 1 ,94 < 2,9247 olduğuna göre hata terimlerinde otokorelasyon 

olmadıgı sonucuna varılmıştır. 

Hata terimlerinin varyanslarının sabit olup olmadığını belirleyebilmek için 

yapılan sıra korelasyon testı sonuçları şu şekildedir. 

Ho: Ps =o 

H 1 :Ps~o 

X1 degişkeni için; rs= -0,21 

x4 degişkeni için; rs= 0,243 

Xs degişkeni için; rs= -0,07 

t=-0,885 

t= 1,03 

t= 0,28 

Hesaplanan t degerleri, t(o,05;17)=2,110 deı;ıerinden küçük oldugu için HO 

hipotezi kabul edilmiş ve hata terimlerinin sabit varyans lı olduğuna karar verilmiştir. 
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4.6. Uygun Modelin Öngörü l\mac1yla Ku11amml 

Logy = -7,26 + 1 ,30LogX 1 + O ,509LogX4 + O ,815LogX5 

Çoklu regresyon modelinin anlamlı oldugunu belirledikten ve varsayımlardan sapma 

olmadıgını anladıktan sonra, bu model 1990 yılı banka kredisinin satış öngörüsünde 

kullanılmıştır. 

1990 yılına ait bütün rakamlar henüz kesinleşmemiş oldugundan denklemde faiz 

oranları dışında, toplam mevduat ve yatırım harcamaları bagımsız deQişkenlerine ait 

trend degerieri kullanılmıştır. Bunun için ilk olarak, toplam mevduat deQişkeninin 

ayarlanmış degerieriyle trend denklemi oluşturulmuştur. Burada toplam mevduat 

deQişkeni için en uygun trend denklem i, 

Y = 27252,64 - 2709 ,26X + 218 ,56X2 

şeklinde parabol denklemdir. Bu trend denklemine göre 1990 yılı toplam mevduat degeri, 

Y' 1990 = 66743,14 

olarak hesaplanmıştır. 

Kredi faiz oranlarının 1990 yılı için %75 olarak uygulanacaoı biliniyordu. Bu 

nedenle faiz oranı değişkeni için trend değeri hesaplanmamıştır. Burada %75 degeri, 

1990 toptan eşya fiyatları indeksine bölünerek ayarlanmış ve denkleme o şekliyle 

konulmuştur. 1990 yılı toptan eşya fiyatıarı indeksi (T.E.F.I.) aşağıdaki gibidir80. 

T.E.F.ı. 1990 = 1967,3 ( 1981 = 1 00) 

Kredi faiz oranı değişkeninin 1990 yılı için ayarlanmış değeri, 3,8 olarak 

hesaplanmıştır. 

(80) Buradaki T.E.F.I. de~eri ilk 8 ay için hesaplanan verileri içermektedir. 
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Yatırım harcamaları deQlşkeninin ayarlanmış deQerleri ile oluşturulan en uygun 

trend denklem i ise, 

Y=741390, 14 + 39588,4X + 2143, 19X2 

dir. Bu denkleme göre 1990 yılı için hesaplanan yatırım harcamalarının değeri 

aşaQıdaki gibidir, 

Y' 1990=25117893 ,33 

Kredi satış öngörüsünü yapmak için kurulan modeldeki bağımsız değişkanıerin 

1990 yılı için hesaplanmış deQerleri, 

LogY = -7,26 + 1 ,30LogX 1 + O ,509LogX4 + O ,815LogX5 

modelinde yerine konmuştur: 

LogY = -7,26 + 1 ,30Log( 66 743,14) + 0,509Log( 3 ,8) 

+ 0,815Log( 2517893,33) 

LogY = 4,521, 

A 

y = 33189,44 • 

Yapılan hesaplamalar sonucunda Y= 33189,44 olarak bulunmuştur. 1990 yılı 
kredi satış öngörüsünde bulunmak için bu deOer, 1990 yılı indeks değeri ile aşağıdaki gibi 

düzeıtilmiştir: 

y 
1967,3 = 33189,44 J 

y = 652935,85 • 
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Toplam mevduat, kredi faiz oranı ve toplam yatırım harcamaları degişkenleriyle 

oluşturulan en uygun çoklu regresyon modeline göre kredi satış öngörüsü yapılmıştır. 

Yapılan satış öngörüsü sonucuna göre, 1990 yılı banka kredi satışlarının 652935,85 

milyon TL. olması beklenmektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERILER 

Satışlarını ve dolayısıyla karını arttırma düşüncesinde olan işletmeler, saglıklı 

kararlar verebilmek için satış öngörüsü yapmak durumundadırlar. Bu amaçla satışları 

etkileyen işletmeiçi ve işletmedışı faktörler dikkate alınarak yapılan satış öngörüsü 

çalışmalarında çoklu regresyon çözümlemesinin kullanımı uygun olacaktır. 

Çoklu regresvon çözümlemesi. olayın oluşumuna etki eden birden fazla fa!:.tör-ü 

modele alınmasını ve etkiierinin birlikte görülmesini sağlayaraı: öngörü yapılmasında 

kullanılabilen bir yöntemdir.Çoklu regresyon çözümlemesinin öngörü amacıyla 

kul1anılabilmesi için ele alınan bagımsız deQişkenlerin bagımlı degişkeni açır.lamada 

etkili olması ve modelde çoklu regresyon modeli varsayımından bir sapma olmaması 

gerekir. 

Çalışmamızda bir kamu banka işletmesinin 1970-1989 yılları arasındaki kredi 

satışları ele alınarak kredi satış öngörüsü yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla banka 

yöneticilerinin ve konuyla ilgili uzmanların görüşleri alınarak belirlenen deOişkenlerle 

çoklu regresyon modeli oluşturulmuştur. Fakat ele alınan veriler birer zaman serisi 

verileri oldugu için, verilerdeki zamanın etkisi giderildikten sonra hesaplamalar 

yapılmıştır. Böylece toplam mevduat, şube sayısı, reklam giderleri, faiz oranı ve yatırım 

harcamaları degişkenleri ile oluşturulan çoklu regresyon modeli incelenmiştir. Modelde 

ortaya çıkan otokorelasyon sorunu nedeniyle bagımsız degişkenlerden sadece bir tanesi 

anlamlı çıkmıştır. Bu aşamada otokorelasyonu giderebilmek amacıyla matematiksel model 

deQiştirilerek, logeritmik model şekline dönüştürülmüştür. 

Yeni oluşturulan çoklu regresyon modelinin uygunlugu araştırılmış ve şube sayısı 

ile reklam giderleri deQişkenlerinin kredi satışlarını etkilemede önemsiz oldugu 

görülmüştür. Ayrıca 'modelde çoklu baOırıtı sm··unu ortaya çıkmıştır. Bagımsız 

degişkenlerin birbirleriyle ilişkili olrnası durumu olan çoklu bagınt!mn gider' ilnıesı için 

geriye dogru yok etme yöntemi uygulanmıştır. 
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Geriye dogru yok etme yöntemi uygulandıktan sonra geriye kalan toplam mevduat, 

faiz oranı ve yatırım harcamaları degişkenleriyle oluşturulan model incelenmiş ve en 

uygun model olduguna karar verilmiştir. Bu model ile 1990 yılı kredi satış öngörüsü 

yapılmıştır. 

Çoklu regresyon çözümlemesinin kullanılabilmesi için modelin ve modele alınan 

degişkenlerin anlamlı olması gerekir. Çözümlemede dikkat edilecek olan nokta, zaman 

serisi verileriyle çalışılıyorsa zamanın etkisinin giderilmesidir. Ayr-ıca belli 

varsayımlar altında kurulan çoklu regresyon modelinde, bu varsayımdan bir sapma 

olmamasına dikkat edilir.Bu hususlar gerçekleştiğinde, çoklu regresyon çözümlemesi satış 

öngörüsü yapmafc için güvenle başvurulabilecek bir istatistiksel yöntem niteliyini 

taşımaktadır. 
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