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Ekonomi • tümü tm-::e tici olan toplum biJ:'eylerinin ekon.o•nik 

refahını amaçlo.yon bir bilimdir• Ekonomi kuramırı.ın her uzmanlık 

dalı, tüketici ile cloeoı"udan iliekili olnıı::-:.sı bile, bu mnacı gö-

ze tıüc ktedir' 

Bı.J amaca uygun olarul;: ekonomistler, tm:·ihin her rldneminc1e 

tüketic:D.arin refa.iıını ve tuı.~etici davranışlarını torn.mlamaya 

çalışı:nı.::lerdı.r. Bu konud..::::J.d ilk sidtematik yaklaşımda bulunan 

Frnst Engel, tUket:tcilerin gel1rleri ile çeşitli mallara yaptık-

ları harcarrı::ı.ları arosın,lnl;:i ilişkiyi kurın.u!J ve daha sonrald araş-

tırmacılara ışık tutt1uştvr. 

Birçok llEltı Ülkesinde, özellikle Ikinci DUr-.tYn Sr:t'!G.§ı ı nı 

izleyen yıllards, gelj.r-ti~ke tim j_liQkisini açıklo.yo.n kı.n~amla.r 

ve bu ilişkiyi sayısal biç:i.mde bel].rlemeye yönelik yöntçınlerde 
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önemli gelişmeler olmuştur. Ülkemizde de bu konudaki çalışmalr:.r, 

" öze llHüe planlı dönemde daha da önem kaz.::.n.niıştıro 

Ç ~,, 1 '"'ill"'J:i·ız <.:.c J.. '.} .C.c ll g tüket:iei refahının ve tüketici davranışları-

nın m:i. kr.ıoekonomik bir gö stGrc;esi olan gelir-tUketim ili ~?ki si ni 

incslomeyi ve bu ko.nuda bilinen ekonometrik yöntemlerde bir ge:-

li şme s a(i,larn,::.yı eJnaç1cnrmkt ad ır. 

~irinci bölUmde, mikroekonomik tLF~etim kuramırıın, incel edi-

ğinüz gelir-tüketim ilişkisine tenel alecak varsnv-ı•n ve teoremle-

ri orto.ya konulmuştııı~. 

iki ı:ıci bölümde, bu ts me lde n h are k e tl e , ge~'- ir tül.-;:e "Li m ili ç-

ki sinin kurr.,msal analizi yapılmış; dahc, sorıra ko c.unun görsUl 

(nmprik) analizinde hanehalkı bütçeleri anketlerinden so.zlanan 

verilerin kullanımınclo.n doğan hesaplama sorunları ve çözüm yak-

L.~f}Ellar ı ineele nmi gtir. Bcilümün sonunda, he saplcım.:!larda kulla-

nacağırıJ.ıZ model önerimiz yer almıştır. 

Uç lineli bc:ilümde önce, "1973-74 Kırsal Yerler 1Iüke tim Harca-

m2ları Anketi 11 vcril6l'inden yararlanılarak sın<..m::ı.cak modelin, 

uygule.r.t'!ası ile ilp;ili c.çıklamcı.larda bulunul:ı:nvştur. Sonra, Tür

kiye ı de kıJ.:ısal kesimdelci tüketici davranışlarını açıklaycc2.ğını 

umduğurm..ız çeşitli ekcnomik parametrelerin hesapLı.na.n değerleri 

suntıli;lUÇ ve bu paı ... o.metr-eler yardımıyla ti.i.lceticilerine gGlir-tüke-

tim da i/:Canıçları agJ.kl::mmaya çalıs;ı ımıştır. 



Sonuç kısn:.1!.1da iso, çaLışmamızda önerilen ekononıetrik yön

tcFiin, geliı--·-tLike tim ilj. şki si açısından tüke t5 ci davranı f}larını 

o.ns.liz etmede ,Te yoruı::üamada, diğer yöntemlere göre dc:ı)·;a sat;lık

lı ve a.nlarıılı olduğu boliı--lu:ı.miştir. 

Yentemin ve soı.-ıuçlnrın~ gerek yöresel ve rı_;erekse ülke düze

yinde bu tUr incelemelerde bulunaco.klo.re. yararlı olnbileceği 

düşUnülerek, heso.plc.mc_ süre ei açıkL;,.nmış; sonuç tabloları ve 

bi lgi se yar proE;ramlo.rı ekler de sunulmuş tur. 
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1, EKONOMİK BAKI Ş AÇISINDAN TÜKPI'İM VI:. IJ.'DKETİCİ 

Bireyler, toplumda tüketici, üretici veya üretim faktörü ola

r·ak ekonomik yaşama bıtı 1 ı=ı.bi li rıJ e rı __ Ekorıcımik gereksinnelerin ne-

deni olan bireylerin tümü, zorunlu olarak tüketicidirler. Daıa

yısıyla bireylerin tüketici olarak aldıkları kararlar1 tüm ek(

nomik yaşamı etkileyecektire Örneğin, tüketicilerin almış ol

dtıkları, hangi mallara, ne kadar, ne zaman gereksinme duydukla

rı.~ bu gereksinmelerini gidermek için gelirlerini nasıl kullan-· 

dıklar:ı., tasarruflarını nasıl değerlendirdikle ri gibi kararların 

diğer ekonomik kararları etkileyeceği açıktır. 

Bu nedenle ekonominin yönlendirilmesi ve yönetiminde, tü

ke ticilerin davranış ve karar verme biçimlerinin bil i nınesi zo

rtınludur .. Tüketi ci davranışları konusunda, yararlanilan bilgi;.-' 

_ srin en önemlilerinden birisi de tüketim kalıpları veya daha 

:;,e ni ş açıdan ele alındığında hanehalkı bütçeleri analizleridir, 
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Konuyu ele alırken, kurnınsal açıdan tüketici davranışlarını 

ortaya koymak ve bu kıl'I"Aml ::ı ; ı i ~='ıki ı i olarak tüketim kalıplarını 

incelemek gerekecektir. riolayısıyla bu bölümde genel tüketim ku-

raraının konumuzla ilgili yönleri ele alınacak, bu ara.da çalı::;mı.a-

mızın kesit analizi olması nedeniyle tüketim kuramının, fiyat 

ve piyasa ile ilgili bölümlerine doğrudan ilişkili olmadıkça 

der;inilmeyecektir. Ayrıca refah eknnnmiı=ıinden,t tüketici dengesi 

ac;ısından ycıxarlanılacaktır. Bu bölümde, tüketici dengesi ana 

çizgileriyle ortaya konularak, gelir-tıiketim ilişkilerinin de

rLıliğine incelenmesi ikinci bölüme hırakılacaktır. 

Tüketim işle vi, insanlar tarafınd:3.n yürütüldUğüne göre, in

sanları inceleyen tüm sosyal bilimlerin konu ile ilgilenmeleri 

doğaldır. Gerçekten de tüketici davranışlarını ekonomi bilimi 

dışında; toplumbilim, ruhbilim ve insanbilim çeşitli yönleriyle 

incelemektedirler C 1). Ekonomi bu komşu bilimlerden., bu bilimler 

de ekonomiden büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Konuyu ele alr.ır

ken öncelikle ekonomi kurarnıra bağlı kalınacak, özellikle ikinci 

bölümün ilgili kısımlarında diğer toplumsal bilim dallarından 

bazı bilgilerin aktarılması sözkonusu olacaktır. 

(l) Bkz. BURK, M.C .. , 11 Survey of Interpretation of Cqnsumer Beha
viour by Social Scientists in ?ostwar Periodıı, Journal of 
Farm Economics, de49, (Şubat 1967)js.l-31. ' 
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Gerçek yaşamın karmaşıklığı karsısında, bilim adamları bu 

.;rc:~oamı sadelikle incelerneyi sağlayacak ana çizgiler bulmak zo-

rurı_ô_a kalmıclardır( 2). Ekonordstler de gerek görgül (amprik), 

gerek kuramsal yakla.şl.rg.da ekonomik olayları soyutlaştırarak ele 

almışlardır( ~eki 1 1). Bv soylıtlama sonucu elde e ttikleri görgül 

veye. ıEantıksal model, görgül veya kuramsal sınamanın ya da tar-

tışma ortamının temelini oluşturur. Eknnnmik bakış açısı ile di

(,er bilimlerih bakış açıları:; moJ.el kurma evresinde belirgin bir 

f?eJdlde ortaya çıkar. Geçmigte olduğu gibi günümüzde de ekonomi 

ı--~ ı iminin sınırları ve eko.nomik bakış açısı konusunda tartışma

- _,r süregelmektedir(J)~ Frank H.Knight'ın deyişi ile 11 Ekonomi 

bi 1 imince kap sanan insan işlevleri r1in :::lanı... çevre sil-ıd e açık 

ve kesin bir sınır çizmek olanaksızdır"(4). 

Öte yandan tek bir ekonomik bakış açısı yerine, deL;:i';ik 

ekonomik bakış e.çılarından söz etmek ~erekecektir. Örneğin Kirz

ner, bu bakış açılarını; zenginlik ve refah, tamalı (en azla en 

ço~u elde etmek), pazar ve toplum, para ve ekonomik ölçüm, tu-

turaluluk ve son ola;:' ak bir i nsan işlevi bilimi olmc:ı. be.kımların·~ 

dan gruplamıştır. _ Tüketim ve tüketici açısından ekonomi bili-

ı;ıi :ün en önemli yönU, onun bir insan işlevi bilimi olarak konu-

( 2) 

( _3) 

( ~ ) 

yaklaşımıdır. Sade bir model kurabilrnek için ekonomi bilimi, 

Bkz. FE'RGUSON, C.E., Microecanomic Theorw, Richcrd D.Irvın, 
Ine. Illinois, 1972, 3iıcü jjasK'ı, -s.5. 
Bu konudaki tartışmalar ve yoı-·umlar için bkz. _KIRZNER, I.M .. , 
The Economic Point of View, D. Van Nostrad Co.Inc., Princeton~ 
New -~J"er·sey,ı-96ö. ~~ 
!kz-:A~g.k;, s.l. 
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rJlANTIKSAL 

so:mçLAR 

Kaynak: FERGUSOH, A.g.k., s.5 den değiştirilerek alınmıştır. 

ŞEKİL (1) 

bir özellik olarak 11 Ekononük insan" tanımını gelis<tirmisıtir. :Ee::-

cil ve ekonomik açıdan akılcı olan bu soyut insan, ekonouik çü-

zUmlemelerin anahtarı olmuştur. Bu kavram aynı zamdnda ekonomi 

biliminin en çok tartışma konusu olan kavramıdır dmo Bu tartıo

ruaları ileriye bırakarak Şekil (1) deki medelimize dönelimo 

Kurulan mantıksal model mantık yöntemleriyle irdslenereki 

bazı mantıksal sonuçlara varn,_amızı sağlar. Bu sonuçların, ger-

çok yaşama dönük öSütlere dönüşebilmesi için, modeli kt.:ırarken 
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-J :·p tı~ımız kuramsal soyut] amaların; oJ anakların e 1 verdiği ölçü

:':.c somutla3tırılması gerekmektedir. Ancak bundan sonra yapacağı

: ız öğütler, gerçek yasıama uygulanabilir biçim kazan.scaktır. 

Öte yandan, kurulan görgül model:er (özellikle ekonomi bi

limi söz konusu olduğunda), mantıksal modelin sayısal teknikle-

re uyarlanabilir biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu modeli, 

gerçek hayatla ilgili verilerle sınamak, hesaplanan sayısal so-

rı..uçların istatistiksel yorumunu yaptı.ktan sonra da gerçek ya12ama 

uygulanabilir sayısal öneri veya sonuc:lar olarak sunmak mümkLL.1-

dıJr. Görgül modeller ,bir yer{~e kuramsal modellerin gerçt..k veri-

~-cl'le sınamasını da sağlar. GLinünı.üzde gerek mantıksal, gerekse 

görgül modellerin ortak dili matematik olarak ortsya çıkmaktadır. 

Yukarıda açıklamEJya çalıf3tığımız yöntem, sosyal biLlmlerin 

birçoğunda uygulanan yöntemdir. Ekonomi biliminin diğer sosyal 

:.~.i li mlerden farklılığı da bireye bakış açısı ve birey için var-

;>ı.:::.Jdığı özclliklerdir. Bu özelliklerden en önemlisi de ekonomil: 

~:san varsayımıdır. 

Akılcılık (rasyonellik) varsayımı, ekonomistlerin sadece 

ç0zümlemelcrde kolaylık sa~lamak için geliştirc~ikleri bir kav

rem değildir. Gerçek yaşamda ıı ••• bireyler ne ko.dar :. nkilcı olc.a-

yan davranışta bulunurlarsa bulunsunlar, tüketicilerin çoe.unlu-· 

L.unun pazardaki davranışları~ tüm bireylerin akılcı davranrımla-

rı halinde ortaya çıkacak davrain :sıa, çok yaklaşmaktadır( 5) o ha:co --

(5) Bkz. GPiliEN, H.A.j,, Cons-ı.;mer.Theory, Penguin Modern EconoL~~.c 
Texts, London, 1971,~. 
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n.:::., '1 The Powerful Consun:c.r" 8.dl ı. c Se rinde akılcılığı incelsrken; 

a.lıçkanlığa bai_~lı davranıt~larla, vc:;."ilan gerçek kararları ayıra-

l"nk, rasyonelli[;in bu iki tl-ir davranı0 biçiminde farklı olaca-

),ır..ı savunmakta ve ''tüketici~ in akılcı olup olmadığı11 konusunda 

eorduğu sorl;ya da şu yanıtı vermı?kt.Gdir, Katona'ya göre;iibu so

rulacak do6ru bir soru ~eğildir. Tüketici, geçmiş deneyimlerin-

den etkilenen bir insandır. Sosyal nor:T.lar, tutumlar ve alışkan-

lıi:lar kadar, onun duyguları ve sosyal gruplarla ilişkisi de, hep 

birlikte kururlarını .etkilemektedir;.~ o. k~stirme yollap:ı.·· ter... ~-· 

C'.:'.!ı etmeye, deneyimine dayanan kaba değerleme yöntemlerini izle-

ınc~re ve belirli bir biçimde davranmaya eğilimli dir. Fakat o, ay

ın zamanda zekice davranmaya da muktedirdir. Bir şeyin gerçek-

J. ,,..... 'Yl 
V ..... .ı. ... önemli oldu2unu hissetti~,inde, uzun uzadıya dü;::Unüp, danı-

('}lr ve olans.kları ölçüsünde en iyiyi seçer( 6 )'~ 

Simon yeni bir makalesil1de ( 7) akılcılığı, elmnomi ve di~;er 

do.vranış bilimleri açısından karşıla§tırarak, ekonomik akılcılı-

8.ın; sosyolojik, psikolojik, politik ve antropolojik kurarnların 

.::;c cl.el olarak tanımla<iığı akılcılığın özel bir tipi olduğunu sc;,-

vtınmaktadır. Bu, "faydayı maksimize edenin ve bunu ya!)mada olc.~tık-

çn başarılı olanın akılcı;Lığıdırıı ( 8). Diğer sosyal bilimlerin 

(6) 

( 7) 

r ~.) \O 

------~-

Bkz. KATONA,_ G., The Pow3rfull Consumer, Mc Graw-Hill Book 
Co.Inc., l9b0, s.I4?. 
Bkz. SIMON, H.A.,, ~ıRa tionali ty as Process and as Product of 
Thought 11 ~. -AER. Pa_pers and Proceedin_gscı, c.68, sayı 2,(Ma-
yıs 197Bı,s.J:-I5., ---- ··--· 
Bkz. A.g.k., s.2. 
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bunun dı(!ında görünen farkl:ı lıkları; esastan daha çok terminole

ji kullanımJ_~ı.dan ileri gelmektedir (9). Öte yandan akılcı davra-

nı ş biçimi, yalnız. ekonomi biliminde değil, diğer so.syal bilim-

1eı:·de de; toplumun bUyük bir kesimi için geçerli kabul edilmek-

ts dir. 

Ekonomi biliminin amacının, ekonomik i 8 levler açısından bi

reyi inceleyerelc genel bazı e~iliml(;ri bulmak olduğu da göz önü.:.. 

ne alınırsa~ bireylerin. bazılarının, bazen, gend. eğilinı.ler~ gö-

re akılcı olmayan davranışlarda bulunmaları, bireyi genellikle 

ekonomik-akıloı birey olarak tanımlamamızı engcllemez. Faydayı 

maksimize edici ekılcılık kavramına bağlı kalırsak, görünüşte 

akıl cı olmayan züppelik e:~ilimi, Giffen eğilimi gibi ilk bakış

ta rasyonel görülmeyen davranışların, kayıtsızlık eğrileri ana

lizleri yardımı ile sübjektif rasyonellik taşıdığı, ekonomi b:i.-

limince açıklanabilmektedir. 

Ekono;:rıik akılcılığın iç tutarlılığını sağlayan vm:sayımle.-

ra da b"Lıracl;:ı_ kısaca de/Sinrnekte yarar görmekteyize B1-ınlar; 

• li 
ı. • .. eksiksiz bilişim ve ileri görüşıı, 

ii. li ••• eksiksiz hareketlilik11
, 

iii. 11 
••• tam rekabetıı ( 10 )varsayımları dır o 

Eksiksiz bilişim; bireyin, pazara çıktığında, pazarın ma.~-, 

fiat, kalite v. b. gibi bilimnesi gerekli tüm özellıklerini bil-

{9) Dkz. A.g.k., s.6. 
(lO)Bkz. KATONA G1, ıınational ::Şehavior and ~conomic Be.havior '1 

(BLI·S~, P. Bcr eyen, ~.2_tıng_ and_ tne Benayıcrcı.~_l)cıe~~q.e~, 
Selectec1 Recı.dine·s, Allvn o.ria Bacon Ine.,, Bo s ton, 19-Gtt, 
4 .L -ı ---;:;--r9·rr----·....__ ·-
~ ç .ı. n..__ e , u • J 7 J • 
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~iği varsayımıdır. İleri görüş varsayımı, dinamik akılcılığı 

ertaya koymaktadır. Eksiksiz hareketlilik, rasyonel seçimi engel-

"' leyebilecek mekan farklılığı veya kurumsal engellerin olmadığı 

varsayımıdır. Son olarak da tam rekabet koşullarının gecerlili

gini varsaymak, alıcılar ve satıcıların tek başlarına veya bir 

srup olarak bireysel seçimi etkilernemesini sağlamaktadır. 

Eksiksiz ileri görüş varsayımı tüketiciyi, sadece statik 

olarak değil, aynı zamanda dinamik olarak da (yani zaman süreci 

içinde de) akılcı-ekonomik birey olarak varsaymamızı sağlar. Si

mon bu tür akılcılıf,ı, temel akılcılıktan ayırarak buna >ıproce

durıel ratianali ty' 1 (yöntemsel akılcı:lık) adını vermekte ve 11 bek

lenen sübjektif faydanın maksimisazyonu11 kavramına bağ,lamakta

dır,ll). Ekonomi biliminin bu alanda da, diğer komşu sosyal bi-· 

limler~en hem kuramsal ,h.en .de yönt~<mbilimsel açıdan ödünç aldı

sı kavramlarla yol almakta_oldu~unu söyleyebiliriz(l2). Gerçek 

ekonomik yaşamda ne olup bittiğini anlamaya çalıuan ekonomist

ler arasında,ekonomi kuramının hugünkü durumm:dan mem.."lun olme.-

yanlar varken, günümüzün ileri gelen sosyolog ve psikologların-

ca da 11 Günümüz ekonomi biliminin, davranışla ilgili bilim dal-

ları içinde kuramsal açıdan, belki de en fazla ayrıntılı, geliş

miş ve aru1ı.ııış bilim dalı olduğuk belirtilmektedir( 13). 

(ll) Bkz. SIMON, A.g.k., s.8-lO. 
(12) Bkz. A.g.k., s.l5. 
(13) Bkz. KATONA, "Rntio:ıao.l-·Behnvior and Eccnonic Behc.vior 11

, 

A.e;.k., s.58. 
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II. 11ÜKETICİ T'EHCİHLI:i:Ü VE E'AYDA FONKSİYONU 

Akılcı birey konusundaki tartışmaları böylece özetledikten 

Eıcnra, ekononıik akılcılığın m3ntıksal çözümleme sine de[:;ineld.m. 

ju ... ru da hemen belirtelim ki amacımız, modern tüke tim kuramını 

ortaya koymak olduğundan bu konuda tarHıçe vermeye gerek görül-
• 

memiştir,l4). 

Ekoaomik akılcılığın ..-söz ko nusu olabilme si i çin e konomi 

bili nin tüketici ve çevresi hakkında bazı varsayımlar yapması 

:2;01:' c kme ktedir, .. Bu varsayımları yuke.rda belirle mi ş tik. AkılcJ-

1ı{ın mantığını ortaya koyabilmek için, bu konuda ter,1el gelişme

yi sağlayan Ar::.'ow, iki aksiyomu şart koşmuşturC 15). 

Bu aksiyemları incelerneden önce, kullanacai!:,ırnz ı:ümgeleri 

· ,, ;nmlayclım. 11 Bireyin iki ayrı mal· bileşiminden bi rini scçr,1esi 

Lırumunda, SEçilen bileşim, bu birey için, en az seçilmeyen k'"·)' .c 

- - _:.e:rlidir1 Btı tümçedE belirlEnen mantığı bundan sorırn :<nıı sir!-

-<-3i ile belirleyeceğiz 11 (16). Ayıaıca 1. bir mal >·ils:~;i:rı_i:;_·_j_n di!~>--

:.':inG tercih edilmesini ''Tıı simgesi ile, iki mal b~l.l:,şLıi ::::r':3J.-'-~-

do. tüketi ci kay ı tsızaa bunu da ;ı K11 ile, mal bile şi ml erini ele ·- ~ •. 

( l ,1) \ .. --,-

(15) 

(16) 

Tüketim ku.ramının kısa gelişimi konusunda bk:;ı;. KA'I'ZNER, -.~, • , 
Static..,.E(_mand ııJı .. eor,x, Mc.Mil~an Ltd~ • L?n~on, 1970, s. 5 -~~-. 
'E'Kz. Ai:~.tlO·.:, K.<J., Social Choıce and Indıvıdual Values, Yrı-
le Un~ versi ty Pı:::es~ -inci :SaŞ'kı, '!9'76,. . 
Bkz. OZKAZANÇ, O., "Ikinci En Iyi Genel Teoremı' 9 , ESADf.:R., 
c.XIII, snyı:2, s.287. 
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ve z ile göstereceğiz. xT;y- ~smek, xRy·nin olano.klı ancak yRx'in 

olancksız olması demektir. xKy demek, hem xRy'nin hem de yRx'in 

olanaklı olması demektir. Şimdi Arrow'un aksiyomlarını ortaya 

koyal:ı,m. 

-~]](_o_Ell_: Tüm x ve y ler için, ya xRy ve/veya yRx dir(1J). 

B1J ,aksiyoma''bütünlük aksiyomu•;(l8) adı da verilmektedir. Gerçek; 

tl::;n de bu aksiyom tüketicinin tüm marı_ar için mutlaka bu seçim 

yapması koçul1Jnu getirir. Du aksiyomun do@,al sonuçları ise şun-

lardır: 

..•. 

i. xTy, yTx, xKy den scdece birisi doğrudur. 

ii. xKx ve yKy dir. 

iii. Eger xKy ise yKx dir(19). 

A}csi_yomi~: Tüm x,y ve z ler için, xRy ve yRz; xRz'yi zo

rı...ın1u kılar. Aksiyem II yi sa~layan iligki için ıı transi tive 11 

(ge çişken, mü te addi) olan tercihler denmc ktedir( 20). Bu aksiyo

ma 11 tutarlılık aksiyomuıı(2l) da denilebilir. ÇünkU tüketici, 

tercihleri arasında tutarlı da.vrandığında bu aksiyomun ileri sür-

düğü koşul yerine getirilmiş o~acaktır. Aksiyomun doğal sonuQla-

(17) 
(18) 
:19) 
( 20) 
( 21) 

Bkz. ARROW, A.g.k., s .. l3. 
Bkz. GREEN, A.g.k., s.22. 
Bkz. ÖZKAZANÇ, A.g.k., s.288. 
Bkz. ARROW, A.g.k., s .. l3. 
Bkz. PHILIPS, L., Applied· Consumption Ana1_,y_sis, North-Hol1o.:nd 
Publishing Co., Ana·~crdnn,. 1:974, s.5. 
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rı ise şunlardır: 

i. E?-~er 
C:> xTyTz ise, xTz dir, 

ii. E:>~er b xKyKz ise; xKz dir, 

iii. Eğer xRyTz ise, xTz dir, 

iv. E" ger xTyRz ise, xTz dir, 

v. Eğer xRyKz ise, xRz dir, 

vi. Eğer xKyRz ise, xRz dir, 

vii. Eğer xTyKz ise, xTz dir, 

Yiii. Efi-er o xKyTz ise, xTz dir ( 22). 

Bu ikj_ aksiyoma dayanarak tüke ticinin kesin de~il, zayıf 

tercihler sıralamasını ortaya koyabiliriz. Ancak bundan önce, 

tüketim küme'si (eonsumption set) hakkında açıklamada bulunmamız 

gGrekecektir. 

2. Tüketin~ Küme!:si 

Tüke tim küme' si konusunda ilk varsay:ı.mımız, "bu küme 

içinde sadece belli sayıda malın bulunduğu ve bunların sayısal 

olnr·ak belirlenebileceği11 (23) olacaktır. Gerçekten de tüketici 

"''_;.:;ak belli bir sayıda mala gereksinim duyar. Bu sayı tüketici

r_:_in bireysel ve sosyal gereksinimleri ölçüsünde artabilir ama 

hiç bir zaman sonsuz de~ildir •. 

( 22) Bkz. ÖZKAZANÇ,. A. g.l\:., s. 288 .• 
( 23) Bkz. PHILIPS, A. g. k~-; s: 3: ( ,, 
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Bu küme'nin Öbeleri oları ınallar konusunda da_. bu malların 

bir miktar ölçüsü (kg, lt, v~b.) olrııası gerektiğini söylr;yebi-

liriz. Ekonofüik malların kaba vayq duysrlı ölçüm olanağı, tari-

hin her dönemi ::ı.de bulun~m.:ış ve kullanılmı:::t:ı.r. 

Malların ölçüm olana~ının buluiım~s~ bize gerçek sayılardan 

olusıan n boyutlu uzayda (Rn) her mslı bir c;kser.:.de gösterme ola-

v kt '· 'iA ' l }ru'1m" 1 q-': ·-,~ ·,- R11 ~ ·ı t" ;· ·· nagı verınG ~ ea.ır• ' ncc-,.K m0~ ~ .u:; ...,_,_ --·-' .. 1 UZc<yın_n umunu 

v d" •• "1 1 • l • ~· 1 ' " i • • t ul say .. '.ca~ı Uf]unu meme ıaır. 1ıı8. Ki,ii•lC :::.:ını<.-ı anınDnı saı'2~ ayan üç 

özellikle bu kUmenin sınırlarını b~li~lcyeli~1 (24): 

i. Mallar ' h~çbir zaman eksi değerli (negatif) sayılar la 

belirlenemez(25). 

0 0
) t""' t· · · · ld d'l ··ı· ; x 2 , ••••• , xn, uKG ıcı ıçın e e e ı eJJı ır 

mallar bileşeni olsun(26). o(rx( 1 oldv..ğunda, bu mallar 

b 'l • d ."V 0 ( 0 :ı. e şe nın .en --...X = cx.x , 
ı 

__ _.,.. o ' o ) . b . b h . ._,_x
2 

, •••• , ;:y,xn gı ı ... er angı 

bir mr.ülar bileşcnj ayr.ılabilir. Bu, bölünebiliı1 lik; (jzelliC;i 

olarak bilinmektedj.r. 1....< sıfırla bir c.rası·~daki (O ve l de dahil) 

( 24) 
( 25) 

( 26) 

Bkz. A.g.k. 
Bı.:ırad2 s2dc:.c6 pozitif faydalı mal ve. hizııKtle.r e ls alın
maktadırı. Be.zı- ,;rnzarlo.r fayda fonksıyonunu taıu.mlarke.n, bi
reyin bazı hi zmc th:r mJ nmasını eksi mal ol ar al<.: d Li şUmncktc
dirler. Bu noktc. konumtı:'.Jlec ilgili olmadığından, burc,C.2 tD.r
tışılmcışıp özclliklc:.r aynen alınmıştır. Fc· .. yd.a fonksiyonun
da eksi malların mantıii,ı konusunda daha fazle-ı bj_lgi iÇin 
bkz. WINCH, D!M., An..?l..Y_iicı:ü Welfare. Econorni ~Q, Penguin 
Modern Econorr..ıcs, :rı-ond"ö'n, n11, s.T7-25. · 
H~rflcrden tasarruf saf1,la.mak üzere~ du11dan sonra x,y ,z yeri
ne x

1
, x

2
, x

3 
kullan~:ıca~~ız. Ayrıca X;ı., O(sıfır) kiime 1 s:i.rıde 

bulunan x
1 

mal rdktc.crını belirtmek için, xi ise 1 küme' rdndc 

b1Jlwı.an :x:
2 

mo.l miktarını belirtmek için kullanılacaktır. 

Üst h:ler tersi söylcnı,ıedi lcçe cebirs6l kuvvet olarak anla
şılmamalıdır. 
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/ 

herhangi bir sayı olabilcc;::~ine [i;Öre; her malın sonsuz sayıda 

bölünebilirliği önsörülmckt~dir. 

• • • 1\/f ı k" 1 • (o o o) ı b. ı . . . ııı • ~~ıa ~Li me. sı , , ••• , ma ı e ı:_:ııı:ı nı de kapsc:r; .bunun 

••t • d V h 1 • b" ı ı b •ı 0 0 b ı ı" ı • o e sı n e ec:,er .... 1cr:ıangı ır x ma..... ı E.::;ıınu, u ma "n._;_r.ııe sıne 

ai tse, x~ '~ x~ ( i=ı, •••• n) k<Dşulunu sağ). ayan herhangi bir x 2 
ı~· ı 

r:rıal bileşimi de, bu mal kUme 'siiıe aittir .. O halde roml küme.• si 

üstten sınırsızdır. 

Yukardaki cjzc,l1ıtls::3.c.n; mnl küme' süün, sonsuz ::Jayıda 

bölünebilen, n gibi belli bir S~1jrıdcıki me.lls.rın çsşi tli b~Lle-

. ı . . ı ı ·ı '-'• . 
şım erını a aoı Gcc~ımız 9 alt sıJ:Jl .. ~T t~G)..'1 mal içir.ı ;·~,on (sJ..fı.r) 

ve üst sınırı ise her mal için sonsuz olan mcı.llarc1an olucr:tn, 

n boyutlu bir küme olduğu sonucunu Çıkarabiliriz. 

Buray2o kadar t[;ke ticini L1 ekonomi kuramı &çısından varsa-

~~ılan düsıünce yapısJ. ve bı.ı kurnmen sınırları belirlenen tüke-

tim küme 1 si hc:.kkınde 8ÇıKlaı;};:::le.rda bulunduk. 'I'üke ti ci ve tüke-· 

tim küme'si arasındaki ili0ki ise tüketim işlevi ile belirlen-

mc ktc; dir. DirGyin tU~c t:Lm i şlc vi nin Aınırlarırıı ve biçimi nı be, . 

.;...lrleyen ekonomik kavram ise frıyda ve fa.yc:a fonksiyonuö:ur. 

E konord kuranuna göre, birey faydayı msksirni ze e tmcys çalı-

şpr. 1l'üke tim sözkonu su oJ.dul.:,unda, bu görUşü ıı tüketi ci, tüke tim-

den sa~ladı~ı fayd~yl mdksimize eden bireydiril şoklinde ifade 

edebiliriz. Bunu böyJ.ece varsaymak görgül çalı;::.rralc.r için hem 

kendi ej ne fayda s as] a-
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O lır:lde c1a.lıc:t çok fayda sa~lnyan mal 

bileşimine terciih edecek-

11 Fayda11 sözcli{~~Jnun bırsyscl ( sL':bjc.ktif) bir kavr2m olduğu

nu belirtmekte ye,rar varclır. Liir birey için faydalı olan bir mal, 
.... 

"""'skala başkc::. bir birey için fcqd:::.sız veya zararlı olabilir-. 

Öte yandan aynı krlli tc ve r:üktc:rdnki belli bir maı. biri-

si.::ıc çok fazla fayda halde, cU ğer bireye çok az fayda 

sa.~,la.yabil ir. lk: dtırumda fc:ı.ydc.:nın birey se 1 olduğu kadar, göre,-

li (rölatif) bir kavram olduğu da anlaşılmaktadır. 

Bunun doğal sonucu olarak da, faydanın ölçül:mıeyc:ceğ;i ve 

bireyler arası fayda karşılaştırmasının yapılo.mc:wacağı ortaya 

çıkmaktadır. Eun.:ı c konomi kurmr:.ında, faydanı;:ı sırasallığı (or-

dinality) denilmektedir. Bu kavramın karşıtı olan sayısallık 

:cardina.lity) kavramı, bir zaınanlar oldukça t.rtışılruş)ancak 

günümüzde, en azından kura:ı::ı.sc.l (veya normatif) refah ekonomisi 

·açısından bir }"ana bJ r.c:kJ.l ,'J :. tır. 

Faydanın sırasal olıD.i.".SJ ko.vramını, biraz daha c.çmekta yarar 

vardır. Sıras:niiJ.k :ı. bj rcylcr U' C: sı. fayC~a kr.r:;:ıl ac;tırn~csını 

olanaksızlaştır·ma~nna kerşın, bireyin bil" fayda d·ururııu ile, di-

,ğer fayda durumu nra~nnda kaı"~:ılas;tırma yapılro_asın3 olanak tanı-

scyı ile ifnde edilemeyen dcyımlcrle yapılabilBcktedir. 

Fa,:,rdayı t c.nıml.~,clıldo.n sonrc. ~ t ükG tim açısınden faydn fonk-
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siyonunu; bo.fd;ımlı d.Gt~it/~,-~L:ir ... -ı;opl:::..::-ı fayda. bağımsız değişken-

l erin tü ko til en nıul ve: hizı:~,:; tl e ı-· o lduğu bir fonksiyon olı:F''""' 1: 

tanımlayabiliriz. Prydcı ;'v 11 il::-, her maldan tüketilen miktarlar 

• il 
ı s e x1 , x 2 • • • • • • • • • , ile bclirlendiğinde• fayda fonksiyo-

nu :nu genel ol aro.k,; 

U= :::(x1 , x
2

, x 3· •••••••••• x ) 
- - n 

r:;ısklindc yazabilir~. z. D1ır::ı.di:'ı. jJ fi., fonksiyonunun, tipinin ne o le.· 

cağı bclirsizdir-. Arıc.:1k pu göoteriı:ı. ço.lışoaoızdo yararlı· olacrı.ktıı ... ,. 

Fe.yda fonksiyonunun "bc.ğımsız deği:~kenlerin sadece ve s2dece 

tiJke til en mal ve hizmetlerin miktarlarından oluşması ;ı dı e ında

ki özelliklerini ise aşn~ıdaki aksiyarnlar belirleyecektir. 

Bu fonksi,yoDUn vnrlığı, onun 11 bireyin maksimize etmek is-

tediği şeyıı olmo.sı nedeniyle ortaya konulmak iste nmekt3dir. Bu n-

dan sonra belirl e ne cek özellikler, fayda fonksiy.,nunun 1' varlığı-

11 ll k 0 

• ~ 0 

, b 0 

ı • ı 0 k 11 0 0 ı ı 0 

V 
0 0 

V ı 0 0 ı 0 k nı ve ma sıoıze cc.ı.Lc J. ır ı oze ıgını sag arnaya yone ı 

olscaktır. 

Arrmv'un c.ksiyoıj~:;.cı.rı sonucu elde ettiğimiz zayıf tercih-

ler sistemini, kesin tercihlGr biçimine dönüştürebilmeyi kolay-

laştırrnak için bo.zı ek aksiyomlardcı bulunmamız gerckecGktir. 

-·· h . o , ı . . o t .. Al~si_y:o.&III: her an3:ı x ms.1. bi e:Jimı içın, x 2. ercın 

edilrı16Yen tü1ı1 Ln.l bile şimlerLı..dsn oluşan kUme ve x 0 ın tercih 

edilmediği tüm mnl bilGf]irdcrinden oluşan küme' nin her ikisi de, 
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X tüke tim küEıe 'sinin sırı.ırl c.rı içinde yer alır( 27). Bu dab.o açık 

bir if c de ile çu demektir: x 0 a tercih edilmeyen her!:. cı::."'; bir 

x1 mal bileı::;dm.ini veya Rn uzayı.;:ıdaki xı noktasını elç 2lnlı.nı. Bu 

x1 noktasını· x0 n o kadar yaklo.ştırnbiliriz ki, artık x0
, :x? ·e 

tercih edilir~ yani tüketici x 0 ve x 1 ~rasında kayıtsızdır. Ay

nı şey x 0 ın xı e teı:cih ed.ilmcrıssi durı;mı..L iç:in de sözkonusudur. 

'
1Debreu, Theory of Vclue (28) ndlı eserinde I.:ı;;ı.ci, II nci 

ve III ncü aksiyomların, serçek dcficrli fayda fonksiyonunun var 

lığı için yeterli koşulları so.t:,lc.dığını'i (29) göstermiştir. Bu-

na göre elde eelilen fayda fonksiyonu, tLiJmtilcn mal miktcırlc.uının 

sürekli bir fonksiyonu, yani; 

( o) "'( 0 0 x 0 
) olı-"akt:o-ı .. a'ır. u x = I xı , x 2 , •••• • • • , n !.1. ~-

SürekliLik aksiyomunu, fayda fonksiyonu açısından belirle-

d .v. • d lR O • 
1 :::,ı Ii11 Z 6 ; X .ı. X ı S e u(xı)) u(x0

) olmaktadır. DiC,Gi"' bir deyişle, 

eğer xı mal bileşimi en az x0 mal bile-şimi kadar tercih edili-

ı ı b" ı .. yorsa; x ma ı c 8ı;.-ıu ne . ~ 
bo.bj,lı olan fo.yda fonksiyonu d cı., en az 

x 0 mal bile şiminin fcıydn fonksiyonu kudar fayda sc.~lc.r$, Mc:::.l kü-

mc 1 sinin bölünebilirlik özelli~i dolayısıyla, mal bileşimleri 

xıTx0 veya xıKx? oldu~.undo. ~ fayda fonksi yonları d n u( x 1
) .> u( x 

0
) 

veya u(x1 )= u(x0
) olabilecektir. 

( 27) 
( 28) 

( 29) 

Bkz. PHILIPS, A.g.k., s.7. 
Bkz .. DEBREU, G, Theory of Value~ An Axi_om& tic Ana~ sis of 
Econorrı..ic ~sı;~libriura, C'oy"!es MonograpnT7, Wile;y; ew Yor·k 
m~~- - ~ ~--· 

Bkz. PEILII)S, A.g.k., s.s. 
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Ak~i_yom. :fV: Bir X mo.l kümesi içindeki x 0 ve xı gibi iki 

rrıRl bileşirıinde,nx0 , x2 se egencnse (dominant); x0
, x 2 e ter:)ih 

edilir. B1.~ c.ksiyom ı 2 egemenlik ( deminance) veya mono tonluk( mo-

notonici ty) aksiyo:cm adı verilm::ktcdir. 

x 0
, xı e egern.Gndir ( dominatc:) demek, 

o o 0\ ~,.ı ı. _,.ı) • 1 
X = (xı, X 1 ve ~~- -- \:;:ı' l&en 

2 .i\.2 
-.. 

xo "'-......,yı 
ı,_,;:/ + ve xo :> xı 

o~ 2 . ~-

veya .. dem0.-ktir • 

xo>xı ve xo"> ~rı ·, 

2 .. ~ ~"2 1 ı.- ı 1 ... 

Di~er bir deyişle tüketic~ mal bile9iminde bulunan mallar-

birisinden daha çok, o.ncc.k diğeı ... mallo.rdan daha az bulunma-

yan mal bileşirJini tercih edecektir. O her zar;:c.n çoğu, aza ter-. 

cih edGccktir( 30). Monotonluk terimi de aynı şeyi ifcLde etmekte-

dir. F'o.yda fonksiyonı.mu bu o.ksiyonı açısından düşü.nlirsek; fayda 

fonksiyonu, tüketi le ~.-ı r.ıall.~,rın sürekli ve monoton ertan bir fonk-

siyonuduı" .. Grcen, btı r.ksiyomc. n§.oyumsuzluk" adını vex·mcktedir. 

Gerçekten de tüketicinin daioa daba fazla nalı tercih etmesi, 

onun hiç bir ı_ı1r.l clnrı doyr:ı.cı.yr.cc.ı.(Sı <:ı.nlcrnncı. gelir. Aksi h::ı.lde tü-

ketici belli ı:ı2.llc.rı, belli miktc..rlarrı. ulaştıktan som:r" nrtık 

tercih etocycccktir(Jl)~ 

(30) Bkz. Gl1f:I"N, :,Lgol-c. s.33. 
(31) Bkz• A"z.'-·~ 
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Aksiyem y: E~er x 2 ve x 0 mal bileşi~leri arasında tüketici 

kayıtsızea, bu mal bileşimlerinin do~rusal bileşimi t o 
X , X ve 

x 2 mal bileşimlerinin her ikisine de tercih edilir. Bu aksiye

ma mutl2k dışbükcylik aksiyomu(32) ndı verilmektcdir(J3)! 

X t· 
21 

ı i 
' \ 
ı \ X 

~'\·.·/~/· t 
.. ~ 

~,, X 
.•" ~ J 

2 

o 
ŞEKİL: 2 

X mal kümesinin x
2 

ve x 2 nz::.:JJ.o.rından olu;:':tuğunu varsayarsak (R2), 

bu durumda X kc:ne' si için kesin dışbükeylik; tüketi cini~J e,ral a

rında kes ı ts ız ko.l<lıd:,ı herh2,ngi iki mal bile şil!lini (örnEğin 

x 2 ve x0
) bir· le c; tir en doğru üzerindeki her noktanın, bu iki no k-

tay2 tercih c:~.il·Jcd;i şcl::::!..inGe tanır~ılanabilir. KGsin dışbükeylik 

( 32) Bkz. PHILIPIS, .A.g.k., s.9 •. 
(33) Burada dışbükey deyimi, rlrijine göre veya orijinden bakıldı

ğında dışbükey ol:::ı.rcık anln§ılme.lıdır. E;~ser orijinden bnkıl
dığındo. eğri tUmsekse, bu eğri dışbükey, çukursa içbUkey 
olnrak to.nımlnnmaktaclır. Bkz. GREEN, A.g.k., s.J9. 
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ise, bu iki mal bileşimini birlç~tiren dob,runun hiçbi.r zo.r..1an 

X kUme 1 sinin sınırındc.ki bir noktayı kapsc::mo.mnsını gerektirmek

tedir. Ayrıca x 2 nin x 0 a tE:rcih edilmesi hnlıinde de durum de

ğişmeyecektir. Sadece x 0 küme'nin sınırındaysc:. bu"Gv x 2 ile bir

le ştir en doğrunun her noktası x 0 a tercih E: dil c cektir. 

Bı...ı gemnE.trik s.çıklnma dışındo., ~-1ateliı&tiksel ol-:;rak durw·m 

şöyle ortay n koy.sbi ı ir iz: 

Küme kurs.mındG.n anımsnnncağı gibi~ eğer bir S küıüe 1 si için-

deki herhangi Pı ve P
2 

noktc.l:.;rını birlq;:tiren do~,ru parçası,bü

tünüyle bu küme içinde kalıyorsa~ bu küme dışbükEydir 0~x~r. 

e(a (ı· için 

P= aPı+ (1-a) P
2 

olan tüm P noktc.ls.rı S küEıe[;inin ögesi 

ise, bu durundc. S dışbüke,ydir. I' doğrusal küı:-.s 'si ~erç:.:l::ten 

de a 1 nın sıfırcJ an bi rG doğru sonsuz kUçL:k s::::,yıl o.rda arttırılna-

sı halinde, Pı ve P2 yi birlc:]tiren do;1,ru.aun tüm nolctalorını 

kapsar. 

X kümesi 1 ne bu iwro.lı u:rguladığınnzdc.., 

veya 

i se tepcih:l:-er clı:şbUke_y ·:ve -.X küqe o i 121ı- dl.şb_ükey _k ünedir diyc'billriz. 

o o O halde ~X, en azından Xl kado.r tercih edilen veyn x a 

tercih edilen tüm 11al bile şimleı"ini kapsoy an bir dı c bükey kü:r.:ıe-
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X X 
1 
1 

1 i o--- _____________ .. ~--~-· 
..--·~ 

yom; 

.... 
( a ) ı ( b ) 

ŞEKİL: 3 

·X - ı 

A.:::ıcakt v. aksiyor.ı Eıı...ıtlak dışbükeylik nksiyoihudur .. Lu aksi-

x~Kxı ve O <- a < 1 olduğunda; 

ax1 + ( l-a)x0 > x 0 oluası nı gerektirir. 

o ke:-:.dor yaklaştırılabilir ki, knyı tsızlık eğri si düzgün ( kll"ık-

sız) ve, sUreJdi bir c;ğri olur. 

Frtyda fonksj_yonu :::çısından nmtlok d.ı~'ibükeylik aksiyomu şu 

sonucu dp:~urur: 

Biliyoruz ki iken 

u(x1
) > u(x

0
) dır. 

Dola;p.sıyla x 1 Kx0 iken u(x1 )=u(x0
) ve O < a < 1 için 

u( ax~) + ( l-a)x
0 > u(x0

) olur. 
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aBu özGlliği ts.:-'ıyan fayda fonksiyonuna 'mutlak yarı. içbü

key' (strictly quasi-concııve) fayda fonksiyonu denr.:::ekt;GcL::,c?ı_ (34)~ 

Aksiyom. v;ı:_: Son olarc.k, Eıonotonik 8.X'tan ve mutlak yarı iç

bükey olarak varsaydığınız fayda fonksiyonunun, iki ker8 türe-

vinin c.lınabilE.ceğini vnrsc:ıy:::.cağız. 

Fr..yda ftı.mkciyonunun .twrhc::ngi bir ı:ıal için kısr:i tUrevini 

aldığımızda :·~ (buna i r::s.lının marjinal faydası denir); bu türev 
(.J..<'C • 

ı 

dördüncü aksiyom ( no:ıio tonluk o.l:siyomu) do lay ısıyla r:ıutle.ka sı-

fırdan büyüktür. 

au 
a,x. 

ı 

Öte 

ve 

y~ı.ndan, Young Teareninin (35) doğal sonucu olarak; 

~.u 

ax. 
J 

~2 .2 . 
. . 1 ı . ı d ·' . . 1 u c u l- • sur e :e ı o - 1-ıguna go re, > ··· :l.--v- = .\x. }.·. x . dir. 

~ xi ::..1 :"j '.J J - ı 

:Dolayısı,Tla ikinci deJ..ec;:;clGn kısmi türevlerden olu:·,~r. ··rıntris v -_,U - L.c. , 

(bu matrise 'Hessic.n Datris' (36) denilriı.ekt~dir), .siı::.ctriktir. 

III. F!;YDA FONKSİYONUNUN r·ıri;.I\Sl:MİZASYONU VE TÜKE:TlCJ. DIT:GESİ 

Burayc. kadc.r öze lliklGrini belirle di(iircıi z fcı.yda fonksiyo-

k • • ~·ı 
0

' d •• b n 1 • nur:.ıuzun, ms sım:ı.ze c cü rıesı Konusun c.n once, u ron csıyonun 

özelliklerini tckro.r özGtlenckte yc.rnr görmekteyiz. 

(34) Bkz. PHILIPS, A.g.k., s.lO. 
(35) Bkz. C1UANG, A.G., Fu~c?-.s;_men~al..JV1ethodE __ o_f._Ma_thematical Ec2_

nomics, Mc.Graw-liillBool.-C"rro. -Kögakuska Co. Ltd., Tok~ro-1967, 
s. 309. 

(36) HGssiEm matric; bir karG no..tristir ve esas kö§egeninde fayda 
fonksiyonunun her r:mlo. göre ikinci kısmi türevl.sri, köşegen 
dışı elemanlarında ise; ikinci der6 ce ele; n çapraz kısr:ü türe v
ler yer alır. 
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Öncelikle bu faydo.. fonksiyonu, bir sırasal (ordinal) fayda 

fonksi:yonudı.ır. Bu fonksiyonun herhangi bir tekdüzeli dönüçü:r.ıü 

de sırasnl bi~ fayda fonksiyonudur(37). 

Bir ölçci!,in. sırc:::so.l mı 9 sayısnl ( cnrdinnl) rıı olduğu, onun 

her türlü tGk düzeli artnn vr. yo. sadece do~;rusal artan dönütıümü-

nün de. bu ölça~i ifade cdebilirli~ine bn~lıdır(38). 

Buna göre bızır·: esas c.ldı&',ı;.~ız fc:.vdr~ fonksiyonu; fnyda 

kavramını geli.~tircn J''llenper, Gosscn ve ,;nlras'ın açJ.kça veya ka-

pal ı olarak belirl': .:.iklcri gibi sayısal de,~,il, bu görüşü eleşti-

renlerin( özGllil::le Iili sh cr, Pr~rc to ve Hi cks 1 in) dahc. az kı sı tla-

yıcı bulduklc.rı su'o.sal bir fo.yda fonksiyonudur. E.er.l.1cıngi mono-

tonik artan dönüşüm, dogc.l olc:tro.k doğrusal artan fonksiyon tipi-

ni de k2cpse.r.1Dkto.; ı:ınc:::k bu, yalnızca özel b:~r du rmn ol c, !kto.dır. 

D dı.?.. bar] ka biı.1 de yi r;:üe sayı sc' ll ık, sırnsnllığın çok özel bir 

ögesidir. 

Esas nl.:iı;'~.ıı:nz f2ydc, fonksiyonunıJn, bazı ek aksiyomlarla 

ı t d V ..J"" b' .. ıı•"• d o uş ur ugur.mz ctı[.,,C'.' ı:r czc ..... ır::,ı e yarı içbükey bir fonksi-

yon olusıudur. Bı.ını...1n. cla tüLcGin kün10 1 sinin mutlak d.ışbükoy kün1e 

olmnsından ileri gc lrJ.J.~i yı.ıkcJ.rdo. belirtilmi ı:ıtir. 

Bunun dıs;ında fo..yda fonksiyonu; sürekli, türevi c.lınabilen, 

birinci dereecden kısmi türE-vleri daima pozitif ve iki ~ıci dere-

ceden çapicz kısoi türevleri ise simetrik olan bir fonksiyon 

--------------· 
(37) Bkz. PEILIPS, A.g.k., s.8. 
(38) Bkz. A.g.k., s.l2. 
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olarak belirlcn2i0tir. 

ı. ~ütç_e Kı sı tı v~ Fa_yd_.9-nın Maksimizns_ycnu 

Tüketici, nlttnn sınırlı ve ~stten sınırsız olan tüke-

tim kümE:.sindcn, olanaklo.rı ölçüstinde en çok fc.ydsyı sağlamaya 

çnlı~:acaktı.n. Ilunu snğl2rkcn bireysel fn,yda fonksiyonunu, maddi 

olan?klarıyla kı sı tl ı olc.rcJc ::ıaksimize e hı1eye çalı s:acaktır. Bu 

olanaklar nedir? 

Dahi?. önceki nçıklamo.larır:.nzda tükcc:i ci nin, tLir.ı paz2r hak-

k ında bilgi so.hi bi olduğunu, nncrı.k paznrdG oluşan fiyntı c tki-

leyerı1ediğini varsc.,ymıştık. O hnlde · tüks ti ciJ bir yerde po.zar fi-

n tını k":bul eo_ cr durundo.dır. Ö tc yandan tLil=e ti ci nin, belli bir 

d d k lı t -ı v. an a paz cr n u an~ı 11 eccgı ekonosik olnn2kları da sınırlıdır. 

Güncel bir cleyiı:üe, elinde belli bir miktar pnrnsı veya alışve-

riş için ayırdığı 11 y 11 gibi belli bir bütçesi vnrd.ır .. Bunun yanın-

da tüketim küme 1 sinin belli sa,yıdn (n gibi) Eıcldan olu,~ituğunu 

da bilGektcyiz. 

Bu mı görG; her mt:.lclc.~.n rılıno.cak mikto.r lo.rı xi, ( i=l, 2, ••• 11) 

v~ bunların pazardaki fiyatln~ını pi' (i= 1,2, ••• n) olnrnk gö~

terirse~ tüketicinin bütçesini, satın nlo.c!~ı mal ~ikto.rı ve 

fiyo.tları cinsinden; 

veya 

: 

.j -
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i=ı 
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şeklinde belirley6biliriz. :Gura:'!.:ı dikkat edil:irse, tUketicinin 

tüm harcc..ı:Etsının bütçosine eşit olduğu v:~yc.. tasarrvfun da bir 

mal olarak tüke tim küme' sinde yer aldığı varsayılmaktadır' 39). 

Şimdi, 

n 

y:: 2pixi 
i=ı 

kısıtına ba[4lı olaro.k kısrü nCeksiEmın koşulunu o.r:ır-,tıralıın. 

Kı sı tl ı n.aksimum koşul-u i çin Lagrange fonksiyonunu ( 40) 

ol uı:;turalırıl: 

n 

L= u - 1\ ( ,:?P i x 1 - y) 
r;ı 

Burada ( 1~ ) Lagro.nge çarpa.nıclır. Bu fonksiyonun x. ve A ya gö
l 

re kısmı türevlerini alalım: 

) L 
.... 
:~JU . ' 

~,_,___,.. = ~-~.·-.~ - r\Pı _;!X "• •,X . ı . ı 

C! o 

• • 

":L o u Ap = ~---~-~ -·?x ~X 
. n 

n n 

(39) Aksi. tc .. kdirdı:, bUtçe kısıtı '.ın Green'in gösterclie,i gibi 
:·~ 

i>: ~p.x. şeklinde bsli.nlenmesi ger~:kirdi. Lkz. GREI.N, A.g.k. ,~.46. 
~ ~:ıı ı 

(40) Bkz. CHIANG, A.g.k., s.350-3~6. 
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vcya gencl olarak; 

= ou -.:\p. 
:) x. ı 

ı 

( ::1.= 1, 2 ••••••• n) 

ve 

dire ' 

TUm biri nci dcr<:. ccdcn kısmi tUrc vleri sıfır o. e şi tl c di;_~iu.i zde 

o u 
ax. 

ı 

='Ap. 
ı 

( . ı 2 ) J.= ,.1.1 , ........ n, 

n 

;;·· pi:xi = y 

i=ı 

gibi n+l eşitlik elde ...oderiz. 

Bir o.n için bu kısrn.i r:r.:.ksimum koşullarının~ e,ynı zm.12nda 

genGl Eaksiu.um ko;:ıulu oldut,unu varsayalım. Yuk:::-,r.ı.dnki eşitlik 

sisteminin çözür:1ü bize fl nın .. ve. tl tane xi nin optimun dct;crini 

0 ı •t , d V 

0 

verır. xi ere aı n aenge -cgerı, tüm ficıtlo.rın ve bütçenin 

fonksiyonu olo.rcJc i fe; d'-- edi lebilir( 41). Bu fonksiyonlc.r tüke-

ticinin pazc.ı"dc.ki d:'vrrcnı.·:;h•rını gö:Jtercn tcılcp fo.nksiyonlo.rı-

dır. 

(!'ri) Bu "kp.pc.lı fonksiyon tsoreEıi 11 (implicit funetion theorem) 
gerEğ~nce mi.iı:::-ıkc~ıdür. Bu teoren ve ispatı için bkz. HEl'ifDE'H
SON, J.Ivi,, and QUANT, R.E, ;·ucroeconoı:;uc Tlıeory (lı . ."1VIG:Lthema
iical. A~t?'o_ach), Mc. Gr.aw-R"ill-Koge.ku-sha -Ltd7, ---27bc.skı, -
'T'ofCyo ..~7ı-, s.407-408. 



İlk n e şi tliği; 

au 
.>,x ,. ı 

~ - = = • • • 
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ox 
• =:~-...... n-:. A 

Pn 

şeklinde yaz::::biliriz. Bu so,yıs<:ü yc.klc~şıu, dengede, tüm mc:ı.rji-

nal fa.ydcıL::rın, a.,vn.J. ı;·,o.l::-. il:Lçkin fintla:co. bi:üür:~ıünün eşit ola-

cağı prensibini i fe cl:::> eder. 

Sırasal ynklaşımclc:. ko s;:ı..ülar; 

()u/ "xi 
,. • -= •. 

?>u/ ~x. 
J 

şeklindr:;, yani 

p__, 
J 

iki ı_ ol 

(i,j= l,t ..•.•• n) 

ne. ı fayde:l,::;.rının biri birinG or-Gnı), bu n;::ll;J.rın piyrıscı. fiyatın-

rının oranına eşittir QCklinde ifade edilir. Kısccc özetlersek, 

d V k b ı tt•Vo . " ugunu e. u e ıc:r,ı ~ızc.~c, t:n.:ctici için mcksimum deniSe koı;:ıulu 

M··İ•H1 j = P./p. şckLLndc: if[~de edilebilir. Btı kocml (u) sı
• ı J 

rascı.l fayda fonksiyonı..:ı.~~un hcrhc.ngi bir tek düzeli artnn dönii ı:=;ıL:-

mü için de ge çe rlj elir. 

Denge ko;sultınu geor:ı.ctrik olernk da nçıkloyc:biliriz .. 

u= f(x
1

, x
2

) p).bi bir feyda fonksiyonu düşüneliEı.. (x
1

) ve 

(x
2

) yi yatny Gksenl.:;rde (u) yu dikey eksenele göstcr·ô.i~:L.izde, 

fnyda fonksiyonu, yatny eksenlerden ve or;ijir.:.clcn uzakla::=;tıkça 
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yükselen bir tepenin üGt yLizeyi şeklinde göstı:;rilebilL: (Lk.; .. 

Şekil 4) • 

. u 

ŞE'KİL~ 4 

Bu Uç boyutlu yüzeyi x x 2 eksenltrine paralel bir düzlGllile 
ı, 

kestiğimizde, bu iki yüzeyin arakesiti; X 
ı 

bileşimJ-erinden oluşan ve her noktnsı aynı fayda düzeyini gös

teren bir c[;ridir. Bu eğriye farksızlık veya ::ayı tsızlık eğri

si ( indiffercnce curve) adı verj lmcktedir~ Gerçekten . bı.ı eğrj 
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üzerindeki her noktada tüketicinin fayj2. durumu farksızdır ve-. 

ya tüketici bu eğri üzerindeki herhangi iki nokta( yani ik..:. fa-r-k._ 

lı mal bileşimi) ar:J.sında kayıtsızdır. U sürekli bir fonksi

yon olduğunn göre, sonsuz sayıdo. fayda düzeyi için sonsuz sayı

da farksızlık eğrisi bulunabilir. Düzlem geometri kullanr;ıak is

tediğimizde bu eğrinin izdüşüE1Ü x
1

x 2 düzleEri üzerine çizilir. 

Doğal olar2k bu eğri de, gerçek eğrirı..in tüm özelliklerini ta

sı ır. Ancak bu üç boyutlu uz ayda en yüksek fc.rksı zlık ec;ri si en 

yüksek faydayı temsil ederken,- faydo. tepesinin eğiLi dolayısıy-

la düzlemde, orijine en uzak olan izdüçüm, en yüksek 

gösterir., 

Şimdi bütçe kısıtını belirleyclim. Bütçe kısıtı, mal kü-

rae' sinden tüketicinin slabilcccği maksiı::mm mal bile0imlerinin 

geometrik yeridir. Bütçe kısıtı doğrusal bir kısıt olduğuna 

göre; xı x 2 düzleminde bir doL~ru, xı x 2 u uzayında ise bir d.üzlem 

olaı"ek tnnımlc:.nclbilir. Bu doı1,ruya bütçe do/Srusu, düzleme de büt-

çe düzlemi diyebiliriz. Bütçe kısıtı sc.dece mo.llnrın nispi fiat-

larının ve bu fi:::~tL1rdc:m alın2.bilecek eş piyo.sa değeri ;ıdeki aza-

mi mal bileşim.lcrinin fonksiyo,nu olduğuna göre, u dnki değ:işim7 

ler bütçe düzlcı:üni etkiler::ey.ccckti.r. D halde bütçe düzlemini.n 

tabanı bütçe do2,rusu ve dikey eksene paralel· olan bir düzlem 

olduğu ortaya çıkar. Bütçe do2,rusunun yatay eksenleri kestiği 

noktalar ise, nisbi fiatıara göre her iki rııaldan alınabilecek 

azami r:riktarları c;öotc.rirs Şimdi buna göre bütçe doğrusvnu çiz-

diğir:rizi ve bu doğruyn x
1

x 2 düzlerninden çıkılan dikmclcrle bütçe 
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düzlem.ini ol w:;; turdufi~u;::ıuzu düç;Line li m( Şekil 5). 

u 

o 

t)EKİL: 5 

BAN' B'' düzlerıü ile fo.yda yüzeyinin o.r~kesi ti DDA G:~;J'j_sidir. 

Bu scJil2..y :ı.n noktG.sı ise D noktcr.:ndır. 

D noktasınden geçu.:. VG x x,., düzlc;mine pccrc.lel bir düzlGr:.1 çiz
ı c:. 

di~imizde (şekil 4) den hctırl2nnca~ı üzere bir (i) fcrksızlık 

" . . ld " . egrısı e e CQcrız$ Do~al olc.reck bu farksızlık eğrisi çizdiğiniz 

yatay VG cLikey düzı._ı-.:lcrin "]:'--:.kesiti olo.n B'A' clog"rum .. nıo. veva .., 

bunun xıx2 düzlcr,ü Uzsrinde:ki izdüşüı:1ü ( 1) 

rusu.nn teğet olGc'ı.ktır. 

ise B./~ bütç. es do .?i·-- ("_;;. 

D nokto.sı tüketi~inin bütçc:;si ile o.l[tbilcccği n::tl bilc,:;ir~-

lerinin en ço2,unu ve eş nı Z<:.n·~nda, bütçe kı sı tı ve.rken tüke tic i-
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nin sağl2yeı.bilecçği cil yU.ksck faydsyı temsil ettiğim; göre, tü-

ketici mnksir:ıumu sa[f;l:.-,nıı.ııştır. 

Şimdi bu noktn.oiU.n özelliklerini c.raşt;ı.rnlım: 

Denge noktasında B'A' bütçe doğrusı..ı izdüşü:cıü, i :f,:::ı.rksızlık 

eğrisine teğe ttir. Diğer bir dcyigle D noldc:sınds bu ik:i. eg;ri-
Pı . 

nin eğimi biribirine eşi tt ir. r.:B, A, = -~p2------ d1r o ö t·3 yr:nclo.n (i) 

farksızlık eğrisinin eğimi ise o noktednki türevinin değerine 

eşittir. Her (i) farksızlık csri :d için (u) bağınlı değişkeni 

ss. bit olduğun2 göre bu eğrinin türevi, bağımsız deği şkGill-=-~'Üı 

kısmi tUrevlerinin biı·inc orc~aına G şit olacc.k tır, Yc~ni, 

au ---............. 
m.= 
ı 

oxı 
-~u 

1X2 
. "~ 

dir. Te~et noktasında 

m - rrı i- ·-B VA t 

olncağın2 göre 

i)p ---~ı 
.___ ... "-o%>-•= 

p 
l. 

denge koşulu gen.;; c:.lde cdilr1rlş olur .. 
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Yukc.rdc. kısrıi mc.ksinum, kr.; c\ullo..rının ::-.ynı zo.·. :nndc. genel 

maksir.mr::ı ko5ulu oı(:~uğunu vo.rse.yJ:".ıış, buna göre tüketi ci ckngesi-

ni oluşturmuş ve kısmi ElcksimuLL i çin s nde ce biri nci der~:.: c eden 

türev kotullo.rı.nı cırnı:_;tırmı.ştık. İkinci dercced~.:;n tl:\rsv koşulla-

rını ve gencl r,mksimiz.'::.syon ko sıullarını ineeleneden önce, bul

duğumuz ({\) değerine ekonocik nçıd~::m bir c.nlo.u verip verensye-

u ••• t t ı cesımızı nr ış<: ı:ı, 

GözlcndiG;i gibi (r1) denge de, her nmlın ı:ıe,:;~'j in~.,_.,_ f;::.ydnsırnn, 

o ~alın fintınn or~nınc. s0ittir. Yo.ni 

:Ju ÔU cı u 

.::ıxı - -,)X2 
= 

.~xn ,..\ = --... ............... -.... • • • = ~-~--- = 
Pı p2 Pn 

idi. 11 Doluyısıyln Citı) dcngcde, hGrcsnan son kuruşun mnrjino.l 

faydasınc. veyn Alfred Ivi::-crshnll' J,h deyitıi ile ( 42) parc:.ınn 

no.rj ine.l faydası no. s şi t-tir11 
( 43 j. .Dunun böyle oldug;unu görr,1ek 

için, 

~p. 
ı 

• 
kısıtlı türsv koşulunu düşLincliı::ı. 

------~---~--·-·· 

( 42) Bkz. MARSI-l!~LL, A., Princi_;eles of Ecq_,n,_o._I]-1j.c_s. Mocm:illc.n Co.; 
New York, 1959, 7 nci 13nskı, s.92-95" 

(43) Bkz. PHILIPS, A.g.k., s.21. 

'\, 

\ 
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Dengede, p1 sabit vnrsayıldı~ın~ ~~=~ hu :~itligi 

öu = ), 
.~( pixi) 

şeklinde yo.zabiliriz. p1x1 , tUketicinin i malına yc..ptı~ı toplanı 

hnrce,rc.:=ı.yı !Österir. (i) herhangi;x.t..i-r· msı olccoi~ınn ve dGngede 

herho.ngi bir r,ıc.ln hc.rcnn.:.-'.n son kuru ş aynı fayda art ı ş ını sağln

yo.cağınc. göre; c?); _ı:c.;lirdcki 3..rtışın so.ğlc.dığı fc.yda nrtışn-:ı:ı .. n 

mnksinur.~ deli,eri olnr::ı.k ifc.de eclilebilıı· .. ::>:J.i dengede, 

dir. (r\) yı (dongt:de) par~ıyı ro.ydoyn dönü~]tUren şey olorak da 

düşünebi liriz. Yani; 

1 
• 

dir. Burada 

ı 

3 u 
c3 x. 

ı 

bir kuruş ( V6ya parec birimi) il~ (....lınabilecek (i) ıımlı r:ı.iktnrı-

nı gösterir. 

Yk d d v. d.v. • k 1 f nl • t • v. u c.r a egın ıgıı::o.ız o.pcı. ı o mıyon eoremı g6r6gınce 

her maldan tnlsp ed.ilE:n rrikto..rl arı ı-rı tülll fiat lar ve gelir cin-
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sinden ifade edi le bil;;; csgirü be lirtmi Ç'tik. Aynı f}ey ( ,\) için. r'~e 

sözlwnus·uc.ur ve (A) tüm fintlo.r ve gelirin fonksiyonu olarnk 

belirlenebilir. Bu fonksiyon fictlar ve g~lire göre, -1 noi 

d0rc:cısden homojendir(44). (.:.,.) nın bu özelliği (bundan sonraki 

kesimde göste:cilc:ccği gibi) tEı.lep fonksiyonunun sıfıı"'ıncı de-

re ce den homojen olmcı.sını, bir bnr5ke de yi ş le, tüm fic:ı.tlar ve ge

lir aynı oran~a yükseldi~i veya düşütülünde, her ~aldan talep 

edilen miktcırl:::trın d.c;(i,işmerıcsini so.ğlarııc.kto..dır,45). (?ı) ilE:. il-

gi li açıkL:ı.m.:ı.l ::ü~ ıı:uzı bu kcı.dr..rlcı. sınırle.y o.rnk J fo.yda ınaksimizas-

yonunun iJc~ nci dere. c.:: den türe v ko şullr.ırını araf? tır al ı m .. 

Sadece bir kıs:ı.tın bulunDası durumunda, ikinci derGcc,den 

maksirniz asyon koşul u şudur: 

(n) ba~ımsız de~işkenlcrin sayısını belirtirken, sı~ırlı 

··- · t · · · t · ( 1) n 1 · · Hcssıan r;ıa rısın ışare ı - ve esas 1:öşegenın en büyUk mınö-

.. b . t• t . ı ı -:ı·" ••• ı . ·ı. . tb ru u 1 şare ın G!'S1 o ma 1 ve uıger EUner e rı~ ııoncı i:ıcr e c-

den minöre kmlo.r, bu i ş are, ti ters yönde dcfı,i.ştirme li elirler. 

Do h :::ı. önce Le ss i mı 1ı:t trisiııin, .L'o:ı.j·J .,. fonk .si yonunun ikinci 

dereceden türevlerden oluean; 

(44) Homojenlik için Bkz<t CHIANG, A.g.k., s.370-37J. 
( 45) Buna örnek olarak General De Gc::ı.ulle' ün par~anın nominal 

değ~rini dGğ;iştirmE.sini verebiliriz. TükGticile.rde bir 
h ı • ı d V .:J b • ı 

0 +'" ' ' • t ı pnro. ay~ ı o mo: ıgınu.·'-'·~ u ış enn n ~'-;xetıc1 o.._Gj') yapı-

sını de~iGtirmey6ce~i dUşUnülebilir. 



uıı 

u2ı 

Hes si an U= • 
• .. . -· 
• 

funJ. 
1 ... 

şeklinde bir tın tr is 

u .. = 
ı ı 
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... 
u . ı2 • • u ın 

u22 • • • u2 .. 
n 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
un2 

ı • • • unnl 
..J 

olduğunu görnüştük. 

ve u .. = 
ıJ 

:Guradn 

temsil etmektedir. Sınırlı Hccsian'da ise; esas köş?gcnin birin-

ci clcr:mnı non (Sıfır), ilk sctı.rı ve ilk siltunun diğer elC:rtmn-

1:::-:rının bLitçe kısıtının xi ye göre kısni türevleri (46) ve geri 

kalan kısmı Hessian rnstrisce oluşturulan (n +~1) inci sertebe-

den bir matristir. Ynni sınırlı Hc;ssian (S.H~.); 

;-o 
ı Pı p2 • • • ~Pn 
! 
Pı u ui2 • • • u ın ı ı • a 

·- p2 u2ı u22 • • • u 2n 
s.H.= • • .. 

• . . • • • • 
• • • • • • ı 

iPn u un2 
ı 

nı • ~ . • unn! 
;_ .... 

( 46)[p.x. - y=O bütçe kısıtının xi ler e göre kısai tl1re vlerinin 
-·ı ı 

pi leri verdiği açıktır. 
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dir. Esas köşegene göre minör vcyc. :so.s r:ıincrden~ sırarlı 

Hessiantın son so.tır ve sUtunlnrını çıko.rE1o.kla elde. edilen de-

terminant n..ınaçlnnmo.ktadır. 

(n) 8 in (mo).. srıyısının) iki olduğu özel durumu ele alc:.lır:1 .. 
2 

Bu durumda sınırlı Hessicı.nın de terr.ıino.nt değeri ( -1) '>o olma-

lıdır. Yani 

o 

1 s.H.I• Pı 

rp2 

ve r:ıinörü: iş.c 

PJ. 

u 
ı ı 

u.2ı 

p i 
ı 

u ' 
ı ı 

p2 . 

ulj = 2u. ı2pıp2 -
2 p~u.ıı> o pıu22 -

cı 

i 
u22l 

=-P2<"o 
ı ... , 

ol:r:ıalıdır• Sınırlı .t~essic.n' ın de terrünant degerinin her iki ta.

rafını (-1) ile çarparsak e~itsizlik yön de~iştirir ve 

2 
P·•u + p

2
u - 2u_ ı2pıp 2> O f!eklini alır. 1 22 Q ıı "" 

11 Eğer fayda fonksiyonu ı:mtlc.k içbLikeyse, Hessidn U eksi 

ycı.rı belirlidir (negative Ser.1idefinite)~~ (47) ve yukarıdaki aşiL·· 

,, 
( 4 7) ~E• PHILIP S~ 1 •• g. k. , s. 24. 
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si~lik de bu özelliği göstermektedir( 48). Şimdiye ko.darld . aksi

yor:ılarımızın hiç biri, fayda fonksiyonunun mutlak iç bUkeyliğini 

.sağlat:lBUaktadır. Ancak "dış bükeylik'1 aksiyoı:mmuz, fnyde fonk

siyonunun yarı iç bükeyliğini gerektirmekteydi. 

H "" ı k • b''k ı. k ı ..L o . . a.uır arsa yarı ıç u ey ı x F x ıçın 

olmasını ge~6ktiri~ ki 1 bu, farksızlık eğrisinin (veya iki mal 

durumunda, bir u düzeyinden u eksenine dike~ yatay ekseniere pa

ralel çizilen düzlemlG u fonksiyonunun ara kesitinin) dışbükey 

bir küae'nin alt sınırını oluşturması demektir. Öte ynndnn mut-

lak dışbükeylik 

ı ..L o 
X 'F .X için 

ol ar ak tanımı :::mr::H!ktadır. BıJ (~uruı:ıda görüldUğU gibi x1 ve x0 

aynı derGcede tercih edilen (yoni tüketicinin ikisi or~sında 

ka,yı ts ız olduğu) mal bile şircleri dc.ğildir. Dolny ıs ıylc. nu tl nk 

içbükeylik her.ı e şfaydn arakesitlerinin orijine göre dışbükey 

olmalarıno., hc:r:ı de bir . eşfnyd:::-~ eğrisinden d:ı.ha yüksek eşfayda 

---------~--
(48) Bir A r:ıatrisinin E.ksi yarı belirli olması stfırdc.n farklı 

bir vektör z ~O ele alındığında, z'Az< O olmasını gerek
tirir. YıJkardaki ifade de p 1Up şeklinde ·gösterilebilir. 
O halde U eksi yarı belirli ise p·rup "'O olmnk zorundadır. 
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erriBine geçilJikçe, bu e~rilGrCe temsil edilen marjj~~l fayda-

J. aıcın gittikçe cızcılmo.SL1C bai:·.ıı.c~ır. Uycr,ulacı.alı çalı']Eıalr.'.rda ge-

ncl1ikle~ ınutlalc içbUkeylik vo.rsayımı kabul ediln~elı:tedir(49). 

Kurammü <?,ç:ulan mutlak içbükeylik oldukçcı rnnırlayıcı bir 

" - " k 0 

' • • b" 1 ı • V 
0 ~ VG..•:SG.YllTICJ.lr. J:!':-:ı.yCcı. IDEL SlEUZ2.SfOlll.!n1..1il yanı J.Ç u~cEy_ıgı Ct€ ikinci 

Böyle ce, fayda w.cıksinıizosyonunun ild ,_ci c~ er c ce de n tUr ev ko

~)ulls.rı belirle :J.miş olmaktc:,clıı: ~ Du maksiınuml~adece yöresel de[iil, 

:::ynı zai-r.c:'nd:::ı. [SG~ı.cl maksimum ko:;ulu olduğu 1ance.ster(51) i;·.::afın-

~an gösterilmiştir. 

TCketi ci ;.~e G(ı;e si konusu .JclcJd tc~rtıçın::.ılarımızı so -~'1 bjr.kc.ç 

s~zle bitirmek istiyoruz. 

y n.klaşımdır. Gerçek ynçısmda, tU kc ti ci bir fdyda fonkf:Jiy·onunu 

r::.bksi~ize etmek için tUkstimini o.ynrla:me.z. Ancak pazerJ.a al-

clı>ı karnrlar oııu bu c1a vrarıışe y&klaç.tı r ır. E~ konomi st~ böyle bir 

fonksiyonu ve oı1un maksimizrısyon ko i}Ullarını orteya koy .::ı.rak, 

gerçek tdketinı. :işle vi:ns en iyi yaklr:1Qııııı yo.)tl{bJ. kn:11::n~1dadır. 

Eiiliimin bugUnkU dUzeyinds, istatistiklerde yer o.lan kar~251k 

r:scrçe;'1_e b.szı lmr-2m.sal b.ipotezler uyo..rlantırak, v<:r·iler· ioler:crd 

li:i." durums getir::.l:mc:ktedir. Btı .r·:d.ı·gül amaç clıgınd2~ kW.'<.:ı.mso..l 

( " 0 ) ·ı:-k p-·rı-----)o A ı· 2ı::; 'L:ı .u_z. 1::. ılJ:.:l, o3:o.:.:e~ Se -'• 
(50) ]~unun açıklc:wıasl için bkz. A .. g.k., s.24-25. 
( ::.1) JJkz.LmGESTE R ,K.;rL:::ı. the me ti ccı.l E co no mi es, L~ic ~ lVIi l L:ın 9 Le n .. o on, 

1968, s.l7-19, PEILIPS, A.g.k~, s.25. 
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ycı.klaşımı haklı gö~:;tsr;:..n diğer ~ıir noict-ı do, tüketicinin etkin 

bir şekilde sn tın -::ü.,,:r:l ·-~~r y.:<.pr:msı durununda e.kono~.:ik dengenin 

koşullarının ne~:.er olduğunun sc.;ıtnnnbiL~ıesiclir. Bu y.)lla, genel 

dengeden snpn::ıL:.rı :".çıklnm:-:k ve genel ekono!:ıik nnksL:ıizo.syonu 

sağlaya. cak nr 2.çl c.r ı s c.p t <::'..lT'.::-.1{ o 1 nn::-.kl ıdır. 

IV._TÜKETİCİ TALEP EJNKSİYONU VE ÖZELLİKLERİ 

Fnydn fonksiyonunun nı:ıksiı:üzc.syonu sıro.sındc. ~ maksirniz asyon 

koşullarından y:ırnrc::lnnc:.rc.k to..lep fonksiyonlrırı sistsı:üne uln

şılabi leoeği be li ı." ti l!ni şti. Şi Deli bu if}lEm.i bir örnekle ele 

* ı. ,J;.ale_Q__ Fonk_:ü ','onl::-:rının l;lde IdiL:·.cs~ 

Konuyu ele. r.'.lırkcn s2.dcliği sr::.{;lcı~;.ok Uzcre 9 ikj_ :-,:..,ldan 

oluşan bir mc.l kür:1e 'si ve U= x
1 

x 2 gibi bo..si t bir fcı.yc~n fonk

siyonunun geçerli olduğunu v.:,rs:.scı.lı111. Bu durundn bütçe kısıtırnız; 

Y= p x + p,.,x2 J. ı c.. 

olo.c~Jctır. Bun.:, göre oluşturncağımız Lngro.nge denkler:ıi::ıiz; 

şeklinde belirler ... ciı')ilir. Şi:i:~.::li birinci dcr(, c eden mr.:.ksimiznsyon 

koşullarını, yeni; 
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~-X -/ı p
1 

= 0 cx - 2- . 
ı 

eşitliklerini veyc denge dGğerlarini gösterr;1ek üzere; 

o 
x2 ::: APı 

·O. 
X = ]. ~ p2 

PıXl. + p2x2 = y 

. 
eşi tliklerini. eLle c.delin,. İlk iki koşulu üçühcüde yerine ynznr-

s nk; 

ve burD:dnn, 

olnrnk ( .\) nın denge değerini buluruz. 



Bu denge d~ğ~rini, 

xo_.,__][_ 
l. .. ; 2p 

l. 

xo == .. Jl.-
2 2p 

2 
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.. -; ., •. o 1-..! 
l _L.{. l c'• 1 · ·:;i tli ktc varine ynz~rso.k; 

t::lep denklGı::.Üeri sist.:-ı~,:;.ni clJt. ederiz. Kvşkusuz bu t~llep dGnk

lcr:ıleri• özel bir fc.;y-:> .. forıkDiyonuaun r:-'ı:::'.ksiı:ıizr-:syonu sonucu cl-

de cdiL:J.iŞ• özel tnlcp denklcı,ılGridir. Görüldüğü gibi bu denk

lcrc:lerdG tnlep L.ikt~.!'ı 9 gclit'Ül VG sc. ele, ce o r:ı2.l ın fi o. tının fonk-

si.yonudur• 

X~== 02(P:ı.•••••'Pr:.·Y) 
• • 
• • 
• • 

tnlep denklc:r.:ılcri sistGr:üraiz i, ders ki tcpl~rındc. yer c-.lo.n 

xi = ~i ( pi) şeklindeki tcüep denklemiyle ko.rıştırmc.:cHJ.k gcrc kir. 

Bu denkleade, diğer fiD.tlo.rın Ve bütçe, nin snbi t oldvğu vo.rsnyıl-
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nnktcı.dır, Hnlbu};:i fnydo. fonksiyonunun mc.ksinizcı.syo rıunudan elde 

eelilen tcı.lep denklenlcri sisterdnde ise; veril6n her f:~o:c ve 

bütçe kos;ulu için optiı::ml tnlep ı:_ü ktc:·.rı o.rı bul uno.bilr:ıcktedir. 

Talep denkle:r.ılGrinin özelli klc::'ini, üç c.n~. bnşlık o.l tında 

incelcnek olnnetklıdır. Bunl.<>.r teclep denklc~::ıc.rinin türcvlçrine 

koyulo.cnk r:.mtemntiksel kısı tlc.r şeklindeki n p;enel kısı tlr,r11 o-

lac:::ktır. Bu kı sı tln.r, fnydc. fonksiyonunun fonksiyonel şekli 

ne olurso. olsun, dairıo. e tkindirler ve bu ned6nle genel kısı tlnr 

başlı~ı altınde toplnnabilirler. Bu kısıtl2rı, sıfırıncı dere-,. 
Ofc{an homojenlik, toplar.:-ıc. ve Slutsky eşitliği olo.rnk oırc.lc.yo.-

biliriz. 

Yuknrda 01) nın özelliklerini incelcrksn, sıfilrıncı 

dere. o eden honoj enli kten söz e trıi ştik. Bu kısı tı ııhcr talep 
' 

denklemi sıfırıncı d.crscl:d.en homojen olr:ınlıdır11 €;eklinde belir-

leyc biliriz. Diğer bir c1c.yi gl e 9 talep denklcı;ü rıi n tüL-ı bnğınsız 

de~işkenlcri (pi ve y), (k) gibi bir sabitle çarpıldı~ındo.~ ta

lep edilen mikturlar (x~) dcğişmeyecektira ... 
Bu kısı tın faydo. nnksir:ıiz:ı.syonunun doğo.l sonucu olduğunu 

göre biliriz. Maksiı:üzcı.syon ko şulunuz; 

ou/~x. p. 
J J 
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idi. Her pi ve pj yi k ile Ç8.I'ptığımızda, k'lar birbirini gö

türecek ve cknge ko,:;u1u değişr:1eyccckti.r. Ötı:; y::aıc~~:m bütçe kı-

s ı t ırJJ.ızı d.a; 

n 

k.y = 2 kpixi 
i=ı 

n 

= k~p.x. 
Lı ı 

' ı=ı 

(i= l,2, ••• ,n) 

şeklinde y;::,z:ıbiliriz. Bu c·:i tliktG ele görülc ccc,Si :si bi 9 eşitli-

~in her iki tarsfından k'lar birbirini götürecek ve bütçe kısı-

tı, bunun :::ıonucu ti.L~ bir•inci ~LcrE cec18:n nıaksinizasyon ko~\ullnrı 

VE- dolayısıyın tnlep Edilen mikt:1rlc.r değişnıcyccektiı ... 4 

Bu biçiı:ü ilc tcücp denklunlE-rinin sı-.fırı.ucı 

., 
0 ı• V o b l "k ı V no:::.cıJen ıgı cı.zı c wno,_u yorum arı ynprnbn uygun :lcğildir .. Bv 

özellikten y::r::-ı.rıc~nabilmek için, Bulc;r tcoru;ü y::.rclımıyle. yu-

ko.rclaki özGlli.zi, kullsnışl:ı. bi.:r biçimde ifo.Co c tuck gere kc çek-

tir. E'uler te eremini şu şekilde öze tl eye bilir· iz: 

Z= ·r cx,y) 

gibi bir fonksiyon, (r) ninci dereced~n homojense; 

oz oz 
xa~ + y 1Y~· = rz dir. 

Bu teoremi 

tu.lep dsnkle::mine uygı.ü::ı.r:::ccl: 9 

= o.x = o 
ı 
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veya genel olar2ı.k; · 

n ;)Xi c, xi ~-

+' o (i,j= 1, 2, ••• n) Lpj == 
·~p. dy J=l. J 

şeklinde ifo..d.c cr.lebiliriz. Bu E<.i tliğ:)..n hsr iki tnrcfJ,.n x1 ye . 

bölüp yeniden dUzenlcrsek; 

n p. 
JXi y u xi 2~ • = - ~~-· . ..:.... • 

j=ı xi dP.j. x. Ôy 
ı 

0 tl' V • • ı" e şı ıgını 0 Ge ederiz. (j = ı, •••• ,i, ••• ,n) olduğunu göre bu 

esıi tlik~ r_ı::ılın kendi fio.t esnekliği ve tün ç2,pro.z fiat esnekli.k-

lertnin toplanın:ı.r·. r:ıı:ı.l:ı..n gelir esnekliğini-n ·-n&gatif işaretlisi-

ne eşit olduğunU: göste:Wir .. .. ~ ~ . . 

Topl2,r_ı,.ı kısıtı; 11 bUtçe kısıtının, fio.tlcı.r ve gelirde 

gözlenen veyo.. tchEıin edilen tün de[-1,işinlcıt' için snG,lrıYCL' .. sı' 1 olo.-

rnk tnnımlnn~tilir. Dolayısıyle. tnlep denkl~mleri öyle olno.lı-

c1Jx ki, belli bir dönc;ı:ıde her nc.l için tolıi..ıin eclilsn hc.rcn:-:~:::-~lc.-

meli~lir. Toplc2:ı~ kısıtını, gelir türevleri cinsinden de to.nıı:üa

yo..biliriz .. 2·P. x. = y bütçe kı sı tıı:ıın ııyı; ye göre:: kıs:r_ıi tüı"e vi ni 
ı ı 



~p. 
L-ı 
ı=ı 

Cl xi Oy 
-"-·~=--~~ 

dy oy 

n ).(p.x.) "'u ı ı = l 
?. ôy 
ı=ı 
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dir. Burc~dc., i nalı:nc. yc.pılc.n toplc.ı:ı hc.rcc.ı:ıcwı göster-

nektcdir ve 

ye, i ncüının r.mrjinn.l tüketim e~:;iliı.:ıi veya bıı metlı:n ;::ı.c.rjinc.l 

bütçe pc:cyı c.c1ı verilee ttü.lir. O hetlde, yuk:.."'.ı<:.::-.ki e ~;i tl.i kten.-
"' 

mc.rjinal tüketin e@,ilL::ıleori toplr.ımının birE eşit oJ_acn(Sı 2nlo.-

şılr.mktndır. Di ~~i;Gr bir de yi ş le, topl8.u ge lircl.eki etl"tış tümüyle 

farklı mo..ll::::ıı ... cı. to..hsis cc::ıı::iclidir. 

4. Slutsky_!'§i ~,;Lgi ve;Ln G_elir~ İkc:mE) Etkisine_İ~lı_· şlr.~'"i~n 

Kıs ı tlc.r 

Geri kc.lr"'n kısıtlar Slutsky eşitliği c.dı verilen 

koşulun sonuçlc.rı ol2.ro.k ort::ı.yc-, çıknc.ktndır •. Bu c şitliğin te-
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nel fikri, tc~lcp Gç;itlii).u.iıı :fic~tcı. göJ:Ie türevlerinin gE-lir Gt-

kisi ve ik::-cne ctkirü ol.;.rJ.k ikiye o.yrılo..bilecçğidir. 

Gelir etkisi; bir nalın fiatının de~işmesi halinde tUketi-

cinin reel gelirinde ı:ıcydcn:: gc,l~cek değişmeyi göstcrm.ektedi.r. 

Gerçekten de bir ~alın fintının nrtmnsı1 tüketicinin ~lcbileceği 

mnl kür:ıcsini c.zc.l tc.c8ktır. 

İkane -:.tkisi ise bir mc.lın fic.tının değişmesi uanucu nisbi 

fio.tlnr sistcninL1 ve tUL'. r::_~_ll:::rc1c.n tnlep edilen i~:ıikt.::crlc~x·ın bu-

] ' d '~. . n n uygun o _r.r o.K ~ e t_.ı fF-C sı sonucu ort:::wc~ çık:.X!.ktc:dır. Örn.G ği n, 

bir r:~nlın fis.tLun nrtr.1nsı h: linde, o ı:ıc.lG olan tcl.:;p nzo.lırken, 

bu ncüın yo.kın ikn[).clerine olan talep o.rto..co.ktır. Bu iki etki-

nin toplıo.mı, tc.lep ;.::.dilen niktc:rL':'.rda.....,ki, gBzlenen d€ğişikli.ğe 

eşit ol::ı.caktır. Gelir Gtkisinin, fio.ttc.ki degi~:ıne ( gclir~lGki 

., 

1:;:;ula.yo.lım. S lu ts ky koeuhırm :ışcı_;~.ıdo.ki gi b}. o.çıklc::.y·:·. bi li riz. Her-

tnlep denklcr_üni Gl(. :ılc,lırı:ı. ve pi nin dpi 1-::o.do.r ~-::.rttığını vnr

s •:'ş n lım. Bu d urunda, tüke ticinin so. tınalma gücü o.zr:ı.lı:ıı ş olncc.k-

tır. Tüketiciye bu lmybının tnmam:ı.na karşılay:'.cck kodar dy 

gibi bir t2zninct vcrdiğir::.izi. knbul edGlim. Bu kc.ybı bclirlcı-:ıe-

de iki ;yönteı:ı sözkonumı .::;lc..bilir. Bunlnrdc:ı.n birincisi, tükcti-

cinin f,:'.ydasını eski durur:mna. gcdireceks ikincisi ice ona fiat 

de ği şimi nd.G n öne c s o. tın nldıl,ı r:ınl kür:-ıe si ni o.ynen o.l ncak ka cl r..r 
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taz0inat verrKktedir. Aslınd21 limitte her ikisi de aynı mebla~n 

ulcışır. 

İkinci yöntemi uygulc_dığımızı vo.rsc.yc .. rsnk veı•i lecek tazEi-

nat; 

dy= x.dp. 
ı ı 

k:ı.d.~r olur. Bur::-:dc. :::::1 fint dc:~i şini n:lcn önce tüke tic :ı. nin sa tın 

konusudur ve bunlc\r ( c.pi) ve ( dy) etir. o. halele to.le.p miktarJ.n-

d :::ıki ·i e f:Y .t-' sr1c • l.. o ·~'-' 9 

clx. = 
ı () p. 

ı 

dp. + 
ı 

olarak ifade edilebilir~ 

Y'= y + dy 

olaretk göstcrilcliğinde; 

( . dy ) Y' 
dpi 

dy 
dy 

o-elir etkisi tazrün edilr:ıis fiat de~,isiklig"'ine tüketicinin tep-o ~ ~ ~ 

kisi olarak ortoy-ı çıl:c:.n talep nikt2rı değişikli2,idir~ Bunu 

yukm ... dald forıııülden eldE. c tr:.1ek için, eşitliğin her iki t·~r:::ıf-ını 
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dpi ye bölelim. Bu durumdn; 

dx. axi . ?':i dy 
( l. )Y'= + "' • dp. .... ?Jy dp. 

l. ·.:J pi l. 

olur. TUketicinin fi~t artıçından do~cn gelir kaybı tnzQin 

edil~ine görG, gelir etkisi yok deDGktir. O halde; 

( 
dx. 

l. 

elp. 
l. 

:f.knme e tki si olmalıdır •. Tazi:'.inntın 

ye e şit ::;L?.u.Z,unu be lirtinL3tik. Burada x1 yi yalnız bıro.kırsak; 

~~= 
dp 

e şi tliğini elde e:-J.eriz~ Öt<~ yo..nde;n bizım elcm2.nlnrınn ayırmr:k 

• L do "• o t" ıs~e ıgı~ız urev; 

ôx./op. 
ı l. 

idi. Dolo.yısıylo.; 

~xi 
( 

dx1 ) 
6 xi 

~-~- = y' - X. o p. up. l. dy 
l. l. 

yazo.biliriz. İkr.me etkisi olc:ın 



) y~ yi 
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k .. 
ı ı 

ile belirlersek; 

= ko • - X. 
ıı ı 

. ...... 
... 
cJY 

ol~rnk ynzGbil~~tzo O ~elde gelir etkisi de; 

- x. 
ı 

;;xi 
~·.~ 

)Y 

ol.r1alıdır. Bu eşitliğe 11 m<:üın ken..li fiatının cle:1isırC;.e:si ho.linde 

Slutsky koşuluıı adı v· ril!:1c:.ktcdir(52). 

Gelir e tkisi üzerine hcrhv.ngi bir kısıt koycE1.nyız. Ancak 

s nde ce xi veya c.ıxi ·büyüdUkçe e tkinin crtF,c8.ğ,ını söyleyl.. bi-
·~y '" " 

liriz. x. nin bUyUklUğU çok ::ınlamlı dır. Orno [;;in, kc.rcıbi bor in 
ı 

nil<3 bütçesin.::-1-.:ld yeri çok küçüktür .. Dnl::ı.yısıyla onun fir:ı..tında-

ki değiçmel..:r, çel:: r:z gelir stldsine ~eden oL:ıccktır. He.lbuki 

(x.) eğer kirn ioe 7 bundaki küçük orc.nd2..ki değişrnel<:::.!' d":- <.ir.:.<, .... ıJ:i 
ı 

gelir etkisi yc..l"'C1t.~c .. :kbr. Öte yanJnn (xi) mutlakn pozitif ola-

co.ğıne. göre ( tUke tim kümesi belirlenirk~tı. böyle:. taru.rüan,;.. 

mıştı); 



;ı. X • 
V ı 

-.; . -

oY 
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r~n iço.rcti gelir etkisinin işaretini belirleyecektir. 

Buna göre pozitifse, gelir etkisi negatif, negatifse, 

gelir etkisi pozitif olacaktır. Düşük nnll~r Cvcy2 Qiffen mal

lerı) gelir arttıkça tüketj_mi azı:üen mo.llnr olarak tanır:ı.lal:l!::.ak-
. . 

t2G.ır( 53h Buna. gört:: dxi/ o y <O isG ( i) d.üs;ük nml, d xi/ <:ıp f' ~ 

ise, (i) dÜıJÜk olmc::ye.n mnldır. (i) "nin hc::mgi türe [SirGCcği ise, 

axi/,~y nin isıaretini b<.:lirlcy-:cek bir gör'3:Lil ç·-ı.lır:.,na sonucu 

s?.pt::no.bilir. 

Şimdi de tükcti~iye fiat c~c~iş:.i.ni.ı:ıdeıı öneski fnydc, durumu-

nu tekrar sc)~.lay:~_er:ck bir taz:-Jir..o.t verc.Uğimizi clüşüneli111. Bur[::::.-

do.n ikaL.1cye ilj ç-kin genc;l kıs1 tlnrı bul::ıbi lraek içj_n, sn;_Le ee x 
ı 

ve x 2 mnllnrının bu1JJnduğu basit bir durumu elE ala.lın. Bunun 

için öncG1 f::~yda maksirüiznsyonunu snğlo.ynn birinci dereceden tü

rev koşullarının tüE1 değişkrnlerc göre diferansiyelini o.lnl:ım. 

Bu iki de8işken için birinci c1Ereçcden ko€;n.llltır; 

d.U \ 
-''IP ox

2 
·· - ~ 2 

idi. Bu eşi tliklerin xı, x2, pı, p 2 ve y için diferansıye.lini 

(53) Bkz. DİHİMTEKİN, H., .Mikro İktisat, 
EskişGhir, 1976, s.l~ 

1'· 

ElTİA Yayın No: 166, 
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nlırsak; 

dx = p c1 (\. + ,.\ elp 
2 ı ı 

-p dx - p,..,cl::::::
2 

- x dp - x
2

dp 2= -c1y 
ı. ı ~ ı ı 

6(-;ıi tliklcrini slds cleriz .. Bu cgi tliklsrde 

-2 
cj u 

::::: ----'·-··~·-· 

oldu~unu hatırlar1 

o2u 
·----~=u ... 
d X Ô X. ıJ 

ı J 

} 

o .. 
dersek ve bu eşitlikleri yeni~en dUzenlGrsek; 



P ~X p dx + Ü = -dv + X dp + X ~p - ı u.~. ı - 2 2 .ı ı - ı 2'~ 2 

~,.,ı:,,ltlikl:r1ni elele cJ.:::biliriz. Bu c,şitlj.ldcri mntrio ve VGktör-

ler cinsinelen yen:Ukn y~zc·J~·s:-ı.lq 

, .. 
' 

ı:ı~ 
u 
ı2 

-p ! 

ı 

u22 -p 
ı 2ı 2 
1 o 1 
ı-p -p? J . ı w. 
1. 

. tl . ..,. . l cl d . 
e~ı ıgını e_·e ~lcrız. 

' -p 1 iUll ul2 ı: 

1 
D= u2J. u22 -p21 

1-u ! .ı;ı 
-p 

2 
o i 

diyelim. D nin de~eri 

dir• 

i d-,- : 

1.. "''" ıf 
a~..- ı • ~'"2 i 

aA ! 
i 1 

' L ; 

r·· 

,,Jp i 
ı ı 
ı 

' 1 
A.clp 

2 = 1 
1 
1 

ı 
-dy "'\7" ,,:ıp x2dp2 ı + + 

ı ""-ı·...L ı 
.J 
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u2 = _ı uı2 oldu:~una göre; 

2 2 
D= +pıp2uJ.2 - u22P::ı. - uııP2 + pıp2uı2 

olur. Biz bum .. ın sıfırünn büyük oldut;u:ı:ıu genel rı1c.ksimizc:~syon ko-

~ullarındeı.n biliyoruz •. (D) de tcrmincı.ntının pozitif olmcsı d uru-

muncla, yukarclc-:t r:ıatris simgeleriyle beli.rlcc:iğirniz clEnl~le:;mler 

si stc~,ıini Crı:ı.mer kuralı ilc çöz e bilir-i.z ( 54), :Bunlnı için D 
ıı' 

D . . tl . ı t k. ., ı .... . ., t . . . ' . . . ,.., yı, Gşı :tı\: o_:ı. .;sınır ı .Eessınn•· ma·rısın:::.n ~a.t·ır.Lcı 
ı c 

ve sU tununun ve biri nci sn tır ikinci sütununun kofc.ld-::}rlcrini 

. göstermek için kullc.nırsnk, Cı'mt.ı.er kuralınc .. göre; 

dx = (\~~~~P_;~2ı dp2 + ~DJı ( -dy + xı dpı + x2~lp ?~~--· 
ı 

D 

dir. E~or bu durumda, de~işcn fiat sadece pı ise (yani dy=dp
2

=0 ise) 

ve .bc.r ik:!. tcı.rnfı dpı'e bölersek; 

elde çdilmie 

D 
.J.~ 
D 

cl ur. dx de tcrr:ıinnntının, her iki tnrnfını ( dp ) ye-
ı ı 

(54) Çram.or kuralı için bkz. ŞEN:t:L, M., Genel Mc:.teı:,~tik, E.i~T.İ.,A. 
Yayın no: 148, (EskigGhir,l978), s.J71-J7J .. 
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0 
( d ) b • ' ~ " ' ' '·' • ' ' ' l :ı ' \J t ' ı f • l V 

0 1 rı ne y yc, o .tcLug,u:c!.uzce, c.ıe_er erıiJJ. er sı ır o. gJ c e cc:gınc~en 

= - _!)..;__ 
D 

olur. O .!:wl de, 

i\ D 
ı ı = ~~~""·-..... ~ 

D 

b · 1 · · m·' 1 t · · f · t l " ' · ' - · · k· f '1 " yaza ı ırız. 1uxcG ıc'2yG • ı~ c.cbışı::n11den once ı ayu.o. o.urumu-

ği şimi du=O olur. :Sunun sonucu dn p
1 

dx
1

. + p 2dx 2=0 olnc::::.ktır. Çü.n

ki tüketicü:..in yeni fiat dolcı.yısıyla birinci c~':.~l::i.c.n azo.lttığı·har-

ı ı ·~ t 0 t 00 00 
'' ı· :ı V " __ ayısıy n verı J..cn .-~z, ll n~·, gozonunG a ınu.ıc:ıncto. ; 

= k = 
ı ı 

.\D 
1 ıı -

D 
=-

2 (D = -p 
2 

dir) • 
ııı 
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Her iki yönteme göre veı-•ilecek tazr:.inatlar ( sons1J.z küçük 

değerler için) limi tte aynı miktar2. ula:]acaktır. Daıla.y:_sı.;:lc:ı 

her iki yöntemelen de elde eelilen k .. ler birtirine eşit olmak
ıı 

tac1ır. Buro.dan n her malın ker.ı.cli fiatının deği çn!le si durumda bu 

ı . ı . k. . k tk. . ( 1 ~ . • . k ma a ı lE) ın ı ame e ~-ısı ~cen.c.,ını ı ame e tki si) (55) tGrs yön-

de olacal{tır11 şeklinJG genel bir kı~n t ortayet koyı..Jlabilir. Ger-

çekten de D pozitif ve :Cı ı negatif olctu~,una ,~öre k <O .. ·-· ıı 

olacaktır. İkame e tkileri kc:ıusuııdaki iJ;:i '":'.ci :.:;en::: ı kı;:n t da, 

ikaı.ııe etkileri matrisınin siı,ıctrik olr.:ıc:.sı koşuludur. ·y-ani; 

k k 
ı2 "' k ı ı ı ın 

ı 
: 

I{= k2ı k22 • • k 
• • • • 2n 
• • • • 
k k n2 (' • k 

ı.. nı nn 

sim·2triktir veya çaprr:<.z ikar:ıe etkileri birbirine ei:)ittir. Yani; 

k .. =k .. 
ıJ Jı 

vcyo. 

()Xi )Xi ··x a X. 

+ xj 
...,::__j __ 

+ V' J -.,....-..........,.__ __ = -"-. 

apj ,?y 
.. ı ... 
c}pi d y 

dir. 

( 55) Türkçs ka]nc,kla.rdn ikame e tki si konusıı;:ıJ.c. te k bir teriı:ı 
vardır. Arıcak yabancı li terA t~:.ı. J.t. ı.ıalın kendi fi::ı. tının de-· 
X ı' c•--.·, .·- -·1 ·;·" ,. Il do ı '"'IT]. o ... , .. _ .. ·: ın t '1 ı 6·· p ı·ıı' k ta"' ı '1'1 ., r--e \T'~ arı •:· rre le.,., S o.,;J....-.c;; u .• ~''-'-'-' . - c;,V J' .. •C: . .L Ç, · _ .l · J. .i. l..oLo ,:o .. ,; l.L - C. D · .1.!. 

ikame etkisine 11 ı.:Jelf substitution effect;ı kendini iknrns et-
kisi, baı;:;ko. m.n.lın fiatD:nn deği çme; sj_n(l.en dolE\.JJ. bu malın 
to.lebinck meydana gElen ikame stkisirıe de 11 crof:JL'j substitu
tion . effect11 çopraz iko.rrıe e tki si uclı verilrc:sktc.dir. Biz 
de bundRn sonra ;; kendini ik:-ıme e tkisi ıı "çapraz iJca~1e et
kisi 11 tey-imlerini kullo.ne.caC,ız. 
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Gerçekten ele yukarda verdigirniz iki mallı örnek için :p
2 

nin Cl.eğiı;tiği durumda; 

dx = 
2 

AD12dpı +~D22dp2 + D32 (-dy + xıdpı + x2dp2) 

D 

dil" ve buradan 

-~x -~D2ı -~-32 \D a xı - ı 

+ x2 
i. 2::ı. 

-~.,. = ..• = ....... 
"''"2 dP 2 D D D CJY 

Ôx2 __ i\Dıg_ D32 ;-\D 2 __ _9_~X2__ .. 
+ X - . ı - X = = 

,Jpı D ı D D ı ?Jy 

e::,;itlikleri hesapl~m::,bilil"". Bu eçitliklerin ikaı:ıe çtkilerini ele 

alırsak; 

= ___A ~2~ 
D 

dir. {\ve D ler e~it VG sını.rlJ Hr-cı:.·"'ı:ı.n matrisinin siı:-:str-ik ol-

masi nedeniyle D = D' 2 2ı ı 
olduğundan k2ı= k12 dir., O halde tek-

rar özetlersek ikar:ı.e etkileri konusundaki, birinci genel kısıt 

ııkendini ikams etkileri eksi değerlielir ıı ve ikincisi ise "çap-
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raz ikame c tkıleri birbirine c:_::d ttir~' şcklinde belirlc:ncbiliı~. 

Burada görülmektcdir ki kendini ikanc stkisinin içarcti 

bcl].rli iken, çapraz ikame c;tkisinin işareti belli cl..e>",ilC.ir .. 

l!'ayc1a fonksiyonunun tipi belirlE . .n~Iıediğincle bu i,czıarc tin, + ve -

ikar::c veya taE1o.r:1ls,yıcılık özellikle-

rine uygun ole.ro.k,. görgül çc.lı~·;ı:ıa sonucu o: tay n. çıkacaktır. Öte~ 

yanclc:m 6 xi/ ô pi 

() xi 1 -~ pi talep 

nl·n ~.1 e ı·.'".:r_ı-ıetı' b ıı· rl "'1.:11' - - - ~ c-- 1 v.e bl '-' r. 

t "' 1 "rı· · t J k · 1 ı- • -, ··~ rı· ., ··· ı , :1 ~ '·' · ı li c-. ep eg Sı rD.U .C1 c.l 2Zcl an uıL· G,i:., 0.LL18.L: CLUrlll~lUIF a Q€!?0 1 C re 

k .. daima ekf::d olacaoC:ınet rz:öre t;x./c~ p. nin .artı olcJ.dlr:~e:si 
ıı '-' ı . J 

'X 
için gelir etkisinin ( -x1 ~y;i, ) heı:ı pozitif, herıı c1e mutlalt 

.:ı,eC:er olarC?ck kii den bü~:Uk olması gerekir. Bu.ac1r:m bE~şka, birinci 

dcreecden maksinizasyon kogu' lc'crı, fayJ.o. fonksiyon-unun her mono-

tonik dönüı-ıUnLi için geçerli olclu[,una göre, Slutsky koeulları 

da fayda fonksiyonunvn btı tür dönür]Llmlcri için 

caklardır. 

Tüketici tnlcp fon.ksj_yonunun kııramsal c:.çıd.en incclc:rımcsi 

sonucu bu fonksiyonunı, fio.tL:ı.r·ın sr:~bit ve ,Gelirin t.1ci~,i[Jkcr.ı. ola-

rak varsc:l_yılc1ı~ı clurıır:1 için, st[~tilc bir analizini ~r'""'.:pnbiJ.occl: 

nr:-1<-hıyc gGlin::.ÜŞ olma.ktGdır. 

İzl&yGn bölümc~e, Ji:ngçl fonksiyonu adı V ·"' .,.,d; ;:;ı· mı' z v..L -L.b -- htı i5zel 

fonksiyonun, d.Grinliğine ineele ru:1e si ve bu fonksi ::"::ı na i lişkin 

para:letrGL:rin hanehalkı bütçe vc:rilerinden yarorlan,,,_;.:nk ekono-

t1e tr ik yöntcinlerle he so.plamıc:.sıne. i lişkin açJ. klsn ·ü e.:r yer :::.1;:·,-

cnktır. 



I K i. ~J C l :BÖLÜM 

E ı;r G B L F· (~~ R :t I H T) -( V E T-.· i' 
.. 

i-~ 
... 

K I .L. .ı.L -'· .n -" .L~ J.:. .c~ •. L'· 

E u ~· ç I~ L E R 
;-

A 1J" A . .L J~ .1 z İ 



- 58 -

Günümüz toplurc.unun tüketim toplumu olduğu ve bu özelliğinin 

gUn geçtikçe a~ır bnstığı yadsınamoz bir gerçGktir. İlk bölüm-

de de belirtti~imi z gibi tüket i cilerin nldıldr~rı kar :::.r ıc-~r, e ko-

nom.ilerin -yapısal biç:Lmini etkileyscek boyutLırdaC:ır. Bunun so-

nucu be.tı Ulkelcrinde (jzsllikle Ikinci DUnya S2.v:::.şı 'nı izleyen 

yıllarda~ tül-:etim ve t:Liketic:i.ler konusunc~a çeşitli toplm,ı.so.l 

bilim dallarıado. yoi:~un bir are.ıJtırıTiO. evresine girilrıü§tir. Ül-

kemizde ele 1"5zsllikle planlı ;:\.önemde, tükGtim VG ·i;L;ikctici. e .C7ı· -o 

b ı " . ı . ~ .. •o • • ·ı .. 1 b ı l ] 
ıı wnucLa verı erın e.:..v:.:::::'::..ı.ıL.J. o çuce o.zı çe::. ıt:ım.::-: __ ~...,r Y3Jil .mış-

tır(l). :Du bh1ünc1e lmramso.J. olarak ve ycntem açısı;:.:_~ian açıkla-
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maya çalışacağımız Hodelim.iz, önce kj Ç2lıc:m<:üej~·dan farklı ola

caktır. Öncelikle modelimiz, m2~kro tLike tim forıksiyoım bı...ılr,:~.'-"'.YG 

yöne lik değildir. İkinci olo.r-·., 1-c da kullancl.ı~~:urı..ız veri, .l.ıanehal-

kı tüketim anketleri olacaktır. Dolc;ıaıylo. hem veri, hen ~e 

yöntem açısından bir nıik.ro ::~oc1el uyr:ulrTiCts.ı sözkonusudur. 

Bu bölümde önce gelir ttiketim ci;:ı:·ile:rini:.1 ku;:ncüsrıl özellik-

lerin hesaplanmasırıcı:::~. ka·s-ı}.aşılan yöntem.bi1i:·ıısel sorunlar or-

Tüke tim konusundald çalJ .. _;Lc.lc.n 18 inci yüz,:;.rıl sonlar·ına 

, kada_ı_-. geriye gitmekle biı ... J.j.lctG( 2), hc~ne~1alkı bUtçelcı·i vsı:ile-

rinden yararlanılc.rak y::ı.pılan ilk cl:onorrıik ç.c..lı::orün .Srnst Engel' e 

aittir~ Engel 1 in btı (hıcü çalıç:mc.sındcm sc) 'ır~L bı..ı ~,=o .. ıu;la yüzlerce 

çslışma yapılmıştır( J)., Acıcak gerek kure.:ııso.l olarcık gerekse yön-

tem e.çısından geli::::o.ı.c, İkinci Dünya Savc.şı' nı izle: y:::n yıllarda 

ve özellikle 1950 lerde olmuştur. B2zı yöntem tartışrı1rüc.rı ise 

günümüzde de süragelsektedir. 

Hanehalkı bütçeleri nnalizlerinin en önemli konula-

rından biri d0 7 tüketicilGrin gelirlerini, çeşitli mnl grupla-

( 2) 

( 3) 
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rı arasında n2.sı 1 d::ı.ğı ttıii~ıdır. Kıı çkusı..ız bu dağılım toplu,rn.dan 

t ı . . " .. d '"' . ı ı b . ı . kt ı 1 u ' ı . op umn, yor<..:.cı.cm yoreyc GG<0 li}mG._';: ~:: ır.ı.ı e, ::;cnc. · o:::zı. egı ::ı.m-

larin ortr:ı,y::>. çıkarılmGsı sözkonusudur. JJu g6.n6l eğ,ilirr:lcrden 

birisi ele §Glj;r -:::ruplnr.ı c.rnnı1clı:ı:ld ho.rcnr:1o.. kor:.pozi;.:ıyc:·.,u f·~li~ 1:dılı-

A' Talep Der.tkl(~mlc:ı:i nCLe.n. Gelir r:L'üke tiD. ı:·onksiyonLırının 

Elde Edilr:.ıcsi 

Gelir gı;uplc;,rı cll''ası.ndnkj harcama kompozir;,Yonu fnrklı-

lığını ortaya koyabilm6k içi ::ı harcmv·~ıarla gelir, nrcı.cındrı bir 

fonlmi,yronel. il:t !}kinin kurulcı.b:..ı. .L~!16si gerekir. Konuy1ı yalın. bir 

biçimde ele c,lebilmt.k için, tUkcticilcrin tüm ge:lirlcri.ni har-

co.c1ık1nrınJ_ vo.rs2ynlım. lm ~h.ırumdn birinci bölUmde ortc\fr:t konu-

lan t :ılc:--J fo nı~ c. ı· ·ro·r··ı :ır ır·· -ı,.., ı...... ~ 1 ;_ :\..0 .) . ..!.. :...... ..ı..' ... !..(...o,.' 

fonksiyonl?crı.;ıı; 

şeklinde belirlemGk s<:5zkc;;ıı..ısu ol:J.biJ_ecektir. 1.L::ı.r.şJ.l8..ŞtJ.i':mo.lı 

X ıq (p ) i. J.'•i i (i= 1,2, ••• ,n) 

biçimine dHnU~~Uş olur. 

Eanehc:::lkı bütçeleri :-ı:u::üizlerinds ise:. 9 istik:re..ı'lı ::ıir dö-

neı:~dc, tUrn hr:.:.nerı.r:ükl :;rı içi:-ı_ i'ic tl::.rin sabit r;l,~ı;,ğl.ı, ancak :;;;e-

lirin bir hn:~ıcho.lkııı:lnn di :ı.:iı13 farklılık grjster·: b:i lsc;:ğ;i vo.r-
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sr.yılnLilir. Du duru: r: talep fotLksiyonlc:J:·ı:·.nz; 

(i= 1,2, .... n) 

biçü.1ine in:"li;::e;enebilir. Di~~·cr tür· :1eyielo, biı· h~_,;ıenin belli 

r~kt~rı, o hcnenin eclirin~n fonksjyo-

nu ol~rc.k göstGı-·ilel.::;ilir. pi fiyntı ,...,...,ı.· t c::ı•·ıo··· ıld ('. · rı ,;:,, .. Dı Vc . .ı. o• Y. J ,.sın.:. 

~-c.'ı"tlı"0·ı·n 1"e~-· -:k-i t~'r'"'fını p ı"l"' ç..,,.,..p.:..ı::ı-""~"ız"lo.• I;J ~ ~o.:- .lJ. ·~ -1- - (.. {...,, i \;,:,:., L .. J,. IJ (_, .. -~- <,...;,.(. 9 

p.x.= f. (y) 
ı ı ı 

( i=l, 2, •••• n) 

göre , 

fonksiyonlc.rı elde _, .. ·:ilir. Bu fonksiyorüc.;:.,, c,cliJ:' ilc tukGti:J . 

. ,.,....., .ı.,ı; ·ı··c·: .. ·-r· ··"lt·•·~ı..-, -· •_.:ı ··, .:•,.:'.-ıl ' c • .ı. .... ,sın'-''-'K-. ı .1 .• ~<,:-.l}l, :.JJ.C L . .L" ~ cınsı: .. :.E:J.J. \.cCC:,.J. 'L ·.c~ı vcyn L~nı 

grubunc.. y:.ı.pılc.n ha.ı:·cc:rJ:ünr cLwin~1cn belirler~ 13:..:•.' : .. :L f:.cpılecn 

olarak göstGrirsck; 

(i=l,2, •.. n) 

Bu fonksi ycına tL;).~c ti::. 1-:onul o.rınc.lc. :ır- p tı:_!ı öne Li ço.lı;~:!'.to.l :::r 

i. Yiy0cck, hc:ndınlkı 1:.ütçcle.rin:1.c Gll bne:~:li J;:o.~ c:·1c1iro 

ii. Gelir yLlksc :ı_ :li kçe, yi ye cek hcı.rcs.Ll:~~ıc.r ının tcp: n;.:~ 

hc.rcc,;_~._yn o _ı: anı düşer. 
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r 

iii. Giyim ve lconutla i1.6,ili haı·c&;·,w.lar yakl'l']J.k olarak 

sabittir. Bvncı karşın gelir arttıkç2, lUks m2.llnrır 

bü tçedski ) nyı da arto.ı"( 4) • 

B• Farksızlık Eğrileri Yardımıyla Gelir ~L5ke tirrı E~Lrilc.rinin 

Elde Edilmesi 

Gelir tüke b.;· ·[-'.-,.ı.'"lrsızlık e·:"'·rı' l"'''l ... ,.~rc~ın,~y· ln -- <.--. _\... c..:.ı·· v..ı. J c.... ... ...... ..L.,, cı.. 

da bulnak mümkündür a Bunu ild. l'D2.llı be.si t bir lTıOcLGl içi.n çözme-

ı ı r 11 ~ ı··k ı (" v. t " ) ~ .. ye ça ı.şa ıme .. '11:-ı_ aru.an x
1 

u .s ma orne[!,ın ereyat;_.ı , x 2 c..u-

şük mal (örnoii;in rı1erge.rin) V6 bı.~nların fi::ı.t : .. 2rı p
1 

ve p 2 olsun .. 

Geliri de y ile .. • 1. r•: .-. 
goE~cr ım. ~asarrui o lr.;.::c1ıCı var sr_yıuından 

hareket edersek bUtçJ kısıtısız; 

olacaktır. Biri::ıci bUlüi:"üdGü c15 batırlanaca~~ı gibi bıınu 3 boyut-· 

lu uzaydc., x
1 

ve x 2 yatay eksenierin tanı;,.lc.d.ı(;ı dUzl-?.:m-'1 dik 

bir düzlern olaro.k göa tcrrı"c k de m'Jm~cündür. Düzleli~. geo;:,o tri de i se 

bu iki dUzlewirı aro.kesi tinin, bütçe do.V,"'usu olcluğunu biliyorvz. 

Fio.tlar deği,şr,ıedip;ine göre bu arakesitin x ve Xr, eksc:nl.sı<ı;ı ..... 
ı c 

,ynptl.ğı açı, gelir cleğişse de de.,;;işmeyecek ve bütçe kısıtE:uz 

birbirine. paralel do[7;ru lar la ifc:ı.de edi le bi le ce k tir c 

:Bilin:Iiği sibi tüketici dengesi, bütçe doğruGı: ile kD.yıt-

sızlık eğrile:r;j_nin tcğet oldu[iu noktal<:u .. da olu::y_.,,,ktcchr. O hal-

----~-· -- -~---.. - -·----~·-

Bkz. PHILIPS, L., Applied CJn~uml?_tion An~.YE.~, Horth-Hollanri 
Publishing Co.y 1974, s.Iö·2. 

Jl,.,st~rtl~ 
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de geliri, sonsuz küçük miktorl<:.trdc arltırclı~i,ımızd2 bu te[2,e t 

noktalarının geor:wtrik yeri, bize x ve x,.., mallar ı için gelir 
ı ~ 

tUkctim eğrisini VGrccf:ktir. Burıo.dc. bulduğu.::ıuz E:oğrilcr, sadece 

s'özkonusu ko.yı tsızlık pnftcısııı.n scJüp olan birey ve onun söz-

konusu iki mal içiı1. gelir tükc;tim eğrileri olncaktır(.Bkz.şekil 

(1) ve şekil (2)~. 

.• 

X ; . 
~ 

o 
• .. 

X 2 

Şekil ( 1) c.r: n de gürüleec ij,i çi bi, tüJ~.e tic i b c.:r· gelir d uru-

mu nda bir Di denge s:i. !.'le ıJl.a~··: caktır,. Geli rı n E: ~it or ol ıklarla 

arttığını vc..rsc.y::trs~.:k 7 her y için biı .. xı ve x
2 

cki?.c:ri oluş;acnk-

t.ır. D ·ı __ ;,,_ ... _u"ı..· ı· d'' · ' t··ı t' · 'h k ( · ) . _ .r.~ ge ır r.uzc:~ll'L!Cle ·ı.;re ıcı CLQ. 8 ÇO x
2 

mr::.~2;3.rın 

daha az x
1 

(tsreya~ı) satın alırken, geli~ düzeyi yUkoeldikçe 

x
2 

ler gi ttikçc küç Uli:\C ktc 1 :i:
1 

ler ise· gittikçe bUyUr;ıektec1il'. 

Gelirdzki o.rtıf.P çok kUçi.ik esıit c.ro..l.ıklm-.ıo. yo.ptığımızdn, son-

suz s a .. vı da D a c rı n·c - i ... -~, 11oktası elde edtoriz. I~v noktala;:•ıiı. geomet-



o 
r 
' 

c = f(y) 
l. 

------------------
( a) 

- 6l). -

/ 

rik yeri bize ~~g~lir tükGti:·,ı cU,.i.:isi'1 ni vsrir. ya-

t[ty ekS""nde ııy•~ Ve ·l-' lrry . k,..,, . .,.,-je p ..,,. ve'rn p X yı· "·'o',.,t,.,r-'1"' /ı" 
-v ~ ~~~0· U_Q0~~ ı~ı "JG 2 2 6 0 ~ ~~G-

~iz düzlemLterde çıizl:.r-sr:kJ xı ve x 2 içiE Engel s:;,r:ilcı'"'ini elde 

etmiş oluruz (BlEz. Şekil (2) ). 

2• J;ing_el. ~~~l~~E~~-~1.in Öz~ llikle.ri _ve Annlizls rde Kullcnilan 

]i~! ~·i_pler~. 

Daha önce de belirl:odi/iirıiz gibi E.n.gel eğrileri, gcı_:~ı· 

c2tay;• koymo.kt.::;.ydı. Bu ilişki, ilk be.kı11ta c:ldukçr.ı ~.ıcısit f!.'.G·-
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runlardan yöntcm nçısındGn olanlurını daha sonraki kesimlere bı

rakarak, bu kısımda Engel c.~rilerinin fonksiyonel tipini belir

lernGye yönelik sorunları ele e.laca~ız. 

A4 Engel Eğrilerini 'Ic:,_ısil Ec1E bilecek ıııc.ınlcs:.\yo.::ılard~ Arahan 

Özellikler 

Bilindiği gibi r:-:::::.ll:J.r, lüks r:ıc.llnr, zorunlu tiiLetim mal

ları ve düşük mallar şeklinde gruplanabilir. Bu grupluma, hor 

gelir düzeyi için ayrı ayrı r.ınl gruplarını kapsarnokta ve bir 

gelir_ grubu için lüks olo.n bir mal, diğer gelir grubu için zo

runlu bir mal olabilmektedir. Burada me.llaı-ıı,n düşük, lüks veya 

zorunlu olarak sınıflc.ndırılrü:::-.sında kullanılr::m gel il' esnekli

ği kriterini açıklams.kte. ynro.r vardır. ÔnceliklE bir mc.lın dü

şük mal (giffen mali) olo.bilrııesi için tc.lenin .gelir es::ı.cl::li,2;i

nin negatif olması gGrskmEktedir. Dolayısıylo düşLik mslı, ge

lir arttıkça tüketimi ::znltJlnn bir mal olc.:."'.:ık tr_._nır:ıl::--.yc..biliriz. 

Zorunlu veya lüks ti''Jte tiE1 ı:ı.:,llarLu normal ı·.ınllsr bo.şlııiı e.l

tında toplarken •. gelir G:::<~ı:.:,·_~liği p:::ızitif olan bu >Jnlların esnek

liğ~inin de8erinc bak1rak bir C:\-."ırım yapılmnsı sözkonusudur·. Eğer 

gelir esnekliği çok dUşükGc (:::utl::.ka birG.cn küçük), ·co.lcp edi

len miktar.gelirdGld ;:e.S,ieı~;J::-lcrc pek bağlı olrüo.yo.c .. J:tJr& Tüketim 

gelirden baii,ımsız olnrr.k, hcrııcn hemGn aynı olcıcaktır. Eı..ı ise, 

bu malın ıı zorunluıı ol0.uğunu akl :ı ge tirm6kt&dir. O tc y:-ın;:Jo.n, ge

lir Gsnekliğ,inin birc~cn büyL:k olması, bu mc.lın nşs.ğı ylıkarı 
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lüks dlduğunu göstermekteelir (5). Bu kritc;rlerG göre, doğrusal 

ve.ya sabit esnekli)di eğriler için bir malın lüks v~:;yn !~~..n":_:nlu 

olduğunu• elde edilen katscı.yılaı-·o. bakarak söylemek mümkünken, 

diğer ee.,ri tiplerinde eğrinin bir bölümü için lüks olan mal' 

g~lire ba~lı olarak, e~rinin di~er bölümü için zorunlu olabil

r.Kktcdir,Bu c1ururD.da, stlzkonusv mcüın lüks vsya zorunlu olduğu-

nu so.ptr-ıyo.tilmck için, kullanılrm verinin alt ve üst li Di tleri 

ar.~sınc1aki esneklilc dikkate alınualıdır .. Ayrıeec n_:rnı Llf:J_ bu c,rn
i 

lıkta bile' lüks ve zorunlu mal eğtJ.im.i g(5sterebilj_r. Böyle oldu-

2,undo ise • aralığı iki o.yı-•ı gelir grubunn bölere k mal ın özelliği 

buna göre o.çıkl cı.ncı.bilir. 

Engel fonksiyonunun ge li:t."in sürekli bir fonksiyonu oldu-

[;unu lc:ıbul edersek, bi:.."' mo.l veyn mnl grubu için Clüşl·,nel~.,cek 

fonksi yonunt sıfır veyo. belli bir gelir düzGyi nden bnr]laması, 

gc:lir arttıkça ön~e artn.r:::-~k, :::13hc_ sonra az.-:1 ~ :-:ı2J: o.rtC"-:.n bir ge-

lir 

orijinden geçr:ı.esi ve 2.1 t lc~Jir;ıinde lu!-~b ve Ust kesinLıc1e zorun-

lu mo. ll ar ::ı. tem.ı:ü 1 c: tmç si sij zL:c) .~wJu ysa 1 zorunlu o ]_.:,r c.:l: o.y bt çi-

(5) 

(6) 

Bkz. FEIWUSON, C.E,., !_ic.E._O_Ei.,COno:n;2.c ):.i~~oı:._[, .H.D .. IHVDJ, INC., 
Illinois, 19(2, 3 üncüBc.:Jkı, s.I09., 
Bkz. BRO!.VN, J.A~C. ve D:EL'I'OtT, Ae, 11 Surveys in .c~pplied Econo
mics: Mo dE. ls of Consumer Behn.viouri', Ec:;ncımic Jo~rnal, 
e.-a-a1 (19ft)~.ll45-1236; Bkz~ s.ll73o~~ · 
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minde olması ve büküm noktasının buluruımsı gere kmektcciir'' 1 ( 7). 

G ı t "l 0 
• ' Tl ı f l • ..ı.. • • ' J ı • 1 e ne . t-Lcı::;ı::;ı:rD. Kurmnının .r:ınge on.rcsJ.yDnıJ,1.uı-ı Gıpını o e ır e-

mc de bize. saG;l adıN, ı tek ynrdJ.r:ı~ fonksiyonun top lni.J1.~. kı sı tına 

uymasının gerskti ğidir. Bu ise görgül çalı.c:ı~.ı.o..L:ı.rclo. guıcllikle 

ih:m:ıl u~ilen bir noktaclır(8). 13ı,;nun belli başlı ne cL ni ise 
. . 

yukarıda ih .. ri sürdüğü-ocUz E:.1gel e;~~.risinin biçimi ile 1-.'·u kıaı t 

crc:.sın(lnki çeli0kijir~ Bu gelisıkiyi şöyle ce özetlc.yebi liriz. 

Bu ır ı c:• l-i-, '1 s.~>: lrı ""1" 'ı"' ı' 1 rn-: ,...,ı· ı· çı" ,., -"'nge ı frı '11r nı' y o ·ıun:d!'\ ge \.w .v..c•~ '-'·'~y c .•. LJ(.. • .J ·"~~·-"-> J..L .L:i ~.ı>.O ~ c.~ --

ı 
0 

• ~ " . ı b' d V• ı ı k b 1' l • • ı ı _ı<~'ın ::-,.~.ogruso. ır <.:.t,J.f]KGn o are. e ıı:·_enrt·,esının zor·un u o -

ması ve bunu il. cb m""adığımız eğrj_ tip le ri .nde sağlt.\nE::'lr:ıu s ıdır. 

Engel s2rilerinin toplnmc kısıtını so..~lndı~ını şu 0ekilde 

.. ,...,t··· ~b' ı .... .,. go . .:ı "'r" ı ..... ı .... ız. 

DM:::. önce, bir c.to.lc, yapılo.n toplam hc.rccır.:ıc'c,yı ~ 

c.= x.p. 
ı ı ı 

L
.n 

Y= C· . ı 

i=:ı. 

olur. Gclirc~d~:ı 

1\ C. ilc göstccir ve :Engel fonksiyonumuzl); 
ı 

( 7) 
(8) 

- ) 
Bkz.· A •. g.k., 
Bkz. A.g.k.; .. 

·- ' 
" 

ş.ll75. 
s.ll73. 
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c.= f. (y) 
l. ı 

şcklimlc br:lirler ve bunun sürekli bir fonks:;_yon old.u~~·unu vcı.r-

s r:~r .~:r sak; 

vay c liın 
6Y~0 

.~.c . ._, ı 

- ·"""'"-.&··-----... 

()y 

bize~ ıı i 11 mo..lının ı-;ı.s.r j ino.l tüke tim eG;ilLı:ıini vs rE. cc kt:Lı~. Doğal 

olcırak; 

ı 

öy 

ri toplm-::ı 1' s e şit olacrı.ktıı". 

EnGel c~rilerinin bir doyum noktcsını k2pssmosı gere~in-

den tJöze tE~.:i. ştik. 'I'Uke ticinin bir ıı1.:ı.ldan doyumc, ulctf]lni:~sı, o mn-

lı.rı fi2tın::. ve tükccinin gelirine bed,lı olr.ıakt~dır. :Dolo..yunylc. 

gsli.rin sons1.:ızf~ gi tıneni veyc:, fic.tın sıfıro. düşmesi h<' linde bir 

doyum noldf.'csJ_nc'::o.n sc5zeo~ebiliriz. Burada s.'::'l t veya göreli do-

yum hipotezleri ar o..fnndc:. bir c.yır ım yaptığın;ı zda le:: nuyu açıl:-

lJ(a kavı...ıı]turmuş olc:caP:,ız. 

C"l ı t ,:ı h. . .L • b ll. 08 ~oyum_ ıpo~ezı, e ı bir malın ger·sk :fint1 ,ın sı-

fıra düşme si gere ksc gelirin so.nsuza f.ll'i f]c.16 si halinde'· bir 
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tUketicj.nin c- t"..:ı.Jdarc tn.lep e:ls c':3,i mi kt~.~ın s.::.bi t olccsı nnıa-

ının~ gelmektedir. Bu hipotez, doyuill noktasınJa malın nerjinal 

foy:lc~sır.ı.ın sıfır oır:~ca[iını ileri sürmektedir. Iviarshc.ll buna; 

Su V ı' ' Y ıl }.; '"''"' t·ı' t b ı' "' h · '" ·. 1" "''"' >' l .-.· ·ı ·c '" h "1 • ·1 ' ,-::.,.... t" l'' k 1 ı-J ••. L., ı . 1. O<.J ..L . Q ... Ç c. wc~;::. ·.11b.,.,,.;ı]. J.•" lllL,6 1 ll~.L Ur U U 

oı~cn~ı çeklinde örnek vornrl0tir. Matematiksel olcr~k belirler-

selq 

q.= Q.(y, 
ı ı 

to.lcp fonksiyonun~lc. 

y belliyken pi --..:;..O' c. 

bit.:::. ul8.!':!3C :·ını (c:.---~ k.) 
';1 . 'l ı 

Iki nnl için sdzkom;,su olcm~ 

U= ka -
~ı 

ı 

2 

bütçe kısıtJnı ele nlalım. 

::r,i b... bir 

nöylcyrcbiliriz. l:lvnı.:: 

(9) Bkz. J3HO\Tvl'J, J' • .A.C. vt:- D.:::.Ar:L'ON, A., A.g.l;::., s.ı17t;.. 
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Ri.rinci d.ercoccd(:;n nı:=-tksiliı:". zcwyon koşull~ırı;. 

ı 

2 

k - q - Ap = o 
-ı . ı 

(1) 

-~- ( 2) 
>,,... rı 
-·'12 '12 

c• U - = D (1 + q2 - Y-= o .:ı;, ~ı --ı 
(3) 

n=lc-J.p ~ı n ı 

elde eJilir. (J) ncU eşitlikte q 2 yi yalnız bırakalım. 

Dum..ı q
2 

nin C~cngs dc2;eri:nr"':(:O yerinE kcyup ;\yı ynlınz i:J..t·~~k:rso.k; 
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'') (y ) ( , .. / 1 ,>,_ ) • '."1, 
l \. - p q = ···'· . 

ı ı 

~~. 

c~_:_ p~ qL_ = ~-:-y'~
f-y - pıqı) (y - r 01 ) . -ı ı 

) 
1 \= 

eşitliği bulunur. Bu clurw:ndc q
2 

in denge eşi tliğinc:c pı-:;,. o 

olc1u{!,undz~ VGyn y~ o.-.· olclue;undn ( ?1 ~O olcı.cc.ğıü<lr.n), q ---~ _.,. k 
-ı 

oJ_accıktır. Bu do. qı için, k :..:,ibi bir sr:::.l t do;yurn. ncJct·ıfnm.n ol-

ı V •• t o c.ur.,;;unu gos erıx·. 

,. 
Otc yandan göreli doyun hipotczi ise, ge rıs.; ıl :i kl c E ngel 

arttıkgn belirli bir cloyun :ı:ıoktcı':L'_:ır·-. ulc.:]ir. Arıcctk, buro..do. bu 

do,yum noktns,ının ke:ndisi n.-::ıtın bir- fonksiyonudur. E::i.ct düştük-

ç::: d oyum nokt?.sJ_ ele gen'~ l1ik1 s y~tlmc lir. J\nc::~k göreli C. uyu!:-:_ no k-

rak b~ ur.lın özclli~inE ba~lıdır. 

GLreli doyum hi-ootszini açıklamak üzFre; 

U= k log qı + ">( log q2 "!- q2 ı~ ·0 A?' o 

pıqJ. + '12 = y 
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fayda fonksiyonun'Q. ve bütçe kısıtını ö.t•nek e.lclım (lO). 

Birinci der .:o cedGn mnlmir:ı.izo.syon koşulları; 

o u k ... 
:::: 

...........,.....-... __ _. - /\ o ::: o 
oqı qı 

-ı 

o u D<- ·-:ı 
-·=~+1-n::::O 

Oq -2 

= o 

(ı) 

( 2) 

(3) 

şeklinde bulıJ"-ıur. (1) nci ve (2) nci eı:dtlikle:::ri q
1 

ve q
2 

için 

çC:zersek; 

k q =~~~ 
ı ?Ip ' ı 

o< 
q ""-~--~ 

2 A- ı 

;.;ulı,.·~ıur. :SUtçe kı sı tınd::ı q 2 yi yalnız bıraku•sc.k; 

(10) ~kz. A.g.k., s.ll75. 
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"'- r.:ıi ·t, ı· 0·ı· nı· 
"'·~- ..ı. ·u olclr cderı·z. -on.nu q dencr-e e~ı·.c.ı..:~in-'~e Y"!"ı·n,.." lroyd - ~ D. 2 o •,: ~ı ..:.<::..- u.· . c 0 ,.. u-

<'iumuzu·,"" • b ... "-"'-9 

{\.-1 

1\- 1 = 

olnrnk lmlunur. B1J dıJrurrı.dc. y~ o0 ise "f._-c-,1) 1 olur vs cı = 
~ı 

ol er~ k bulunur. Görülc~L1[ü gibi q
1 

in göreli doyurr.ı nokt:.'..sı 

. _, " . 1 
P ın :<G'.'''"!'"'l IT .·:· 
ı ...... L;.V ~ -'-"' ters orantılıdır. 

B E ı ~. v • , • • n· • 1 E' , b ' 1 1 E 'J • T ' 1 ' •. .nge .ı-~2~rı..ı.erırıı l'E";n::;ı ~.cc e ı e ce c grı ı:) _,_e.rı 

k 

Yuko.ı·ıd.:::ı.ki ~~Uşiincclr:;r gözönüne a.lındığ,ınCI.a ideal Engel 

e[risi;~in; 

q. = k. (- Ili -) fı. ( - .. -~;;:_ __ ) 
ı ı 'Tl"' 1'r' 

şeklinc1e bc1i.t·l ~ nmc f"ıi cs..;I'eldxı( ll). ]Ju fonli::siyond8. 

(ll) Bkz. A.g.k., s.ll75. 

le. fi~öreli 
ı 
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doyum noktası, s redeec ::nalın göreli fiatının fonksiyonn::1ur. Bu-

r ndn ~.h-' 
u. u. , se ne ı fi at • J 1 . ı· 1'. . . 

ınQe :esıcır. ı ıse göreli fıatJ. v.:;rcccl:-
----;r~ 

tir. fi fonksiyonu ±se sürekli ve f. (O)= O f. ( -x.))= 1 olo..n 
ı ı 

bir fonksi yon oL::ı.rnlc kabul eC:.ilmc ktedir. f'ic~tlrı.rı s2bi t vcrrcJc.y-

dığımızdn ise göreli do yum nokt,J.sı do. bir sc..'.bi t hnline gelir 

ve fonksiyonurttUZU ~ 

veya. 

kı. + f. (_.I_~ ) 
1 1r 

p.q.= k .• p. + fı. (y) 
1 ı ı ı 

şeklinde ifnc1e _çclebiliriz. BD.şkc.. bi;> deyişle, bj_r n=~L:. yp,pıln.n 

tor:ılo.m hnı""c::'l~'.C·, gelirin sürekli bir fonksiyonudur. Geli:t sıfır-- , 

kcn sıfırdır ve gelirin belli bir düzeye erisnneo:l.nd:~n sorı...ro.. sn-

bit bir mikto.r ~, ıJlC',çı.r. 

Du özc:J.likleri t~ı,;ııyc~n r.'lc.tematiksel fonksiyonl.::.r, l~jistik 

do..p,ılıı:n. fonlmi yonu, log norr::t::ı.l dağılım fonb:;iyonu ve ters loga-

bôlU~~nde zorunlu mo..llar; UGt bölümUn-

de ise liiks m-::ı..l.ı..arı terlsil c tnıcktc ve Li:c bl.ikli-cı ncktc.ı::·:ınr, sc.-

Anco.k, uye,ulc..;.ı.e..Cc0 horı. zorunlu mnllcr ve:_ hem de lüks ı;ıc:l-

lrırı k2.psn.y:1co.l-ı:: tck bir e,Ux·i yeri ne, çe ~i tli mc.l ve gelir grup-

lc:.rınC'. uyc:.co.k :lki p:::ı.rar~.6 trGli bnsi t fonksiycnl:::ır j-~ullc:nılnınktndır. 
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Prais ve Hou thakksr rıocı .. ~,ıdnki fonksiyon tip lerini c.ro.ştı.r-

mJ. ı:ü c~rdır ( 12). 

ln C.= cX. + ~ ln y 
ı . 

ln C.= o< - ~ 1 y 
ı 

C.= <:ıt.. + ?:·y 
ı 

C.=~;<-~- /y 
ı . 

lo g~l"i tı;ıi k 

lognri tnıik-.svrik 

hiper bo lik 

t ı rm2.l:::ırcln ge ni 15 ölçüde kul L:mılııu ştır( 13) • Toplo.r.>o. kır:ı ı.tı..:..u;y.gı,ü.:ıno.n._ 

Si ng ve No.go.r i oc yukcı.rıdnld formlcı..r. clış:ı_n::l.a aonLıdnlci fo:ı.ksi-

yonel formları da denerniş12rdir(l5). 

( 1?) 

(13) 

(14) 

(15) 

--~\ 

ln Ci= -o(./-~ + y/p ı 

VEYO. '> 
ı 

tera yo.rı lognrit~ik 

! 

' ./ 



ın ci= - od~ + ln YI?; 

ve.yn 

C.= e 
ı 
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·ı 
ı 

J 
lnlıı .Ci = -<X. 1 ~ + lnln y/ ~ 'j 

veya 

~. '']{ 2 
C.=~X+ l=>Y +u Y 
ı 

ı 
ı 

ı 
ı 
; 

! 
1 
ı 

,./ 

.TGrs Logeri trıük 

Ters log log 

üstel 

PGr::ıbolik 

log pc.r:ıbolik 

Bu fonl-esiyon tiplerini '.1 :~~ı;şındc., Tornquist ( 16) tc:rnfındnn 

ortay;:; atılan r;ı_:c;ncl hiperbol formu o.ileEJi,·t::;:.~'l bc.zı fonksiyc.Lıl2.-

rın Wold (17) t~::u:o.fınclc.n lmllcmılmcu:n::.'lo. kc,:.".<Jın, bınılcırı.ı:ı bo.-

sit ree;resyon tekniklerini ı.ıyuıJlo.r.E-ı_y::::, uygun olr:ıc.rn.::ısı, yukarıda-

(16) Bu gencl_forı:ı L. TOR:NQUI.S~ 7 in_ nEkonouich :ridskrift'!· "in 
19 Aı ı· •t /1') ,, •• •ıı• 2lC -, -ı ı . r+ yı ı no. e.ı ·ı..J uncu cı '-ı s. ·- o ve e vo.mı cı:-., n yer n n.n . ı :l . ı . .. ··ı .. t" ınce Ciı'.s C:TD.zısınr n ı Ç?:t'J. su.ru mu;u ur. 
Bkz. \.,OLD, E, ve jUI{EEH, Lr, . DE?m.and Apc·ı..Y~si_c , '\'i.fil:::;y p.nd 
S na. ·In ·;:rJem 'Yoı"ı~ 1°64 o , o., ... -~ '~ ,_ :-.., ::; • 

(17) 
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ki fo?:mlnrın cloho. çok kullGnılmo.sına neder.L olmtıştur. Öte yanclo.n 

cı_ıonquist ef;,rileJ:•inin diğex· bir zorluğu da 11 zorunlu mo.:Llarla Jü~.s 

mc:l lcı.r için ku ll ı:mılo.n formların ayrı o.yrı olı~ıo.sıdır'; ( 18). 

Ayrı en.; 

& y - 1> 
C-= c.< y ~~~· 

l. . y - )"' 

1.ormülü ilc b.:: li: t5 !.en tipteki Tornquist fonksiyonunda S , ~ ve

yn. C nın O veyo. l d.sğcorleri o.lmo.sı ho.lin;.:c ÇG.Şi tli so.d.elcştir--

foı•mlaro. ulec§ılnbiJ.i.r( 19). 

-· ı ,, . ı . ı. . ~ J:Jnge er:;n.. erı o.n.::: ızınu.G kullo.nılo.n for~caiyon tiplcr5ne 

de @,indi le ten so ıU'o., bunl2:.rdnn çnlıe: 1,10mızr2.o. kullo.:::.ı.~.:. ;J.n J..;..1.. ple*1e 

c"':-~Jıil olscllc UzGl"e, bo.zıL:..rını cL-:.hc. :::ıyrıntılı ol::r:üc incc}.cyeJ.im .. 

J3ıJ incc,lc:nE-c1e, c:x. , ~ f'onksiyonlc~r:ı. il:i.şkin par:].Y:letrelcr:i > :r, 

v:eliri C., forıksi.yonu elele ec~ilecek ol::ı.n D<:üın tU1~stir:: hc.rc2.r·-ı_n-... ı 

sını ve c c ioe gelir e:=:me::k:J.:i.>'ini '7~5sterccckti.r .. "e" 

tabii log2ritmnnın tnbcnı olnn 2.71828o••• so.yısını tensil et-

(18) l'·kz. BHO·,;N, cLA.C., ve :0JcNWN, A., A.g.k., s.1175 ~1i:;::>r~ot. 
(19) ·r.ı,..Z n·•-~Tn S T V'"' 'F(·;·urrw:r,•rır:;·-1~, r.:.· S 11 ,. ır ""8'6 .l).b .. • ~ .. (Li ... _ı_0 7 et-'• c 1..!. '..Lf: ... J.l!\...ı..')...t!: l' J.l.el •' ..r;.ı.•r_,e.ı:~.:;' 0• e 
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a. Loıınormnl Enp-·el :E'g:I-,..ilcri 
L.• .. _) ::yı-

Ci/K~ 
ı ~ol 

1 

o '51- ------: -~ [ 
/ 

1 / 

---· ·' 

/C.~ K 
J. 

f.~ o 

= o,s 

L o ---y=--- ---ili> 
y 

8 

c = Kl\( y\Y, ~) 
i 

g~bi çizilcbilir. ,_ 

-0,8 

0~--------~_wy~--------~> 
e Y 

:Bu ciiz·ilerin e.:1 cner:lli (,zclli!i norm:::ü n:·:ı h:,r :için sıfır-

ln; tiriı cıfırc, yo_kLJ.,'}m~-:ktnc1ır. Do;yura nokta.sındcı, gc;lir esnekliği 
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halinele , gelir e snckli ğ',i ·- ;XJr s. gi tre.cldcdi.r. 

I., ~ · '" t ~ · · · · · o··; ' 1 i '1 : "' ·ı • l b 1CSc~p.to.ı::!.G. yon ~:;;aı.,u.;.J. C.:ı~.-'.Ç , 6 u nc;,~;nıy_e u 

b. Dc{f,J::>l.ısc:.l Engel ELrilcri 

- " ı DO('_;l'US:-'. Engel 

tipinden 

ayrı :Lyrı &;ör=ıtcrill:.bılir·. A:nc:::-.k bu c[;tri tipinin lı.eı:1 zorunlu 

ı , 1 d 1"1 ı ı 'J • •• • -~ t ·ı t . ma .;..ar ıer:!. e LLCS na ........ nrı cı..y:nı Ggrı uzerın;ie errcsı c rıcsı 

le lognorı:ınl :C.agel eCrisinde böyle değildi. 

1 

d. __ _ 
2 .::X:. 

~~ 

.·:X: 

··-)' 

y 

c. ~ 
ı ı 

DUc-:·ük lib.llnr 



- 80 -

Özellikle csrıı::h.liC;in bii·e yskın oldıJğu duı"umlcrclo. döSrusal 

form iyi bir yo.klQŞl::!'< olol'·ilir~ Bununla birlikte sc'.bi t terimin 

pozitif olması dur·u:.!.undo. (ki esneklik birelen IdiçUk olmo.ktz;..~l_ır), 

gelir ::ı:i.""ttıkçc. esneklik bire yaldo.şır ( 20). Bc:::zı tGnıc 1 gıda mnd-

d ı . :ı • kJ . u • f' 1 kl t '·' " . " ·c e:rıncte ıse eEme .ıgın sı ıra. çoı: ys. -=-~~ ı_~ı, cnu,er bir de-

yişle mela olnn birim tnlcbin, ~elirin ~c~il, tüketim alışknn-

lıklarının ve h2neh:üd·;:ı !.Ü'?.ki ı_ürin tükc;c:i.cilerin fonksl!yonu ol-

d u 2;u göz ls ne b il ir • 

c.- Lognı·i tmik Engel Eğrileri 

lsnckligi:;:ı birJ.cn büyük ol:1uc.u c1urm~ıL::r için logari tillik 

forn ( veyn unbi t esneklikli ~form) kullo.nışlJ. ·olmD.ktt::.dır. Ayrı-

c :C 
\ Zorunlu 

ı 

' i.' 

1 
i 

/' 
j"E:.: p (Her 

( 

1 . ...-· 

li 
~ __ ..;:::._ ____ ..... _ .. ___ ·- ----::;.. 

o y 
Horr;c.l li"cll nr 

(i3'> O) 

ın c.= O(+ p lns·, 
ı 

Cif 
\c~ o<:.' 
\ 

\ 

ı o-

E-=p 
5 

(20) Bkz. BHO.·JIT ve DEATON, A.c~.k., s.ll76. 

(Her yerde) 

( ~ < O) 

' --·--- ··-:·~y 
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co., lcıgm·i tmik :forrn., tUı.:ı ~1::-.llr:~r için en yLiksek değerli esrwklik 

t '~' -:ı· 1 ·-· ·n ı-~~ "·d··~. ,.,.,;.,ı-· n>:.ı ""1 kt~·-1 ,..,(21) c..nc~ .. ı.n e.ı::ını.~ G '--'..:. ı· .. l.LıTI..:o.:.-_, __ ı Sco.ı..LclLCl. c.· . .:.l,_· .. • 

Ilu forrımn en ö ncr:ı.li sr~lcıııcc.sı, t~ir cl oyum noktc.sını kapsa-

S 1 ı .,. 1\ 'J.'"' k b .p., •.--.·' • _. ~ e TT El21D.?ı lCJ._.ı-·e .n.ı uC'. . 1..1 ..ı..U.L'Jcll l.Li.Cc J.fc:Ll ·.] 6 konu clo.n vcrL:ıin özelliği-

ne göre b.J.zı m:ı.llcı.r iç.i.i.ı uygun o 1 r'.bilir. 

için yarı logc.ri tıı!.ik fo.r·,"- kı.::Llc.ı.nç:lıclu .... Du formd.n l:ür doyum 

C--~ 
ı· 1 

2i3 ı_ ...• - - -

.. - 1 -~- ı 
/ '""·= 1 .. 

' ' 

t>t - .. - - j 

·2 /, 
' / ' 

( ~>O) 

·Zc:.runl u Ml. 
·r~. o c>'::!) \\t' 9 i r 

c.1 ı i c.. ., 
\ ~ ... :.• 
1 l: .......... o 

2Pi .. · ··\\ 
ı ' 
1 \ 
1 \\ 

1 "· ~- - ~ "~- ı . i'\ ı.. ·- -~~ = ı 
rr,L'ih:.. M ~ı·: ...., ~' ' ı ~ ~- ,J.'\....~J - ·'• -.ı.... • .:.. . 1 
ı ;:,... 1 

,( ~-'-'0, c.<"~) 1 i 
ı , ·-:>.i ; - - ~- - .. r·. ·- - -· ' ~ . ., 

..._, l 2 ı ' ' ' (-::-.:--·· - j 1 • ' • 

\ i """ r- .J:X._.· l 1 • .. ......... ~·:.,-

0 ~,.__, -·--.--L-.---·-·-··--· -· .. ____ ._. -·----~ 
~_!+t><.) (:e) y 

e.: ~ G ~ 

C~ (o) 

C. = D( + P--lnv ı ,... ~ 

( 21) Bkz. PPlı.IS ve HOUTLU~m.rr·;:, AGe; .. «. , o. 9~~--. 



- 82 -

laşınaktndır. 

-~-orr:1;ıl "''-~ll:::.r içırl çiz::.ıc.n .:·r~rı logar·i trrı.ik EngGl eğrisinin 

Y== ~ ~ için bir r:;ıfır hcı.rcc__ı.r::ı::t nuld:-ısı olDL"'1.Sı, o.ynı c(:,ri üze-

buzı :n:ü vey[',. mal grup-

lnrı için ge~~rli olnn hir ~zclliktir. 

G. Lo;s~:..:;:'itı~::ik-evrilc (.logreciproco.l) Engel Eğrileri 

·:A... j_'0lcbL1 bir cloyu:.1 r.,_,.,ktrısıno. ulo..ştığı mc.llo.r içi '1 1 e 

gibi bir cloyuı:~_ düzGyi kc.ps::~yc.n logari tmik-evrik fonksiyonlaı--. 

uygunclur. 

O( 
C ._,e 
ı .. ıu-1·--
~~CX,}C 

1 

O
""-_ _.... __ __,_ _____ ,_ __ -:2-

'P 1 ~2 ~· 2 f:. y 

-(0o,~o) 

= - 1/2 

•-;<. 1 6 -·ı·---;-"'-:---~ 

y-

ı ~ 2~ 

Dü şln: r-!Ic:llo.r 

= .:x - lnC. 
ı 

ŞEKİL: 7 
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Norual Eı::~llar içi:-ı çiz~·-lcn lo.r~c.ıi t·:-J.k-cvrik eğrinin bir 

başka. özelli;ii ::1e Y= ~ /2 için bL: ~u:_:L;;: rıc:ktnsının bulunmasıdır, 

J3C::y1Gce, çv:dtli gelir grııp:ı.:~~l'J ::J::-.kıı:'.ln(:.c.n bir E1o.lın hen lüks, 

üzerinde gözle-

l b r " 1l"k1 rı" t--ı-· \•r•--ı '---.c::'k" _-,_ -'-,..,--~,.('ll1'"'r k ıı~·'"ılc~ıg~ı C.2ll.J 6DZG QZÇ l (; c.jlJ ,_::ı_~ ;),_,":; ~·-· _,__ •-'-•-~~·~·.LJ J u. U c. d . L -

j_çiYı yc.u~cırl:::.;_ıılnrır:aı::tır. 

es. ı 
~-r-

ı 

cpo.~<o 

/ 

,.- Zorunlll M:.-:112r 
- - -- - ... -,-f. -- - - - - • - - - --

2 / i .c;;=l 
/ ' 

/ 

1 /:.> ı 

ı 
i ! t 

Lüks lf[ '.112-r 
2~--

\ 
\ 

• 

-...... ___ _ -- -~ _, ----
' ,'f-= •::..(.: -

o----~--~----------------~;y a~--------------~--------~'Y 
if-< ~14 8/.:X 

Normcü M::ü1o.r DU c: ük Ti!:c.l lnr 

c.= :y-- (ı /y 
ı 

~ ~ o(- ci 
t. .. -ye-:-~ = ~y-~- = ci ı 



o labilir. Lu cluruEdc. ı..-ıi:niınuı:r. tL:: Le tim dUZGJJ_ yeri ne, tiike tirı5 'l 

sıfır cılduğu nD ktc'. fJUzkon.usu rüc:c::ktır( 22). 

g. Üstel Engel Eğrileri 

/ 
; 

11 1 ' - ··r~ ')· "'>( - - - - . - - - - • 1. t. ~ 1 ~ ' :· 

;; 
eÖ( __ _ f~!l-!. ____ _ 

·~;·.J:./ı 1 
2 (:.;...._._ .... - - .... ~.f 1 l 

,.· 

ç/ -- ......... ı 

' Zorunll~ 

1'11 1 . ,,, 
1 r. i-' "i.~~ ~· 

E..== ln ~ • y::::. ınci - ın·?<. 

o 

[ = ln ~. y == 

c-r··<TJ. l .. • 9 
':;,',l.;,:..L\.. V J ~~ 

lnC. - ln<X 
ı 

y 

( 22) ~:s killerde, hipsrbollerin so.dece pozitif o.lan~-:..J. kalan kısıı-:.ı··· 
ları çizilr.üş~ ekonomi bilin'Li açısınJc.n önem t,:.lŞJ.m~:yan ve 
y eksGninin eksi bölümünde kalan kısınları ç:.izilDc,-üşti.r. 
Ayrı en fonksiyonun vo.r cl nhilr:ıe si i çin ~ 1:. O ol,·:ı.a.lJ.dır. 
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Bu cğrilcr ~O ve 0 >o dc;~Grl (:ri için tmıırılll.dır. Düşük 

nallc:rd.a O <\3<Q. dir vc .X .~·:c(,'erirı.l"sn bcr.;,1lr.1yarak aza7.o.n bir cğ-
r . ld ""dı" ıı· t 1\T I" ı ll n- :ı ~ ~ {-J V n .-,ı-:''""\ ;~ ..:ı . ~~ .., -. "ı € 6..:; "• .ı.~O ma L').8. _cc.C'C~C, J.Se, ·'""'- _.ın cc <.v3.0 l u.Gt::,Gl:e 

bir eğri e lde ecU lir. DUşlik Dc~lL1r~L:ı. i .sc, C;< en üst tLike tim dü-

zevı"ni ~o··st 0 ~~ekte~~M J .:-;. • V .L l.ı.!. U.,..ı..,.ı.. e 

ı.-'?'-

P/ J_ 

~--:X: 
(. ~ __ .) .... ".(.1 

Liclir:ı.r 

Ci=G ~ .,y=:X+flnCi 

E= + ::.ac ... 
J. 

1 

1 

C ,~ı. , ! 

1 
-::w i - /' -(' e. p ?:: - ' 

()': - y 
~T~-- -. 

C.= e , Y= :Y .._ p lnC. 
ı ' ı 

r -y_ t.= .. 
t3 = -<>< 

~~-- - L.1.C
2
. 

1"' ı-· 
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B '·' . ı ........ , "" o i " t ıl l ~ • t . . . u q.):'ı er ···""/ çın o.nır.1 ı:_,J.!'. nın ışo.re ıne gore, 

ı ı.. ··ı ll t . ı ~ '--~ . - ı" " ·ı .. ı. norm2. vGyn :..,uşu :e mn arı emsı Gccen egrııer e eı.e eaı e bı ır. 

lZcrm.sl mnllo.r için çizilen ters yarı logcu::ı t:c:.ik Engel Eğrisinele, 

<X nın sıfır Dlno.sı halinde, E:G,ri nin C.= 1 dGğerinc1en bnşlaya-
.. ... ı (y /j3 ) 

r::::k artE:esı sözkonus uch..ır. DUşL[k Eı.allarc1o i~, e • E1n üst 

tüketim düzeyini beıirlem3kteJir. 

i. Tsı-•s Logn.ri tn-;.ik Engel E[~:rileri 

ı:. 
1: 
1 •• 

! : 1 
' ' 
'' 

C.= e 
ı 

E= 

' 
lny-.;;:,i.. 

ı ' 

, lny=<x+ ~~ lnC. 
ı 

(snbit) 

ŞEKiL~ ll 

. 
t. - . - -. 

\Z(O 
-:x)a 

C.. <o 

. ' - ... - -- - ..• - - . - - -·- ... -·) 

DLirf!L:lc Mcllo.r 

C.= e 
ı 

f_= 
ı 

(s 'bit) 
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Bu fonksiyon do. sabit e sns Jdi kli fo nksiyonlaı"rl_an biri si dir. 

B ~ k 0 

ı 
0 

V b 0 

" ı ı 0 

' ' 

0 1 -u ron sıyonun c.cıgsr ır ozG ıgı (.tG zcrm1lu vs lüks m2llcır 

için ayrı c.yrı iki e[~ri çiz:Llr-1e zorunluluğuc1Dr. Öte ycı.nclrın ge-

rek c~üı;;ıJk, :1:er:.:lcse nornc:l mr·,ll.s.r.::.~c.L; y=O c~eğeri için fonksiyon-
'· 

ı t .:ı A k .o , ' "' ··ı h h . l l,. .. , b. nr onıı:ısız~ır. neo. , sı.ı..ıl"'(.co.n ;:;:wu :e) l.Ler._nngı ço -c wçuK ır 

rle&i,er için, fonksiyon tc:ı.nı:::ılıdır. Dolc_yıı:nylr:. eğ;;. .... iııin orijin-

.::1en geçmesi sözk:;nusu lc(;ilc'.ir. 

j. Ters Log-log Engel E~Lri leri 

ı: 
ı ı i 

1 
/ ~4~ (.._,._.,c 

i (_·__.,~. 
1 
i 

1 

lı . 
1 1 f) 1 
:!·!:' /// -' ı ı;~<::, i'\ .::.'• \e,.. 

. ll / 
!.!1:..;. "i! ı 1'" d 

.. fd ı ~- . ., - -· - - -· - - -~ -~·· - ·- - - - - - - -· -·· - "" 

,~: ı:/: t_.(1 

li; : z "'" ;·.lı.• ma lhı-
. ,t_--0 ı " . .. . ~ - . ' . -- - .... - -~· --~ -· ' .. - .•. 

~ . ' i 1 \ 

! 1 
ı; 1 
1 \ 
t 1 \ 

••. f. ·'"ı ; 
~~'··· ";~-"- ';\""~'>(; 

;: i , . ~---~--..._ L. ~ 1 

:. \ ------ .f.-400 
~ !. ~ - ... - -ı- - .~ - ....... -. - - - - - . s 

o· ~"'"i~ i;;.ı:. _, 
t. cl - r.·;-.ı. ~ 

l.nlny-cı.( 

lny • ınci 

: :r.:ır~..ı.··ı- •· 12 .:/ ... ~ -U.o.. 

eı<: -lnlny 

lnlny= ;;,{- P lnlııC. , C.= e 0 

ı ı 

lny • lnC
2
. 

c c= - -----~-~...__.__.. .. ~ 
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Bu tür Engel e~:,rileri y > 1 için tc.nıolıdır. -p k::.tsayısı-
nın işareti eğrinin c..rtnn vsycı :~z~.lcm bir eG_ri olmo.s1nı belir

ler. p >O içiJ.1 eğri cırtc~,n, ~ ~ için Cczc:l'ln bir eğilim göste-

• ,-..J '1 V • • ·~ • • ı ı , '·' . ı ı . ı T 
rır. v-.nın cegerı ıse, ec,rın:ı_n oo.~ :_-.._ngıç cc·c;ıerını ,:,e ır er. ers 

Logo.ri tmik Engel Eğrisine göre, gelir de(Sişikliklerine tüke ti

cl tlin tepkisi dr.üıc serttir. Esneklik, y nin değerine ba.i;lı c lo.-

r ..,ı l ln .-,rt r V·-iT'-, " .--.1 X' ··:ı-, ei<rı' 1-rı· ~l h Z il..,l n•:''"' ;,-_ 1 ~...K 1lZ , __ ·"' Q GJ '· c.Z ... ı. • Du. ·.::o G ·- ~:'J. ı ·--~"- Vcy ·.· .•• ıD. 

l:!:t'uplc.rı için en uygun olduG,u, Singh ve Nc.g:,r 9 ın ço.lıgmnlarında 

:z:özler.ımekte0.ir( 23). Bu kısıLc.12 Engel Eğrilerini kurc.msal açı

::1an inceledik.Anco..k1 Engel Eğrilerinin hesnplnnı,wsı sözkcınusu 

olduğunda bnzi sorunlarlı:: kczşıle.şıln:ı.:~tktc.cır. Lu s:::.n.ml.r:.r c1o. 

bundan sonrcı.ki kısmın konusu olncc.ktır. 

,, " ,. 

II. ENGEL EG:c::_iL:iiUNlN Ei:Siı.J?lıJ\l'ü:JfiSL·.Df~ K'"li>)I .. A:;GL,i.~ :SO:::;.(Jı~LiUi 

Engel eğrilerini, ddF-: öneekı kısımlctrdo., gelir ilc belli 

tc.nımlmnıgtık. İlk bntıotc, :-:Jc~ukçc. sacle ::;<5rUnen bu ilişki, he-

L-u scru.nları çö Zi.ı~e k j_ çin birto.kır.ı yönte:üer ge li s: tir i lmj_ şti;;.."'. 

Kulls.ndtı(-;ı b.er r:ı:::-.lın göreli fintını tnm olor.::k bilen, buna 

en :!.yi şelciJ.;le yapan ve biz6 bu.nu belli sn:rıJ~~.rla il~o.cle ec.~eı1 

;ıH.obenson Crouse•ı için Engel E~rj_leri heso.pls.;ı.nya çnlıştı~.ırııız-

lacaktı. Anc~k, gUnUın0zUn knrın~cık ekon~mık yaşcını~do. tUketici 

( 23) Bkz. SINGH ve NAGATI, A.;~.k., s.354. 
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deyince, tipik olrırrı.k, ho.nehnlkı( 24) ve:(c_ r~ilG o..klı::ıızc. geL:1ck-

te.:Jir(25). Dclo.yısıyıo. hcscı,pl::-_mo.. serununun birir:o:i.si; topJu 

clsr~k ynpııcn tUketimde hanehnıkı bireylerinin payı2rının ne 

" 

Ö tG y~n:"":.cı.n, toplu tU lee ti;ün sa3,ındıi~,ı ölç e le ek o dc::ü:oinin 

o ,, d b . ı . . - ı t " 1 -ı • • . ' ı , l 1 . . c,ı;:;_,ın o. ··ır ey er ıçın iJU u nan u ce eıeı O.Lcır ıK.·. :ır ı, aynı ~ı çı 

bc,s;.ıno. gel:1.re schip lGüobaıık veyc. kUçük hr:nehcükıarı arnsı.ndn-

fcr le lı lıl':lo...r cl o. 

~no·e-ı e><·rJL·ır:::rı· ...,11°1-: z··, ,,ı,, lrııl ı-~nı ı~r, v:-:r··-1· ~_,_cı-,-1 ·_.~ __ . __ i_!~_:;·_,('c' .. ,~ __ ,_l"_Kı_ .L. O b ~ ... ~- ..!. ·-·-~~cv •'-'-'·- ... _,___ '--'-~- - '-' ~ - -- _..__ -

ymıı t VGl"'-
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rn.cmesi ne:.:lcniyıo bc:-ızı öıçüı_ı y:::ı .. alışlıkıarj... da orto.yG çıkmddncl:ıJ:>. 

Bv ynnıışlı(;ın ölçUsü; üıh;:Icn ülkeye 6 anketten c.nketc fc_r.lclı-

lık göstc.ri::.ckle birlikte hiçbir zo.rııo.n tar.ı. o).aro.k gicle.rile:r;1cmek-

to::Ur. 

~'Lir~ bu farklllıklnr, gözlE-mlerin ortnlamnlarclan snpıııGln.rı--

nı vs t2hnunlorin stnnd::-.rt .hntc.ınrını c.r t ırı:ıaktnc1ır. Bunun 

ı t h 
0 

ı 
0 

" t t 0 t • k ı 00 0 ı 0 

V 

0 b'' "l ''l sonucu; ye,pı mı c. i.ı:ı ı r.rı:n ıs n ıs ı se guvenır ıgı ~uyLu: o ... -

gLl_erilr.1esi, y:::ı.tı ı ıccc.k tolı::::rinı ::;ri n tutarlılığını ve gerçek ya-

t · ı , ı- • ı · ı · V ı· n · ...... .L "' l. ~ b · · ... 1 .. ~ t "' şc.mı ·emsJ_ E.·~-G lll ır ıg _ı c .. vırma.sı c:,çıs ncı.an uyu{: onelll cı.-

b-ü sorunler tck tsı~ crtcyo. koııulocf:'..k, çözüıiüenrııesi 

Engel e~rileriylc ilgili bunclo.n önceki nçıJ-;:lnmo.l:-:rds., 

c1ikl:;:r:te alınr:ın.-
--

mı ştı. Ancc.~c, tUkotir:üG il.-.;ili veriler hnnehc.lkı düzey;_ ''l(~.e c!.·-

,~_. •·0 ":ı i ldı' ·'-'ı· ıı·:ı e ---ı ı-...; '''"' yl-- ._,ı· ,-, hı ı t 1-: _ı_,_-e tı' r:1e ... ~-- c ....... -- ~,..-,..~ --'--'1.. ı , ı ... • ..J- .ı.. -' \...... J.. ......... ....., 1_.., \,...i -- katkısı, nnket sır2sın-

C.= f (y) 
ı 

f ı • h ' , l b •' • 'kl" •.J., f kl n l t ı • • ı on.csıyonu, 'lllGü::lJ . .ı.Cl uyu .. ugu ar ı, :ı: a G'. ~-;e ır ı cı.ynı c an 
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iki ccilenin tUketiı~~ fnrklılıJını açıldo.m2.ktn yetersiz kc.lc.c~ık-

~ ·: \.1 • 

tır. Orrcu;ın, nynı ce~ire sdı.ip, fakat nüfusu farklı i ki r.ile-

nLı .::;,]-;:mek tl\ketininin, kc.l::cb:üık c.ilec~e do.ha büyük olo.co.f.:ı CÇl~>:-

tır. Büyükıı: kLiçUkl~ .. ..b,qJ~eh::lklm"ının ekmek tüketimi için hE..soo-
, ~. :OJ . , : :.; 

l&:;:nnyc ç[•.J_ıf_;ı.~-ccD.[:_~.ıniz · Ens;el fonksiyonu • s rrdece bu nedenle is t-::::.-

tistiksel C!-çı·lc.1n nnL-::ır:.tsız ,~1<-:bilir veye.. olması gerekenc:en f'r:rk-· 

lı bil" fonksi,~rcn veyc:ı. kc.. ta:ıc.yılc.rla temsil edi le bilir. 

Verileri bu c.çıd2n stc.ndartlo.ştırmanın ilk e.klO: ~:,clc;n y'j-

lu, gc;:cck tükctiı::ıi,gerekse geliri, kişi bc.,::ına. tanınuarııc,k (',ın-

c:ıktır. nn;ı hnnehnlkı nüfusunu gösterdi[,indee. Engel fonksiyonu-

r:mzu; 

şeklinele _y.:ızctbiliriz. 

lcri·:ıe c;örc sınıfl:::ı.n:hrıp, ll(H"' sınJ.f için ayrı bir E.n;~el f:ınk-

siyonu tcJ.1ı,ıi1:ıi J'i~l::ıı L~c.sı -~le bilir • Anca. k bu d.urur:ı~la :1n, tu tc.r-

lı bir trılırdn reı::ını.~] nL~-~~-I·-cn§:,ız. Geliri ve ho..nehnlkı Di.ifusu 

eşit ohı:J.ldc. birlikte 9 -;r:'f::' ve cinsiyet açısından hc;.ı1ch2lk::ı.. kc~"--

pazisycnu farklılık göotcr-cn heneler için yapı.lc.n to.huınlcr 

, t ~ ı ı ,_ , •• •• "1 .. .. , t-'"" . . gene eı.G u cnrsız o ~C'l . .r;:, Yl-T.!'_c~rıeı.a ongoru en çozum cıe uLJ.1:ııııın 

L~.reylerin tU lee t:L': .. nlışl~c.nlıklc.:rıının · yc.g ve ci .rısiyc te 
.. 

gol'C fnrklılık göstaı<ci~)i Quetclet ve Engel'ce (j:nr;öı--ülF'Ü:~ ve 
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bunn göre verilcı_'in lüzc;J_ tihı.ssi yo.pılr;ıayo. ça.lışılrın~:;tır. Bu 

ç2.lıçımcür~rın açıklc.::.~_;sın:lo.::ı önce, tüJ.cetjciler r;rc.sın:~Lo.kı yaş 

A. ·ruıcc ti ci lcrin. Y:<.r-;:. ve Cinsiyet Açısından Fa.rkll.lıklcı.rı 

tüketim birimi olarak gözledi-

~iQiz hanehnlkı, çeoitli Y2f ve ci2siyet özellikleri taşıyan 

bi:reylc rc1en c lu :,;r:ıc:.l:tc::-~ır. E cr ycı.~;ı n kendine özgU gere ksi nimle-

ri olc1uğu ,;i b~-, tLL:. y::ı.:: ::;rup lerı için geçerli olan gersksi:nim-

lel"'in O.GH'lı~,ııun ve kcmpczis~ronun c1n ynşa göre değiştiği bilin-

ı-;ıektcc1ir. Ayr·ı co., belli bir y~ :·t2n sonra cinsiyet de tüketi .. i 

e tkilcrx.li::tc C.il"'. 

Bu b:::Jcı;) c""!.çısıı.L2. p,c~:ce ·c~il:cticiler çeşitli gruplnı"'n nyrıl-

.. 

cesi çocukJ..:ı.r, olcul çn''_.ıı.::" .. ~Jd çocl.ıklc.r. de,likanlıla.r,- yetişkin-

ler, :-.ı .. t~ y.-::.;::lılnr vs yc:.şlılnr olnrcJ;: eyıro.biliriz. :Btı rwırımG 

g6ncllikle okul çsiın~2ki ç~cukl2rdan başlamak üzere cinsiyet 

•. :!, 

Ik h::kJ.cr 0-2 yo.r:.' c;r·uLu içinc."1.eki çocuklar· -.:::lr,:ı.:c::--.k kc: bul 

söylenebilir. SU:cekli geli(;<rıc içJ.nc1e :Jli!!i.Ü"rl. tüket:i.:~ :SGrck::Ji ... 
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nimlErinin -le sUrekli de~iı:::ınıesiı-ı~ .:cc:kn olms.ktnd.ır-~· ha:cohalkı 

bütçGsi .ıcle ol:lukçn önemli yerlcı"i ~;le. biliri 

p. Okul Öncesi Çocuklar 

Buna knr~ılı~ okul öncesi çocuklar (3•6 yaş grubu) ~o. 

(sunluklo. (öze ll i kle kentlerde) nnne lt:: ri ile alışveri Şe çJ.k2...t'lar. , 
~ 

Ann.c;lc:rini ço:;,u kez bazı şeyler nL~ı::yn zoı .. ll:'..r t çoğu zrı.:-:ıan da 

b!l§::::~rılı olu:t."lar. ABD • ele yo.pılo.n bir a.r a.ştJ.rnıo.yc göre t anne

lerin % 79 unüne no.rmal koçullc:rdt~, çccuklcı.rını sürekli alış-
.. 

veri Şe\ bi.:cli kte götürduklcri ( 26), çocı.ü:lo.rın i steklerinin bü-

yük bir yüzdesiLlin (% 9Q tivarın::la} ·2nnelcroe satın nlındığ' 

sc.pto.nmıştl..t' (27}._ Bu .. :.un ötesinde, annenin satın ,:ıl.:l:ı.ğı. şeyle

rin r:ıo.rkrısı konusu nde. c.1r. clc.1ukçec önemli (% 30, -'1 varın.ic.) etki

leri clC.uğu görülmektedirl28). Ayrıca aynı_ o.ro.ştırmalnr. çe cuk

ların büyiiklcre oranla reklacları.n etkisinde daha. fc.zla kı:.ldık-

lnrını göstermektedir. 

c~ Okul Çağı.:.ıdaki Çocukl :',r 

Bu çağdaki çocuklar. ( 7-12) bczı konularda k6nuileri için, 

bc.zen de hnnehalk:ı.nın temsilcisi olarak pazarele doğrudan alış-

( 26) 

( 27) 
( 28) 

Bkz, REYNOLDs. I.D. VG .. ELLS, w.n., .Qol}sumer Behnvior, 
Graw-Hill · Book ~.ı., Ne=.vv York, 1977, tabl~ 3.2 •. s.57. 
Bkz. A.g_.k., toblo ).J. ~ s.5~ 
B~z. A.g.k•• s.72. . ,... 

Mc. 
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VE ri şe b.':'.,şL:.Eınktndırlnr. KendilGl"'i tU k s tim knraı"' l.nri verdikleri 

gibi, yetişkinlerin tüketiLı knr.~rlc,rını etkilerler, bnzcn de 

bu karcı.rlnrı sc,ptırırlc:ıı'• Kuçl::usuz bu ynş grubu içLıde, yaşo. 

ve cinsiyetc ~~öre fnrklılıklo.r doğmaktadır. Ayrıca bu dön~SEıi 

tükeficili~i ö[srenme dönemi olc..rcı.k tanımlo.mnk olasıclır( 29). _ 

d. Delikcmlılar 

13-17 yaçlnrı hem kı~ hem de erkek çocukları igin bir 

ge:Li.~:me ve (leğj şme çağıdır. Bu döner,ıcl.e, toplurD.dan top1uc:.o. deği-

·"' r;ıen, ancak bu "'çağa özgü ger~ksinimler vardır. Çoğu kez blı yaş 

grubuhdaki bireyler, bu ·ger.:;ksinir,1lerini kendileri kur~ıılar'1.nr. 
. . 

Henehc~lkı:ı;ı,ı, tizellikle o.nne ve b2.bsyı etldlercıe oro.nl~irı.-d'{jf)ük 

olın.akla birlikt~;; !)u özel gereksi nim.lerinj cep ho.rçlıkların:~nn 

k;:'.rşılo..n:a .:.lurur:mnda~1ırlnr. Yaşlo.rı ilerledikçe hcı.nc iç::_·n•2eki 

ko.rr::rl.!:".rc katılnın :rcmlc:::.' ı c::rtnr. T2lep etti klcr·i ı:.:::.llnrın 

kompozi sycnu ye.şl ctrıyln or::'.n!;ılı ~;lar nk dei~i ~dr, ~insiye tl er 

o._ı·cı.sı fe.rk art;:ıı"'• Bu y:-:.ş grubunun öner,ıli bir özelliği ele ho.rç-

lıkl2.r clısıınc1nr pnra ,k:ı.znnE:2~ .. ;lnnJ.klnrının ele. :.~oğrı2sı:::~ır. Ycı.sı 

ilerlc.:likçe tntlJ. ve f3Ck:.:.rleı;~clcrG olan ta.lcp O.l1.SIZ211. c1ü::;,:erken, 

tuzlu ve bc.be.r,:ı. tl ı ccyleri ;re2.lomGye bo.,şlo.rlo.r( JO) • Özelli kle 

kızlo.~ büyük bir hnrenm8 criliminJe~irler(Jl} • 

... .... 
··~ 

' 
·•. 
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e. Ye ti şldnler 

19-35 yo.ş grubu olo.rc:k sınırlo.ndırılcıbilc:n bu Jöneı:1, 

bireylerin ev lmrr,ıe ve çocuk sohibi .:ılm::ı ;.~öne:~·ddir. Ülkcı-:ıiz açı-

sın:1c,n bu yc.ş srubunun cınu:-ılj_ bir <:Szclliği c1e erkeklerin ::ı.oker-

llk çağının bu Jöneme ro.stlcu.nsıC,ır. Bıı clöneı:1, ,:_i;<,e:.· bir nçı-

tnnımlo.~1o.bil:ir. Bu d.örınııin en. b ::ısk ın öze:·~ li (Si, bireyler i :.:ı birsy-

~,.,.:.2.2}rt-n sıyrılıp, s;.ls,Y.nllc:;ur:ıc: sUreci içine girE:elı::ridir. K~:.:·c;,r

lc:r ın d n. b.:ı.~;:ı::.~J_ .. '"'.rı nın (özelli kle 0 çini n) fikrini r:lu.cl:~, kc ne'\ i nı:- .. 

'le n çok di~;-~::J:' :::ı.o.nchrükı ü.yclcr·:Lü c1üştinmek (·öze 1 :ı.J ~{]..:: ç; cukln-

rı) duruounı~~ırlo.r. Genel alo.r~k iyimser ve yenilikler( o.çık-

+-r·l'<r :J,...,; f"\71"'1 vı.., ,)ı.,_ <...... • ..J._,_ .• J ı.;:) __ 'J _ ... l.~ 

"' nçısı n:.-.~uı, bekc,rl::- rlf'.-G v;_:::.ıer, ç::-:eukBuz 

evlilerle-çocuklu evliler o.r2sındr öneeli fcrklılıklcr vo.rJır • 
.... 

T' .. !'-.}-"';._,rl ,"' .. •.t.""' 1 ;-~1 ~Qr -_, _•r: ;_··_:_ l'l c:- en -16 lJ. lr'"' "1 1 ı., -ı lr Ç"" ;·' l . .., ı .. , ;-; Z --1·1 ı· ı~1 "'"'l. I' ;ı·· t...., !':ıl .LJ- ;>.~ • -- _ ~ -~ -0J...: '·-" . '-l.c,l.~- :._L'- <-'-~:. U : ... V C; ... _::,_ l.:;,l. .1. C....';t -

evlilerele ve çccıık~u evlilEr.J.e Li.C.l scı.hibi ol-

.. ,...., oXı"lı"mı" "rt··ı,..,l,..trı·'ı·"' "-,~u 1 -lı· c··rlJ"]e-r ~·e·~-ııı·ı...-lc. L.:.L.~ o.c, 1 1...-~ l'.'--~·-'-· ; ... ~U. J... \{-.) ..J .... ~ ...: -._; ·~ ~-.- - ..... ~.-=-...ı Lt~,::;- .D .. V 

larını evJc ~GQ~~ne e~ilirdn:s~irler(32). 

f. Ort2 Y~~lılar 

Ort:~ ,y:·-.,;lJ.lık düııGı;ürı~lç (36-55) lmdınlcrın yı_ıv~ kı.J.r1..ıcu 

ı~oır. Eu dö~G~~n ilk yarısı (36-45) c6cukl,..,rın yetiştirilip 
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yuvr'. ku ... 1.:l'.:-~yn ve C' .. i1ec~en n.yrılnc.yc:. bcE,?lc:.}ıkln.rı, c~!)Jneı,'i, iki::ıci 

y~rısı ise (46-55) k~rı kocc..nın ynlnız kcl~ıSı yıll~rı knposr. 

J.ir(JJ). 

56 VG yuk::O.!'J. y.:Şl-:',;:::l_.~ld bu srupto. G!'1(::kliJ.ik VGy':}, Ç21J.Ş-

c:Lur. Er-J:ci_,;;,in o..ile için.-

ve Cinsiyet özelliklerin~ kısa-

c kc· .rıc:, ,.'i k 2çı~c.n nasıl ele c.lına-

'" ' . ı ı. cc~:.ı K::)nU~:nuıtı ınce syc ın,. 

Yvko.rıJcı. <.1c: b6lirttığimiz gibi hc..ncL.c~ıkı k::·r::pozisyonunun 

gözönün::lc tı..1tul:.~c.sı Qustclct ve Engel 9 e k:::c1c.2 c;eriyc gitr_·,.slde-

VG hsr ti:i_) oj_rey için [wrı bir o.C;ırlık SC!.pto.nE~c,ktcı.Clır. Büroda 

kullccJnlo.n yöııter::., bir tip bireyi (genellikle 

(JJ) Bkz. A.;.k., s.l6J. 
(34) Bkz. A.s.k., s.ıse. 

t . ı . ı '-' . ) Ye- l "'iKJ. , .. , r::.l' ,rr: riJ. 
, - '.j - ~.ı. '-' •• ı...V C..J 
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bir iL' tüko tic i 

' . .. b. ~ • \.' - .. ç; • .. o. " • 11 : .~:orı tu kG tı cı ec;:: .. ırlık.Lerı•ı ve ye. bırırı tu lee tıc ı in]i:::ıleri o.c1ı 

Y=ı 

01 -,u>'u-ı..:ı.., • '-~ . • ... ) J. \...:-CL 9 

Vf ıı 
r~: g 

C. 1 n= f . ( y /n) 
ı ı 

G= 1 , 2 , -~ • ; , G ynç 

vs ci:.·.sj_yGt :Jçısı ,_:~en 2yrılcıs olnn grupları, ı-ır:r_,her: grupto.n1 ,_., 

kin c::;ıdc:~,cri tc:cotici c,f.;_ırlıi~ını vey2 birir,ı tuıwtici inJisini 

?'.,·." .. -ı '"G )'."-i ]_c-. 11 ···o'. ;-·l+ c..,..,.,_ ., ~-y· n,.,_..., n ·IJ~ı· V, ı' ··:ı. + ;; ı'·e -:-ı' .... -; ı' ı:ı:l; o ı c· ~~·ı' " q --;:ı ·l 'lı,--i -- _ V -ı. __ _. y ..__ v\.J .... v ,_.._. __ .. , · ... l.ı.-... ~... .L !_ .• L!Vı ~ u V-L . ...,_...ı...u __ ·--~~.s<. . 1....-L .... .\.....ı.. 

Erkek ----.-......----

14 r~~lil nltinda 0.52 

1 Li 17 '! . --ı l rı ·-. , " .,,_ .-. Cl ı r- ._ ·S" ... - L •• .!.. ...ı... ~-~.ı. (..~ ı.."'J 0.98 o. so 

18 Y-'::.>J ve Ustü ı.oo o. so 
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Bu t .. " ~. ı ur ınc~ı s ers G so. s 

le, iki o.çı:nn yotersiz kalın~kt ır. 

Gncclikl~ 1 bu indi3J.crin her G2l grubu için geçerli olBo.sı 

c:ı(izk0J<ôllC:l1 "t:·;:ll.'ı'r ~-lL'"'jL:.cy-ill' ",-..l".L•';·.be 1u-e?:<in aiif: r:rer(kc:•·i·:ıı':~·i. '·.Jre·tı' 8-01..... ~--'-~.L~·':.:..>'"'' \..-'-' .. ;-· • ., ......... o;:.;.c.:::;-L. ' ,,... G OlA. u ::._·;: ._.. Q_._.L .•.• J -.!!' 

kin s~kc~c göre Uç nisli olo.bilir. Ancck, tablsdski i~dis süt 

tUketit·:ıine (.~G ı..rysulnnırso, 0._52 .-:ılctro.k y-:ın.lış bir :'.G~crleL!6 yo.-

pılın.ış olune:.cnktır. Btl sc.kınc:;, c:u.ıcak. her mo.l iç:.i.:ı. oyrı bir 

ku-r'. :.ı.-_r'r.s. :'ll .-ı "!' rık '1"' ,., lrrı -- .• r t' 'u"lre t· '16 ı c: rı" go ... '" 1:-:-.:: ~ -~ ~ ... • . .J •- <... <...c 1.. .ı.<;; ~: ..• U :. c. ~'- • .;... G "j,' Ç - v .J. ;".:.,,-• 
_,~·.,-.ı 

d'-.: .:.ı ' :?.crçckte 

ne. ke',c1~>.r tUJ.cE. ttiklcrirlirıt Ee.ncho.lkı üyel:; i:ir:l :; hcl' :z~.- F.rı gerek-

gözlcnıncktccJ.ir( 36). İm~iolsrin, g.srçek y::·.S'··.:.~ı-:1c:ıki t~ıketime uy-

"' lr.ı " .. r-.'- v.·.-,l,-,.,..:ı,, ,..,,··zı ·rı"Rtı"r (<7) yupl u.ll c..rn~:,ı:;ır.' ... k .• r.,J.,_,,_, 6 o eo~--·.J.,_ ...J 41 

( 35) 
( J6) 

(37) 

Bkz. BRO,;l'J ve D:8NI'Oll, A<;.k., s.l~~7C-ll79. 
Bu k::ınu:::':.c. geniş bilgi için bkz. KCKSAI,, o. ve çc.lı':)me.. c.rkn
clcu;;lc.rı, ].~Urkiy_e_l97j. lkslemüe-Sa~lık ve _Gıda__Tük~-~i:~:i Arc.ıc 
tırmc.sı, unrcti yayını, Ank~rn, 1977. ----·- . ' 
m~z •. :OLD ve JUREEN, A.g •. k., s.223. 
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"' . t' , ... -·ı .. '"1 ~· .. Bu soJanct'l :~r, bir ın UEG tı CI ın"L:ı s erını:-ı, ·cı..u:c .~ı cın;ı.n po.-

cr·t::cy:: koyr:ı .. ;Jdr:ı.::.ır. Bu ys.klcc~~ı;:_ı., ilk c~efn Sy::l.snstricker ve King 

tarafından öngörülmüş, Prtı.1s ve Hout:ı:ıı:ı.kkcr ise görüşü 1c:.~pcmr:ılı 

bir uygul?.r:.-ınyln .:.:o[,rul<.1r".ışlc.r~hl'' 38). D:~rı::. s~~· ;:ı.ı'o.. Singli ve J:Jc..gar 

Yc;nterü.n c;snsı, önce her Lıetl (vcyo.. :.:ıt:!.l grı..:ıbu) için, ynş 

ve cinsiyet <:>so.sın~....,_ c,öre gn..:;J::L":' . .:.Eıış he ı' tip bireyin birim tüke-

tici ir.:..Jislnin hGsn.pL··:.nnc:sı~: .. ır. Br iııdisler, ller spesifik ı,'.al 

için ~:yrı 

in::1it:ılcri 

in.:.1isini, w 

si ynn:u; 

bunlc:.ro. spesifik birim tüketici 

kıencn spesifik in~islcr J.cıı.;.:.·:-: ktec.~ir. Ayrı ca, 

og ' 

·ubuhdaki bireyler için spesifik 

g :;rubunun ~elir imhsini ve 

r< 

= f~ y 1 ~ \i l1 ) L oe~ g 
e;= ı 

n ise 
g 

(J8) Bkz. J3FO .I~· ve DEATON, A. :;,. k., s. 1180. 
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şeklinde gc5st.::;rilebilir. Bu yolla, hn.nehc:lkı lc:)rJpozisyonunda...">l 

.ı' ~~"' t"'l t..:--, . .on....,kl 1 kl n '-LOt;,c..Il U.ı:CC ...ı.J. -· J.. < ••• .ı.. ı l ,_,,rı g:i_::~c rilmiş olur. 

in::lisl-srin yub:ı..rdnki forDUlc göre lrullr::.nılm.o.sı c:.:· ~1ucu, tc..hmin 

e:lilen Engel fonksiyonlnrınır:., JiG,er tUr in;hslerc göre hesnp-

Biı::Lc. tüketici in.::lislerinin, :1r:lv: çok kic:iscl r;e~:<:ksi.JJ.::.1G-

ler 

hı"-ı"'cc.Çı· ;ır,•.-,i siJ.'._..l'il:·.·c:kt"'c'ı"ı-.('~Ct) lrı· c-oı·r<~-i '-,u· k---:n'' -· ·ıc-·--"1 •ııc-c·,k.tı·r . ..,., J...v ve.) --\...,:L- . .ı.., ... !\...-·· tv~ ,ı.. _..,.,~ :\.. •:;ı -.ı..1.l .. ..a. ...... v J_~,.,_ .1-1.- ._.,J...\.., L. v • 

2, Ölçek Eleonorili si 

Eşit kişi beşınn gelire s2hip iki hnnelen, belli bir 

r-;_1;'_-_lı.r_: tc'i.lrc.ti·_-__ ·_,_·j •_·;:1_6' ı.--,ı -h·' ,ı, h,-,.ıc."ıı'·ı 1"t:"if·ıcıı..ı r-z ~ı-.--.-, _ - .... v - -.. J.;....'-- .. '- ..... .L-L..!.- ı.. .....• l C:.J. .... l '_J., Lt0 . ~-l \...!- ····-'·' -~T·ülllG. 

ho.ncnin spesifik bil: ~lıo.lın tliksti·l'.liJ.C~e ölçek ckcnc;,_iE:ii saClo.c.1ı-

~:.ı söylcı:~cl.Jilir. f.ı..!E:-:ı., bu ·,,.c-clın spesifik dlçek ek.;uoLıisi J.Gnr;ıek-

ts dir. 

e lee 1.10-

z::.z 

olr1nl.:1r:-~ ctıC!.nlc~, ~.ynı 1cJ.oi b:-:ı.Qınf1. gelirden c.Lc.ho. yüksek bi;;::ı ,~,-
1 ~-
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Açıkl~nCı~ı gibi~ biri~ tCketici indislcri, her tip bire-

yin he.nch..~!.lkı tU kc tininı:: ko.tkıGını bclirlcı:ıekte LU. ıJ hcüJc 

s-::>;;cc bir·irJ. tUketici inclislcı~].nin hesc'.plc:.ı:-ır,.;.o.sı; b1J. tLb: c5lçek 

ç .konomi le rj t1i c~çıklc.E"ıoy::ı. ye h: u ye J-::,j lir( 40). Ölçek ··..; koncr:lir:ıi kc. t-

s;.yılc.ırı:nın hc~.L-ıpL::.r• .. ıc.sı iç:l.ıı ?.:cr.is ve :houtlı,:'kl.;:r:::r b:'.r· yc'~ıtenı 

lerine r:·,orc :··,;(zel tilı:-:iş ::.1üfusurıun bir ÜGf3Ü cl~rc.k ~östcr~,·.i']ler-

VGyn 

Q. 
ı n 

y 
= ·f. ( -~-~"- ) 

-ı ~.~ 
V n 

y 
-~··· G .. -.~·~· ) 

( ~ ''/ n.) L ·og g 
cc= ı 

şel·diıJ.c1c .::ı u ~~tı.ırD.ı._ır::;l ·~rr:l..ır. Yclzc:rlcır 

(40) Bkz. A.s.k., s.l46-14B. 
(~1) Bkz. A.g.k., s.l18-l52. 

Q. lcrle 
ı 



,.g_Q.A. = 2 ı ı 
g=:u.· 

Q 
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o 

olacnr_~ını belirtfuiPlsrdir. Bu~n~~ ( ~ ) her i - 's ·- c .. '-"'·' i ' J. 

tC p l cı_·_ : b. ':l' C CT.lCc .. ,k.,, 1'' b]' t 1çın~e~ı agır ısını c .ır en 

yıc:ır. 

BiJ::=i.ı::ı tlilu;tici in~lislori ve ölçek ekonomisi ko.tsnyıl:::rının 

b..-:: .3-=:plo.ı:ıo. yön tc.: ' . .d <".-:.çıklrc,ıırken bu konu tcskrc.r cL; c"-:lıno.cc:lctır. 

e tk,:; n :le, s~'. t ıı.1 ·· lınrc.n :::,""cl 1;-:ı:c· ın hoı:~o j en o lı:~nL~.cı.sıJ.ır. :CJ. lJ. rıc.1i., i 

f~rklı k~litsde o~l bulurr:~kto.Jır. 

VG :i.km:ıe ctk:l.~_.::ri inccJ.c ~ti. lkı.1c.Lıcükl. bütçeleri cn·J.J.izil-ıcle 

vrc-:_r: eclirle, 

Diktn-rı ::·.:.' :· sı:.1dcJd. j_ lJ. :_--'_>ci~_,,r:l ,--(' :• -ı-r i·-;-; i -~~-i •-ı-l e ·1 sc·;'7 edilmı.is+i ı:ı,,, du-· ,_ ..., .. • " ••• .1 u-..~_ ·-·-··:ı .... __ ....,_ .L. ı ,.:..,ı ..,. \1 c .l]u 
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l:i te:: li r.:::ülo.rı j_ko_me sc1ebilec.::;kleri bil]. :1r:.ektec1ir. \;-~c:-::!.<::, ho..tJ.e--

klia ,·~,_;(,il:lir. Bunun ~ıcdsni c~e cuıketler:.Le mo.llo.rırı belli L-ir öl-

··· :~ -.. bilir. 

:· ı:'.J.S:ı .. :.:_o.ki i L.i. ·ki_y ı :;östE.t'!Jle si hc.linc.:et a.yrıı lı::ach~ükı knn;.pozj_ G··· 

• 

·.-.' ,-..... '7 .... ,.;ı\t-"·,,,, tu""kctt··~·J.' n·o··zı-n· bı'Jı'_r T\U'l:U"'"' ı'lr-' .i.'_:: ..•. ·:_.J·:.ı .. ·'. :-ıJ ... f.-- .:, .. ..1. J.. c ... .'. '·"'-' · -'· ~) <!:, '-.- J.-'-' • • .ı.. c .L.ı. - ~~- - • 

c·ı r l1G ktc :J.'.· ı·.: cl 

I··k.:"'Cl' ",, ... ·· ·~.:gr.. ,.,;ı,·c•rl- c:.c-]J.'L·":: 
.!..cc. ! ... ..; • •- .u .1. ...:; 9 j L; -''-'--' '' .. >.. _ <:0 

',.·,t·, .. , •.. ,·~,;_r -ı1r'"'.", ~c-•ıı~..., ,.,n;; .•. 1"'11 rr"'] J·r·i Y' tn-c"·l- -.ı ... rı '-ı~· neri·,• lJ'U -ı~;;ı.-. ~~in- .. - ~:.ı... ..... ----~:.. .' ... ı .. O ..:.J.L:. J.. c .. :~::-. ... ··-V '(.)V -- .... . ::::ıl..-'""~ ,_. r •.. J.- L ~--~J. l <.,.1.. ' ' ""._,ı,·.· .. ~r .. • ..... 
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f8.Zla o•d.ueu dücünülebilir .• o h:.ü~1c • ı;:ıa.lı.n kali tcsin.in belli 

bir ölçütünL1n bulunü<•.sı ve bu ölçiite göre ve:rileri::.-ı :JJzcl tilLıe-

noıülel~Cle bu clçUtL'ın fi::::.tlcı.r ol,:-Lu[;u aavunulnbili.r. :Ju geçerli 

mck gerckecaktir(42). 

sı n.sd.cniylc, Lu tekniklerin u.ygul::lı"l.Lıası söz konusu ol::::.ıo.yac~ktır. 

H;:.ınc;hc.lkı tü.k6 timi:ni e tki leycn eli i' er bir husus:. dn .hnne-

halkının 11ulunduc.u sosyc.l sınıf ve yöre;..1en ~loğı:m tüke tir:.: ~ı ış-

kcı.nlıklarıdır. H:J.ncnin içirı~1c bulunJuğu sosyal sınıfın, tüli:etiLl 

nlı sıkanlıkla.:cı:nı e tkilı:di~i ve her bireyin, di,~;erlerine e;ör~ 

bnzı grupl2rı ken~liıı~ Jol-ı~ı yakın bulduğu belirti lnc ktedir( 43). 

S~ sy.-.1 sınıf1 "'r ce'"'ı· tıı· ""'G 1 (·ı· ller·,~ gr1ıpl_.,rı,..,bı'l .. , .. , ___ .,__, ·' ·· ,.r ··-:' Ü .C-ı. ~i..;. .... r~ i2 .. .ı..- \.LÇ •: '~ .;_., -r.....~ ' l_.:.l... .!\.. l,p_:, ...., .. ...:...ı:\ ~Ll·) e 

Arıcnk, AET- nin yrı.ptı[;ı sosyal a,..IJ:Jf ~ dnhn uygulru:ı.atili.r ola-

-----~-~-~~~ 

(42) Bu knnuc.1n uyr;uls.n::'.n tck.rıik1er için Ll{Z. A.g.k., s.ll2-124. 
( 43) Bkz. I·ılA11·:ri:NEAU ~ P., n.soci2.l Classe's and SpenJ.ing Beh3.vior;,, 

Mg.p~ti.l'J2_. .::r:.~si.~ts {S_&q_ct§cl Rend.ın~~), D~rl~yenlcr:AlillEll- . 
son, R.c. ve CldE:OP...A, P.I{., Mcreeht.~.-ı·Publıshıng co., 1963, 
s.120-133. 

( 44} Iıu k:·.:ıucle.ki çe şi tl i gör-üı:;:ler i çi n ~:Jkz. IvlAHTI:ımu, P., ·A,ı g. k., 
s• 126•127, HI'Y1:JOLD ve .::G::LJ~S, A.g~ k.~ s. 198-207, C~HSNALL, 
P .M., IVü::.rkc t~ l ~~ Bc:.h~~'.Vicur:.:1l Anal_ısj s), I~cGrc~w-hill Bo ok 
CouıpaıiYT"UKr L:Lü tr:':1, 1S75, s.TI0-123. 
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rak gör'ii1mcktc,.::Lir-( 45 ). Bu sınıf1cn.:lırı::a, hnnchc.1kı reisinin V ug-

ro.cıı <'Üanınc:. !~öre ycınlnıştır ve grup1r:.r·.~cn birisi ~~c çi:ftçj_-

lcrdir. TGknik cçı:an bu sorun, her sınıf için ttitetic kalıpln-

r ınll1 os rı tey rı he s 3pl~ır.~o.sıyL.:1 çö züııJ.le .cJı:::.ektcJ.ir ( /~6). Çr 1 lf,.<m.n-

r:ızın köy1er.lcki tUketir.: ko..lıplarının sc..ptr:m:wsıne', y.:·:nelik ol-

r:ıası ve cı.nke te giren hr:.nelerin bü,:,rUlı:: bir kı.sr::ıııurı çiftçilik yap-

.yu 1ı:ıaı::u f} tır • 

Yöre o:: l f::ır kl ılıkL:ı.r ise, 2-.nko tlerin yo.pıl::":.ıL~ı Ulk:don ül-

frı.rkl J.lı kle. ı:' ın tüke tir:~ lm 1.J. plcı_:;:-ı ncı. e tki s:l~ü n 

olan yeterli ssyıda veri üzerinden, her yöre için cyrı syrı ya-

pı1~n3ı gerekir. 

1."J.rıtı işleyişi yolv.Jlc. tUkc.ti~:~in etkiler.Fier:ı:lC.Lir(47). Özc,J.1ikle 

sosyal hc~ekct1ili~in fczla olınn~ı~~ yöreler için~ bu husuo da-

• ·j t . J ı .-· :· .- ... ı c, ... ·ı .. , "'6 ı ı c; .... n JUDl.I. iS'-' Ç~,.; .ı.· _,_ _, __ ~,.,~,., __ ~U 

1 •• 0 ", V o " ı ••ıı "~7..,rs~ı:,rıl:::ı.r::.k; Turkıye, yE.,_cı cografı bolgcyç 2_yJ:ıı ;,:ış, u J{G gene-

linde biri!::~ tülcct i ci inc1is1E-.ri .l:ıosaplandıktcm S,>~rc hc:c ı:~:ı.l gı·u-

( <-5) Bkz. CliiSHALL, A. p:. k., s.l23. 
(46) Dkz •. PPJ->.IS ve h0ü'iHAKI~.0_:}~, A.g.k., s .• 155-160. 
( 4 7) Bkz. m.:Y.dOLDS ve . :ELLS, A. g. k. , s. 208. 
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5 ,- . l ı 'ô' •• t ı . Jı. ı " ı . . --- '- " V D . ,.. _., - l-ı_,'?;_·:_,- t_·ı_t_-~- --- ,_-__ 1. _ __ .L--' l' - Ç6_-_ . €-'~ ı i >1 .rr:: r r- 'r'l :,., ~. 1'1 J ın-- U I.'',, ı, ... U ı ~ , 'er "'~.,_.,U ·-ıl~- ;-ı 
"'l'" .... _w..ı..., ~--_-__ - - • -~-'"'---'-"~....._.~_ ~. •'-~':-' V --:-- ..ı....L.-~"-' (:.,j ~ ... -"~:,....._ •• • ..J-L.J. • -~~),_L lJ.J,. (.,, ..... -"' 

vcı:'sc.yılsa 

l-. -j ı(" . ı· ,-. ·:~ ,. '-ı "ı ı -ı ' Y' J --ı •.') JJ..._ _. l lc .. t.!..•....-.L-.c. . .ı.~- ·-~~-- _ l .ı...ı.. b.:llgini ~ı 

, e.lc~c :,:..li len verilcr.-Gn bir 

kıs2ı, ynnlıg hane 
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le nede ,~öz le ni ~sc s bu hane;. nin tn.cı~::'..r:.en ~~e ·:c r·l.;:;~x c~:ı. :;ı ı tı.::·· '1kıl-

Her iki tUr ~ato için de en iyi kontrol yö2tc2i, 2Jill böl-

Ve.: :}o.zı kontn; 1 rıorulnrıylcı. yalo.n b·::.ycru 1-u:: tılımçıy n f::-trkc ttir-

::::ıo''r;ı:l-_vrı:.ıur-ıu n-1:->.'.·.·;·ı'J_-i:''• u··,..ı-ı~{'-'n l·ı·--. , .. V k.-,··"ı'"J ·'1 ~'-.-, ·c; .• ,..G '•·iç ·"ı'}r ~ -- .- ~ • .. _ -- - \-'c::..L~' J .!. c; ,,CL,c .LJ., U.l.iJI.Jl.U. .•elv- .CJ-, l-L ,_-

hnrcadı~ınııı c.,·ıketi ;:.lcL::l.ururkcn fnrkıncı >rc.r·.LJilir ve sn.tJ.:a 2-l-

b-· .-~r~ ... r- .L. rı • ... ., - ~.-~ ., ·~ ': .. ..., • -ır ·-· u ..•. l; ."'J_ ... cL. _,_._ ... ,_.:.ı nE 



nrta kalcnını çok r~,. r"'' 
'.:..c . ' • ·-·~ 
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bir çiftçinin anket 

c!.i kb: tli h..:::ırcm::.2s.ını gerekti ::-·c bilir. l)()y-

lG bir :J.u:cı.ı:.ı v:-ı.J.: r:ıc ~ bu ör ne; k c.nkc tin k::ı.ı;)s·~~~:ınn cı.lıncmJ.nlıdır. 

h2lindc benzer ~tkilcr yetp~bilir. Özellikle bu tUr hnrcannl2r 

cmkat sü.t•esi:ı:ıcc r:ı:özlcn.~•.::yebilir. Bu sekınca nnlı::etiı1 tiL-ı. yıl bo-

,."J·ıl ····ıcıTrı l-ıı~tı··,ır.ı ..;lr"ı· v·· .: <"<}•ı' ·-1]' >'ı· nı' ...,, 7 ·"ltıcı G-tl\.rı' '-'..1..! ol-A . L• _ ..1 L. .:) U '- L J . ' .ı. ·._S c; ..l ·.>' .J .ı.:·- . :..__ -- •. , <.ı, . - ~ ~ 

en bUyük sapuayc. nc~cn olan hane-

için, kısa 
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E'ntSel fonksiy:Jnunun en :,c~ nE l ::;ıekliyle; 

C.= f(y) 
ı 

söz etni:~,<tik. 

Bu ;'")., ::lulc~~rcl.2 

nunuzu; 

2
G... 

c./ w. n = 
ı . ıg ,'; 

tr;= ı 17=1 
'·-' 

C • /\7 • r: nG= f . ( y /.I~ G::.'lG ) 
ı ı... ı u 

, V • k 
:LG§',ıŞ Gn-

fonJ.caiyc-

(l) 

( 2) 

!> ·1 1 lrı kor·~p u' z ı· cn:r:~ "'lı ı 1'" ·l ··' 1rı· .ı-:-./ -i '' ·j kl ı" ;<ı· 1·1 c. t lrı" .::.<·_·ı 1 .. 1. i ı' 11 .... C ::; J ..... ·:· :_ : ~ ;~ı_, _ 
__ •• l •• ,.~·-•~ ...___ 0:.; .Jl L,., .i\.. .• C . ..ı.\.. ,_._\:.~, .. -·v·---- .. :: V ..;.>.. ı.....ı --- - ""'-- -,.,.. ----- ... 

BJr o~lın gelir esnekli(inin; 

E.= 
ı c. 

ı 

.d c. 
ı . ----~ oy 
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ko:ı::.ı.pozı s yemuna ( bır:.L:· tiJi::c tj.ci inc1i s lerine) göre c: üz(; ı tiL:•.i ş 

olur. 

~ .Y...~~-
c. 
ı 

>..c. '-' ı 

Cıy 

1 

yerine fi 

(J) 

( 2) co')i tliktc C. nin .ı:ı, ye ::/5re kıs~~ü tU.rcvj_;:ü alırsak; 
ı g 

o c. 
]. .. ~.-----~., .............. = 

on 
:S 

. -f·\ 

'
1ig-'-i ( 4) 

/ 

(?) ~~n f ~~n (J) ~en f. nıu ~e:crlerini 
- \,... .• \..1 i -.ı.....:... ' ,. l. 

h -,. S ,..., p ı r. Y .- .,, ·~ 1- ( ·1 ) . ı r. 
ı._\.... , .__ c,.,. , ___ ..,J_ 1 • .1:\... (.1- \..: ... c /::.rı ne koynr 

Ci ye bölcrsek, sen c~itlik; 

ı d o. c \:liG !lG ı ı (\'i. i ) ( 5) ~ ... _____ -.:.. 

• ...... --.. . .._ ....... -· ...... = - ·~ .. J "-.... ---- ~ ... --. .-.. ........... ~ .. 
ır~ O[S 

ci a .rı u rr WiGnG .(:r :üoGnG 
._,.., 

şcklin~le .:lUzco.L:::ncbil:i.r. Bl: isG h·~neh::ükı koı:ıpozisy_)lT\Jndnki c1e-

''T ..., / ]'1 ı· f"'·"csı' (ı', .. ,,.; c•le·---
l'\ • rı .ı..ı.,.., , n G' ·"·G u.' -- ,---.i-'-' --'· '"' . .ı. 

lu. \.x , . .,.) 

., t . c;o:'.:i erıro 

birim tüketiciye göre tn-

nır:ünnd.ı~hrıC,nıı); haneete btüLmcı.n bireylc;rin s··)esifik in:J..isleri 

t ı ı .. -· ı . 'JP m:ının, ?G ır ı n:! ıs e: rı tonlnoıns or~nıJır. Bu ise, her 



• 

- 112 -

Sp E: sifH;: iı.ıJi slGr, ~1s(i k tip tGld bir s yle ı.: in ç-2 şi t1i 1:.2~1-

1C":J:'-7_ ~lc:n rsöJ.:<:;1i ihtiy~_çle:.::ıın C;ÖGterı:.!_..::ld:;e:;:lir. ( 2) nolu eşi t1ik 

Diri _:.,cj_ si , 

o ]__c cr:ı.ktır. 

dy 0ibi kUçUk bir -;çl ir '"'r~-ır:ı;ıı :ı ·::: ...... --~ u ·, ·--- -.1. 

1? \ 
\ ~) 

,:} 1 C' b t•• V6 i _ı.Gr:.: UEJ. 

( 6) 

(7) 

tLi.Ji.nUn, 1YL< 



.. 
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ildncJ.sj_ 

sıfırG cçit al~2sı1ır. 

\jii y 
~~J.E.~~·--- :a o 

S n~cınq~ı·~i~s~k W nı"n , --l- ~ ':,: U _ı_ -- "- v- 1 '' (':.IJ" --- . .!. 
•-" ... ., 

I 

V? = " (V/ •.• og L ı:-; 

c. 
J_ 
y 

i=ı 

t~ulunur. 

"1 6v( cr-= ~ı.-,.:_S·· J. 

kı...ı 11 r:ı .. nı lrn [~tır. 

(8) 

( 9) 

nin :l.-:c>:_ .. ,_,.·.ı·n·i (9) ·'a .y. ,-:ı_,..ı·rıe 
· •• :..~ ..... ~-)'-'.ı... ... ___ '"'"" ..._. -

( 10) 

Bu e:şi tliJc ,~,östcrcGktG:~ir ki~ gc:lir i. <~isi spc;:;ifi>: in-

l,,->-ı .-ı ., . 
• ' < •• : ·-~·_:. ı .. ı.:. w GnG/w ·e ne o - ı- . 

• 



.. 
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. ;rn.l::l ~:~,·ıle -.! ~_,_ <_.,_,_ ..• n __ l(' l,ı· J"'. ~' c·. ·''·.' .. :_-ı_+!'<" • ,.., ;.~ı Y' l ı lrlı ···r tr~ l "'"' .-. ,, ~ lrı.;ıl l ~- nı1 ~. , .. ,.. - Cı.. .- .._ _ v......,.I,..;."' L.~ı .. J .... .... .l.. ...._,. '-"--'· ~--·- .. \...!.U .._,_ - •-L·~o\.... UJ....l. 

J'~lcL- ık nö:ırlıkların. de..ğGri de ke oirJ.lik kaz en:·· cek tır( 51) • 

JJir-:t::ı. tlilce ti ci inJi s1cri hcJdn nc1::ı.ki hu kı s::~ ku:ccx.'1s.:-l 2çık-

2. Prnio ve Houth2kker Y~nt82i ve ElGotirisi 
~ ........ _-......... --...._ ... -~----·,.__ ...... .-...~ ..... -....... --1'···---- ............ _s. .•. ~ ....... ..-.~-"' -~----...._._.... .. ___ ....... ~_...__,. ... _.....__...__ ---~ 

ı-- r. 1 .: t ·'- -~ : ·' ~ ili. . , . b . 'V' c ••. , t. : ~ 'v· .- ' • • 
ıJc •. J.r t..ı~~..ı. ilZ gıoı, ı.,:.L,: uu.:~c-tıcı iıı~li s-

sibi Syclenstricker ve King 1 i;1 (52) rıako.lesin·~en ~:ı·!_ıkl~r-ını be-

s;skiL:Lc nrtc:y·· kni<'.b:iL!.:r·iz. 

l'l'ın srcyı.sını, hc:u:-ı.s .~mr::ı.::crc:.sını j 

c .. 
lJ 

n . il:; 
[~J 
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'i' salı tUkcti~ini~ 

(ll) 

·~) lo.r ·.:k be lirlcye hi liriz. 

Prr:· :~.s ve ler 

Y . ., 
::::: ·----· ·-· ~- ~·' ( 12) 

n. 
J 

·fı·•··c:ı•--.. .'.' nl . (ı-) r (; (';) ..... ___.: .ö ... ...:~.·-· , .. c ~.--cı __ .L V c ... _ ,~ 

le);; 



c . . = lJ 
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= <...;;, +ir> .. ı~o·y ı ı v .. :,· j 

•.i' ·,-,+ı~;l 
._.~ . __ , ;,;_ L-:. 

= ~~' ı· ( D i + 1 C r~~Y .,) 
d 

'o ı• V' e ~?ı -c :ıgı 

c .. 
~; -ı -, 

Z ---~--:::..~;__.,. __ ........... p .. = = . 
~ J (ı . + l O r:~-v ı 

B •.:r 
'i '''iı 

J.. .ı.. \.-"../ j 

, ~-- ·-····-·· ' ' ...... ' .. . , 

{~i bi yarı loger-i t-

(13) 

(14) 

lL 
ı 

, .. , 
ııiG 

iB. 
ı 

vv. 
ı ı 
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::1, -
·ı ı 

L:lir ve diğerle:ı;ai' ds ·bu:r:n · o:.'nn-

12. 1.nılvDDU§ clc.cr:ı.ktır(53). 

Bu yönteı;ı:._i.s hE:}~· i u:ılı için hesnpl2.nr:c;:ck c1c:tn 

;::hle !"Jili.r Y€ her 

ile) bir ·"e" lır-"'"D1",:F:ı s ~;lur. -· oi _ _.i:;i._v.ı,. L~ .... . ...J...t-.:o 

Bun1rcJ~'.:::ı:n bL.<L '':.c:ioi? Ö..; için önc;örü1en ilk -,_ ;~cı'::.~J. te se-
""' 

eLLifen ssçilrı:l ::.: ol!.,·.s:LJ.ır ki lıu7 lıeoaplo_n:::.cr.k inc1is1cri ctkilcys

bil:Lr. F.cık'"'t tu ;::.·:::.JlCC'l~ hc:;,.o ite.rnsyonJn ~i nin ye .:,:l ·:~ hesap-

1 ~;:L~c::::ı~lln bL: Ii: l: c: 1 ç L' ~k :~i .. :_.._ :i..' ile bi 1 ir • 

t. i ı--c 

t:ihEirı...inc~e l:::.;_:telrt.r yc.pılıi~.sı sözkonusuc~ur. 

(53) 

( 5tl) 

Bkz. PUL. IS ve. HOüiJ:.'LLIGU.:.'l.:, A •.. z;. k. , s. 13···~-l36, 
SI 11-G--· NJ .- .. R ' ' 3 " 8 ") 5 O .d ~h ve L :ı. .:At , 1~ o~.,. K. , s. 4 - _; • 
Bkz. SII~C~~ vr.:o · :dLGAL, ~\·. ·:.• k. , s. 35 2. 

G .l/t-l--142, 



• 
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3. Si·nr,·ı VG .• .ı .. c.r Yörı.tc;;::)i ve Elec:tirisi 
~~··.11..-----~---_,._~ __ ...__.,;._ .. t. . • & 

üzere • cmcc..k tcrıc 1 lruraı~·-~scl yapıyı o.ynen kn-

~e ~Glir injislc-

ri nin i tcr2tii' ;:dr· yt·:ııtcaıe· hGso.plr:mr,:o.sını önerr:.üşler~lir. L::Lcak, 

ı -~ • · ..., · n·.· •" ·l ( • r-1 ]_tn.,, ) J. n 1. rı"' · -~ erın c..ynı Zt. ....... n~..Jl s:ı._,_u c.HG 1;, c..L'l ... ..ı. .(] __ ,_ 

nr:.c::'.k p~ .:::··T•lc tre c·::v :... ,_;ı nın fonksi yon s ey ısı n~~c.n f2zl ::-. -::, L~= sı 

·S co ;mcu::ı.-~:Em() _,) lG~ çı . ·ış ·ılr:~:::.ktt-ı. • c.ynı zc.r:ınl1J.n F,'. ve ':V ler 
J.g ·'J?; 

C'·.r '"' Sl i.lctf' J:;::i kc :C ,·,:ıl ıJ:::Jı bc.ğın t:ı.y1 CL O. korur,ıu Ş bul 1J n.ı:ı.cJ-: t Ci.~' ::;_ ::• 1 -:-tr e 

ve ı::o.s.;.-..1"& 1 J.JJ. 1tc~o.tif' yöntenini. de kısaco.. özetle-veli::,., 
' ~ 

Sinr-dı. ve :,c '~:~.r, c!ı-ıcc \i. ve ·J ler e bir b2.şl::mr:ıç ~~e· cı:· i ve rj_ 1--... - ız og 

:·~esini C5ncr _Jccc~:irJ.er. Du ~Leğ.er tikı inı_lislı:.;. lciı.. q;cU; -:-lnbile-

fnrlrlı :-le,~ferler·· .:ı __ c.. ,t,_,, .. -,ı·,i]_i ,..(r.6) -t..-~ _).. ...__ Q •- \V· •. ~ .... ...<. .• L_ ... I..I- -- "..) • Bu-

ni!. ,~;öre e L1c <.: :· :1.1 e n a .. ve ... lJ 

-::_ ..... ,,ı~l1 ı'ç~n e-·1 UV"'U'1 ·r"nlrc•-iironel f,...,,.,.,, t.~..L ....... J. ..~- .... L, ;.. ;J ' •. :) l. --~---·- ~o...ı..,, _ 1...-.L..L .• scıptn:nabilir. --~ ı . ~ :-.z r:r. ar , 

1 -, -:r ,-.ll ·F' "' 1···: ' ·:i :"ı ı'; l'' ;·ıı: >e- 1 ı' ,., t· ... ,,, lrle JC· -ı-ı· nn-1 c-!] er :-, r:, ı~· h.':._.., crj 1.· _i 1"' t<: ::ı t / , ...... _ı_,_,,_, __ w.~-!...--,_-. lj_. !.,... ,. .. ..... v-.ı.. . ll J. __ .w..~-.~·:!- ' ....... J' ......... l..ı..-,- ,.ı... v....., 

( 55) Bu sol"Unf.'. 6 ko ü:JFıe tr ide . ( j_ c.~ en ti fi ca ticn) t:->,j:ııLılcu:.ıc; so.n.uıı.; 
!J.;~.ı vcrj.lı~ekte:.Ur V•?:. bu- konu iler.:leki kıı:ııı;ıl2.r:.-~a t2,rtıE~'1-
1--::!.cc:J:::tır. 

(56) 
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lo.rken biz]r.ı cJe bı.-ı 

A 

iÇ~- n sc)tnn211 fi lsr lkinci nş:.:tı.1~,nın •Teri si clnakto.clır. İkinci 

Z.= 
J 

e:_~d tlit,i Uzer:'l-::_;::len regresyon hssa.playnrnk, iJk 
...... 
q t c:ı.hı-.ı.i n:: er i ne ı~ i n· 

.. ~. 
ı;vog t ' . ı . 

cr.cr_ıın crı 

Dı...ır2:lc (\i ııı::_;_, 

ise şekilde so.ptc:.n;.~ı-:'..1-ctr.'.dır: 

i\·= l. 
ı 

j 

ı .. l 

C• i0i ,.., l--·-lı•ı-ınc"' 1 :1: •;- l:.::..,in _0.~.cc.--._.~:::.n_,··. ,.ı_,-__ ':1.·.·.· 1.fi_.,..,,--<l. ı ';:: ·~ .ı....!. ·~'Vi t..: .... -~~~ 1'....A..i. '>i;::; - \_. _,. ._ ·~ - --.....; 

, __ :Ulen ilk 

sı-

tnh-

s;:; '~rnld tL1hninlerle farkının çok küçüld.üğü znı::.c:ı..n c1urdurulun. 

'"". 
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'-···ı G) \. ~~=- ••• 

kısıtlarını kullannışlardır. 

Yôt;teı:J.<:: yöneltilen belli beşlı eleştm., kull2nılr::n kısı tın 

(yo.ni ~ ·J'fir:=l kısı tının) tc.nnılar:ın 8orunu yeratr:ı.cE[,ıdır. Konu 
~"'1 ··' 

Fc)rstyh ( 57), C~·er.ıer ( 58) tr.r2fınJan telrtısıılmış ve soı·unun is-

pntı Muclbc.uer (59) ta.r3fın::lo.n 'f2pılı:uştır. Muelbnuer sol':uç 

Leli:::J.i ha-

J.c,J t 0r•.yıl ~ır :.::.n belirli hcıle r:~e lir·'' 

b::zı ki:. tseıyı l..:::.ı."'ırı ( özc;llikle sıfır olc,bi le cek lcr:::tsG.yılcı.rın) 

Sinc:'):ı ve ı'ro.gc,r 1 ın bunn cevap olaro.k yönel ttikJ.eri lJL~kale-

lcı .. L1::.~e ioe l>u son.ı:ı:ı lG::ıiJullenilnckte, G:::ıcc.k, çözL':ı:ı 1:5nerisi red-

r:<:••ıc.I;l-:>c;i•1in ı--.:;y. ....... :.:>..: •.• ı::.: ... -~---·-·..:.;; - - f_.;_ ..... ı.:ıal ].çin sıfır olnc:.sının 

S -...·:-1.,.,,1. çxz-~""' 0 ' ... '·-:c.r.->'..:: ,.. ... ·L'ııl.lr~~ hu +r:ıır ... ~J.·l.,..·ıc: ,....c·:z·~,--~ T'atrı·c:··:: .. -J·n bJ.',,., ı__,_,_ tr!!. u V wL.vj" c ..L' ·--- ı :>:.U ov v~•L'-'·- - • •. Lv l,j-' UJ., .C.L o.: . .LL. .... ... . -· ..;:. . ' ..:;, 

so.tır ve sUt"LL.ı..mu.n kr'.ybec1ilerc:.k, eLle (=-~~ile:::ı yGni no.trisi:1 yi-

(57) 

(58) 

(59) 

( 60) 



.. 
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ne bclirsü'.l:l.ji ger~ktirece~l.i ileri süriiluektedir~ Dolcyısıyla, 

c~eli r csncl:lici sıfır olnaj <' .. kln birlHI:te sıfır n çok ye.kın bir 

e snc1ditiıün ö.rı.cc c~ en secp t::'.n.:cıc::.sını, 

ler(61). 

Ye'') -.1~1+ .::~ · .•. ·_.' . .-.· n(·\ ~1 ~ l ..t- -·~ le VI ··~ -': >'·.,-. ı.-ı ~~.i ı.-- ·'"'ı,., C"~..; m ,, 6 ı' t ro rı. !"'ı C'!"{iQ Yı Un h~- 'Y> 
v- .j .•.<. <;_; ~ lJ.J. >.L~ • .. ..L ;'C":.!.. ;.).-.!.." :; ,·; •.) 1:1 .......... \..l , \.C (.Li:>,_ı .l..l. v,l. 

de.·-

h,cı. çok kısıt kullanmamaktani leri ·.~clı:-:.c~:le 1Jil'liktG, cr;"Ick hacı:ni-

;~ı·n k;·Ç'Jl~ ;.;~••'1·c·.:.;-n ,.:.ı'"':;],l"'"~nı:ı 1;-i..Ztii ve: ::nl:··'T1S1 1rl~ _..ı. L·'. L\ ~' ~,.,.,.,_ .. :...·.,~ :...ı...J...ı.. ...... c .. : ... J.. ·.·~-L-·--~- ....... __ .._, v. ...... · .... -\..... ... ı.... .. ..) ı. J _L,...L t oJıı~;li nı cr i n 

st8.nc1::,rt .lE,·t:-J .. J.:c•ının bUyLik oJx~::'.sı h':'.li:.Lde kolaylıkla bir sorun 

çn uza:.ı.:::.sı gib:1 c.l.i :cr Lü:r sorun orteya çık:::~ . .::tktadır. !>o1.Gyısıyle. 

-~erekli olRc.::.~ktır. 

birlikte çözd2U için 

~~-----·----~····~·----~~-~-~--

( C.o"'.ı.·) Bkz sr~·JGT' T' ve 11\T~rf ;p A lı- lii;ıer:ıtı' fı" c..- ·'Gı· 0"1 n·~-3 ,-:,stı" • l'< .t.ı.' .0•' .ll.H.\:ı"l:W.\.1 • • ' ~' • d '-'- c~.L .... l:J -

untion of Cc.ı31Eıe.r Uni t · Scc:lesn, EcoE.o~~ctric~, c.l}G, No gl 
(Ocak 1978), So231-233 •. 
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'~c ~~i. SJken ka.tsnyılcıl'1ndo.n ba-

ler de tanımlı hale 

o•·lr ırt~,-:· J • B··· ··'"' .. .,.:ı-. 'ı"·.,····"'] ' t'·ik t"· • r.· 1" h 
0 ( __ 16 .. ,. b, .• ır.er. Uı1UU ~Ll,Jl'-'-~·-, ,.lJ. , .. c •. lll u~C lmJ.llG <::,e ır Ve a-

e::1i ır..•. c ::tc c1ir. :El.'JlG ce Enr:~e :·_ f'cı.ü:~Diyonunun .hesap lar.ı::Insın;.l.a söz

• 
komwu c:ıJ.cm jl;::~ i~ıntc. kE>.ync,ğı lJirliki:P. giderilı:ıisı olt::ıı::ı.kto.dır. 

ve Houth:-:.kJ:::er 1 in öJ.çck c l;:oncnisi ko.tsnyısını hanehalkı nüfusunun 

sayının yu:;.:ur~l~J.J.dc.L ise, (ı - Q_.) nin, hr:ı.nehalkı büy-UklU~;Unün 
.. .l 

çeçitli n::·ıJ..lCLl" o.çısın;lan zevk vs tercihlere etki~Jini' (1- Q
0

) 

ın ise, ölçek ck;jııor:ıilcrinin hanE;hnlkı refc.hını:ı etkisi :ni u;öste-

geli ştirilx:ı_cktcc.Ur. 

DJ. ~:·:i:.~. tt\kc tic]. in:".:'·. :ı:;_:cı~inin he sap lc.nr.•r:,sıncla ku ı 1o:ı:ıılan 

bizi i)lçc~{ skonoı:.ü c:i. kc.tsn.yıL:.:.:ıııı da., c::.yrıı f.::ırr.ı.c1a hescplf'.no.yc. 
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c:ilçe k e konorıi si katsay:.L:.l-

rı nı. he s c.p ı:~, ~rJd o. ku ll .:-ı..n(lı(,ır:~ı z han c nUfusu ver i ler i• h o;.1.eh alk ı. 

q::i tlilde yer o.lnı§tır. Yani; 

c1ee.il logari tr,ıik bir 

var s c.,y ınıı CL ll'. eu şekilde 

G 
~n n L ry·. = . 
~ 1 . ,-J J 

C":: ..s.. 
·-' 

l ,:ı Ö· • • : o () \.LU:_:_,U lÇJ~1~ 

z . . = Q • n . + vi . n . + • • • + \! . GrıC, + u . 
lJ ı J ı ı ıJ ı ~- J 

fiıı 
... 

n • • • • .n G ı 1.1 ı 

Tir c:. n2ı • • • • • 112G 1 
i n = ı· • .8 • o o • • ı 

i • o • ••••• ı 
1 
' 1 

Yl • ı ın-~ 
ı 0 ~ Jı ••••• njG, 
ı 



l ':.;:· ··- '~-,./ 

birinci fJiitıınu, ~~=-(Gr :JUtı..,ı;ı_:_ :.ı;:.c "'c:.~.-~ .. ı.ı::'.ı:.:ıc: q;~i t oLı.caktır. Bu j,so, 

.. 1 .• 

Y8 ti öns:.ıi ::ılt:m LX xj Ll2 t;rj_ c;: .. in renkı:cnn ( G + ı) den kLlçB.k 
-:Li. 

ol:.:ı.cağl VC [X 1 X] :.ıp.tri JÜLiJ::>. hcs:·.pl:>.Yl2l:lCı.IliG.01 8ü:l.1UCU11U C1.of:':,n_-

n:m bu lerin hes;~ı.plo.ni,;:\ncında 
~;: 

Eo ek lc~G a -coplr~L -, :-ı n-, t: T"' (· lerin ele katılr;~cısı_~rın bu kısıt , ,,;_ ı.)_.._ - ..• .J..(.~ ·",i -

,~cıhrı cmlo.,·.:llı 1ür holc c..-tir'ilL'.irJ, nyrJ.cc: ln(nj) leı"in Je !söz

leıı:. mntrisine \;:c-c'.tılı:nr:' c:l:.-_,_:·c:ı. rıc.-J.c ~1iyle, tnnır,ıl::ır.w soru:ı.1u c1n 

çözülı:-ı.Liştür. 

Modeli;ı uy~~ul:u:1z:,ın.sı .cc~n kullo.nılon ist:ctit::tiksel tcknik:J-er 

ve heBctplcrt::. :i(,<lcr.j_;:ı.:i.n kıocı. b:L: ozeti, üçli,cli bölUDde yer aln-

cuk tır. 

( 62) "P,i1 1_.~_. __ .-_, __ ·v,_IUil_n_ r~,:_··.-.v_·_ı,-_·. ---ç-·n~··< 1-ı·-ı,-,,·j ı•cı'n Tllr" J-'-or.:-r·lr~\liC'r:ilQi':f. J• Ti'Cn"" 
...,~ '' ~ ,_ ~. ',-.;L . .!. '~.' • ,J_, ;·-.-· ~ -~ J.JJ:\.t.Je·' .. .ı.~~-'--,·L'•' • ' J.:J '- LJ.U-

~C'Gt:cic 1\!Iı::;tJıcds, 2 ncı l>:ıskı, Koc:ckusha Co.Jıtu •• jcp::ın:~19.72. 
~--··-en---~~- ' ' , 
s.l59-loG. 
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I. JI:IODELİlJ Ui"C::UI,Jıl\Ji.J\SI VE llE'31ıPLAN1.:ASINA İLIÇKİN lı.ÇIKI,lü.~ALJ,R 

İki nci bclU::ıcle, i_:nr'oe l s~::-·ileri ve he sa-,.!l:::.rııo yönter.ıleri tur-

.:laha önce tartışılan kuraD.saJ. ve 

görgül ıwdelin, 11 1973-1974 Kı t'SG.l Yerler 'I'Uketim Harcarüo.ları 

AnketF•nclen el:.ie sdilen ;:d.1·,ilerderı 13.6.1962 tnrih V'":. 5J sayı-

lı ka.ıı.-una U'Jr:•un olo.ı~c'.k DİZ''ince s2~ilr:m.:::n verilerle sımıruım.sı ve 
~ ~ 

kırsal ysrler igin hcbaplnnan Ensel e~rileri yer ul2ouktır. 

bcilgeleri.n her ::ıiri ic;i.n~ 1:1..: i;ıclislerin ayrı c.yrı hesaplanriıası 

ve :.-:ıu bölge le::· içi n I::rır;el e;~ . .rilerinin bulunması olacaktır. Ancak; 

ge.r·8k çcüı(}t·.:c:ınızı bir nkadeLik c,ı•ar,;ıtırno. sınırlarıncl.n tutr:.ıa kay-

lt .. " . - l ·ı· . 1 ı·"· .... t ·ı . .:serc.\.-ı::•uesı llt3;"·:--.:<y-,ıc, 8n.~,ecc ;:~ıocı.e ın ış er ıgın::ı;;ncos erı rıesı 

ve yerc:-,rlı eıletLJlecek hazı oolıuçların elde eelilmesiyle yetinil-
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ilel"İcLe sunac2(Jımz scLLuçların elde eelilmesi için çok sayıda bi::ı.-

r;ise.yar prog:ıcıLı geli f_:1tirnek, Lnmları sınadıktan sonra çeçdtli 

z:~;:ı.nçlarlo. verilore u_y(n.Jlc,i-~2k gerekuiştir .. 

Bli kı:::n:::"Jo. önce, kullnnılan bilgilere kaynak olan veriler 

tcını:tılac2.k,. c1cıha s ııre, önerilen ı:1oclelin u,yr:;ulanr'H81'1·:la kartnla-· 

§ılan soı"unJ..c,:rı ve çUzltr:ı. yaklo.şıJ:"darı;.·nz gerekçeleri ile açıklan-

vaya çalışılocnktı~. 

ı .. Verilerin np~sl Ta~ıtımı 

Bilincli{!,i '} 1-:i I~: ·;cl c(ri lerini ,-ı 1-:;.esc:plan' T.sınc1n esaı3 

lış~;1ac:ıızc1a cla DİI' ı ce 1973-19'74- yıllc.::.."ırıJ.cı. ve:.:) :ı.. lan ;,E.,ırsc.l Yerler 

(~('n ;;are.ı"'1a :.ııh:n s' tır( ı). 

B-> ı ~'i ler 'l' rı ::: '"' 1d "'C ":-i,., tkti sad.i ve 'lı::ı.c :::·.·c i İliic~ler 1\k::ı.ieErl--L. ~' J aVe-OJ.-I.J"'----ı..,J.. 

si }Jaşkanıı: ,:_ 1 nın ?2/ 4/197'7 tarih ve 310/673 say ıl ı r:ızıJ.arıyle/ 2) 

·:J· -j-ı:;: ı n:-1 e n + ~ l G· '1' €' _., _, l n-i S· vr-.. ..J....L.:. 1....4. ve .. - _J \.ı. ı,.. __ .. _,_~ ._, ilGililerin iznı alJ.ndıktan sDnra 1970 

(ı) 

( 2) 



- 129 -

Elde edi le n veri lerde tUke itir:ı.lc ilrsi li bil -?;i ler; e,ıc1.'J. har-

camc:üarında anketlerde yer alen ana başlıklar, diğer he.rcn~:~s. 

tLirleı"in~l.e ise genel 0larok :~;rup başlıklc.:.rı dLize~rinde ve yıllık 

1\:. tutnrl:":;rı cinsinden yer c.lnaktadır. Buna ek clo.rcı.k cl8. çaloış-

rıın~uza esas ol:::ı.n he.nehnlkı kompozisyonuna ilişkin bil,c::iler ay-

C(l): I:lm-ıek ve tsl1.ıl tüketimi. 

C( 2): Et, ~)alık ve küc.es hayvanları tüketini. 

C(J): Yar.ıc-,r, sUt, süt :-,ıarı-ı.fUleri ve yur:mrtn tLP::stin.i. 

kUl'U, sebze ve ceyve tüketiui. 

C(5): ç.2;3i tli ve hezır yiyecek rıadclelcri tUksti_ı·:i. 

C( 6): Hanet-ıalkının otuı"'C'cuğu kc nutln i l.gili harcz:male.rı. 

C( 7): Gi.:r:L:, e şys.ları :ile i lgili harceEıl'lar. 

ti.~r:1 twrcemD. çeşitleri Çc"lışmo. kapsamına alın-

lilC.:. :J.Qtır·. Özellikle büyük ölçüele sıfır _r~·;özlemi olr_ı,bile.n içld V€ 

titün, ulnştırrm, küJ.tür, u"t" •Jı vl k k" • 1 egı -~~, e~ ence, sag ı ve ışıse 

ı l ' . ..., . ı 
cr:L-cır:ı ve c:.ıge::.' narco.rJ.a ar :;;i bi harca.ı."'::.a türleri ço.lı .:.:r:ıe. ch şı bı-

rakılrıur:;Jtır. Ev G ŞjTE'larJ. ile ilgili ha.reaue.l ar i se~ .·s,e lir:len da-

ho, çok nilc yc;.şı ile il::.ili olc1uğundan kapsama :~::lın;.::m~:uştır~ 

Bu hE,rca:ro.=c:ı_c-:ır·ın anlaı:üı bir çüzü1_~:i cı~1esi içJ.:r:ı. her o.i1e:cin yaşının 

Kc')Sar'.rı bu :;:ekilde be lir lenr1e si ve p;e lir olar nk kc. bul 

edilen toplc..~::. harce.Lnnın yukc:-cr'J.aki yedi har'co.::,ıo.nın tcp:(.::J.ı:.u ele.-
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rak alınn:ası j le, SJ.fır gözlG;::J.er için bnzı sakınceılı yöntemler 

uygulanın.asıncL:~n kcı.çınJ.J.r.:ış, cmcak bu ko..psama alı:n:a.ayan hnrce.r" ... 

.. tUrleri ne,~sniyle ç ~ııorııa ke.psanı kısı tlanı-.ııştır. 

Yukardo. ~cücl hatlc.rı.yln tanı tr;~ayc. çalı:Jtığımız verilerini-

zin, istatist:Lksel Jzelliklcı-·inin ana hatlarıyla ortaya çıkarı.l-

I.~':J.sı f~erekcci f:' VJ bu yclla,. çalıçmar:UZ kapS8.L.1J.na 2.lınace.k örnek-

ler belirlem.üştir( 3). 

2. Vcrin.::.n :L:ıtati_st.iksel ,Aç~~an İncelennesi 

Verinin :1B.lışrı1ctrjız e:1çısı r.ıclan önon~.li i s ta ti stik.J\_~ 1 (j :.:.el-

likleri, AKBİI~i' de b1üunan B:E'~:ürıı-ı (BetirJsel İstatistik) peketi 

y:?.!'c~ın.ıyla incclcm:ıiştir. AKBİM bilgisayu.rı:::ıın bellek ka::;;;-ı.si ta-

si neclcniylc;, adı .:::;eçen paket proe;raın türı. VG.i..'i için UYfsUlaı:amamı~, 

vs ri ler çalıs:ı:•ı:::,:Dız~1a e sa s ~·,lö.ı6ır,ıız ycdi C':J~~rafi böl ~e ( ~·) d üze-

yinde ayrı c,yrı incelcrır:dştir. BE·I:İl'/I-1 pab:--~L·d n kullanılo.bilc . ._ı-

si için veriler'in belli gruplar al tıncla topl:ını::'eorn veya ['T'1Jp1:-:ı.n-

ı~ı.ası r:,ercki:Jiş, tıurcu::ı için c1e :ıoKYZ11 , nTPYZ11 ve i'J\ICL'R1 ı isir:ıli üç 

pror,rmı:. r;eli cı tir]. ler ek veri, çeşitli açılcırdnn BE'l'Ü:I-1 1 i:n kul-

1 " ı ,_. ·ı . t• anc_cagı c.ı.uruj.m cc ·L.ırı r.ıış ır. 

Lu g2.lJ.. ·.,:J.ci.a önce, sıfır tüketim harce.Eıc.sl. gö~0lenuı hane-

ler elen;:-:dş, :lo..h:-: so_:.1.ra kişJ bosıına toplam harcana kri te:. ine 

e;örc vel'iJ .. cr >': lO ornnınc:o. uç Cl:..;[,e:;."lerclen e'rıJ:;:lanrınştır(Dkz. Tah·~ 

(.3) Çalış:ı:~e:'"-.. ızın bu cvrcsincle, Dİ-E' nün nclı :~~Eçen ks.ynai1,ı henüz 
hazır olr.'.c:.ctı:~ıncle,n, bu ko.Jnnktan yanarlanılbr.:arn ştır. 

(4) Bu bölgelerin ko.psm:u için Bkz; Ek(II). 
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TABLOı. l 

lSTAT::i:STiKSEL İUCELdiiTIT:SINDE ESAS Alıi1ü\N ÖR1!I'K S1\YIIıARI 

i~Gölge Ac:ı(~~~~·~Al:~~a~-~.~~S-l~f~l.-r~b-l~P--:,r,_,· __ ,..,,.--·-·Bırinci ~g:~; r ·;;; ~ İkinci o;c'u] 

örnekler camalılo.r incelGı:ıe ı 

1

. ineele JG 1 

779 5 t 774 
1 

78 -~~69~----"·t 
1 Kar r:ıc1 e niz 
: 

ı . 
!'n" .i\Aa 
;.ı.'O{:',U ·.,..~U 82? 

296 

2 825 85 ı 740 

!G Une:y::LoğJ,l. A• 

ıA~cleniz 416 

JE::':e 475 

ı::r:::olu :;: 
~ O ? L A ~· 3383 

dm-. - .. 

* Bölgelere hangi illGrin 

3 

1 

7 

2 

3 

23 

293 

415 

468 

598 

587 

3950 

Ek (II) de 

JO 26J 

·42 3'73 

1-8 lt20 

60 5J8 
1 

' 
61 ; 52G 

ı -~ -ı 

i 3556 ı 4-0tr i 
' 

ycı"o.lr.w.ktcı.dır. 

Her il<i elcnG Do.:.-ıuncla slcl.e edilen vel'·iler iç·J.n, aşl':-:.(jı.:1 flki ince-

lerc.eler iki koz yapılnı,;;::tır. 

iv. Her hnnede kişibegına clUşen toplam harecuanın da~ılımı 
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Ayr J en birinci r;rup uy~~ulanacln b.arwhalkı geli.rj nin cla[ılım.ı ve 

ICn:r.acleniz Jt.ilc.;eBi i ç:i E c!.e ı tün hnrco.x:.o.lo.rın ist8.tistiksel özellik-

leri ince.ler.ı.Lıi ştir. Ko.radeniz bölc;esi verileriyle !:ıarcrtrı.a bil_:i-

lGri üzerincle yo.pJ ls.n ineeleEle, bazı tür .hnroanrü:·.rc1a sıfır ho.r-

C8.BO. gözlerılerinin çoklıığu(5) necle.i1iyle cli~~er bölgeler ve iLir.ci 

Yepılan ço.lı,_:;n?,dn BI.::::ı_•.ii•ii-1 paketi yardımıyla her özellisin 

~l<?(~.ılı--uı.ıa ilişkin;. ortalc.ma• ;:ıorı~entler, standart snpr.ı:J. ve ]ÜZ-
··~·: o 

de.nceler tc.bl,;su elele 3d.il::ıiş, bc..zı özellikler için ise vsriye 

i J~At~:i!l C~ÖzlönGn cle:.[,erler tc..bloSU Ve G.ağılı;::-;.ının hi;·to[~rar:ı.ınıll 
. . . • d ., 

ç :ı z ı ı:~ı c e s cı. .:J ::ı.nnı ~] t l..t' • 

İki cil t hoJ.in~1e toplcı.ntm bu bil:~silerin kıstı bir özetini 

bur:ı::tcla vermelde ,yarn;.. . ö;~üyoruz. 

·' - h Jl ·p· .. ,-,.~ .... D 'J 1 
.l:l.e .t:i.nne n. cı .iJUJt:~rıtırunun a~·ı ıı:ı.ı 

Önceki bölUoJon hatırlanaca~ı gibi, huıwhc!kı büyüklU~U 

ve-:}'n nüfusu, ölçcl: c_c.·.;lc:üsi katsayılarının hesaplnmnı~sı nçısın-

dan biiyük önmn. tnş::...::.:.nkta.clır. Ver:j.lerd.e hanehalJcı bU_yliklUğü ince-

ı ı •"•. 1 ,. . . 1 ·ı· . '" 11 c:ac .. ıe:-,J.nue; rserc c oıı"'nıcı 2'').:'1.lp, cere.<::se ııancı i' rup or:nr. <::: ere 

so.p-

L\:J.lr::.rı ild nci e:rup öx•nekJ.er için çok az da o ls c. üü c~ıJ.Li ş tU;."• 

(5) Du c1urmıı.ın, (}'ı..cc~ci bi51Lh-,-ıc1e cle~,ir:di:},ir:riz,verinin toplanr:ıo.::::ıı .. $ 

""ı Y· ,, '~ı ı·;-~ n t'' ., ı ı c• nn lı q t ,:-,l .'l>'• ~1 r~,,., ~..-ı o~ nu ~1-u k.Q'"l rı ı nrl "Yl z Bı ı karı.. D .ı-E· ~:J -- Cı.ü ... _\.... .. '-..... J ~·~ı,..., fJ..._.ı. _;,ı.. ,...,,.._ -·..J.:. ',..-L;oJ,.J.. ;,:.;_, ';',- ~o.-' - ..ı.l. "-1 '--'-... • i..A .J.. ... 

nce de pnylaşıl:::'2Jd~-:.,e~ır .• :Bkz. DIE, A.c<.:.k., s.86. 
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TABLOi 2 

-~-~~~~~-~-~--~~--~---

ı r• o··-. Z L , .. _ --"' .,., -_._._,_, -~:: -::.-- "), J, E-1· o··n_,.. :rti'K ""JJ·";._~-~,L·rı·. __ ,rı--"JT."T ; \.:: . ~: }J J~; _;~ .. j -'- \ .. :; .J,;.J l_ -·· LU.\Lı.:J ... lU_ - l..lJ . .L _,_.,_.,. 

:"''· .... _ ... _.....___.._ ________ • ..ıı-..s. __ .. ___ ~ ! . - --~--ı-· 

i : En Alt i 5. Yüz- ! 9) • Yüz); En Üst Ari t:·i~e tik l Standc.rtl 
!_-_~~~--~~---~~~· _i __;-~----t---·:lence __J_.0.snce . _ _ ~ Ortal8.ması J SÇJEıası 

ı * \ ı 1 ı 1 

iKARADEEİZ 1 1 ı 2 ! 12 i 18 j 6,49 ! 2 86 , 
ı t- -D f ~-. t i .. .. j 

!---~---- ~-~ -~ -- i·--r~ ~~ ~! t i~ :- ~:~~~- -~f;;~ 
IDoöu AIUiDOLU t···-· --------r-~-- ---~~-f:·~·--~--__,_---~~! ---~--..... .1-------t 

ı~~--· . _ı~. --~~--~-1.-... -~-J-1~.-- 23 L.L22 .. ·----ı ..... l.ı)L_ 
~~u"r-~ıo~~~ ~. 1--i_~-t-U ~: l i~-f--+,!~ --+~~-
im~ıüz ~~- i··-T-+---t··i-~ i~~~ 1:~~-- :t=~~ 
!~E_ ____ -- _j_J~i-}·- tt·-~ i! -i ~·~~~ t. ~:~~ 
hrıAW!.tAHA l-- --~- --~--+- ~- -~-~-- ·- , ..... 1:.9.__ !-~1-~-- ~-.l~--..2_,)_9_ . ~---·~ 2' 6 .2.. --
i 1 ! 2 : 10 1 19 : 5 43 ! 2,56 

· !ıç AN!.lJ;~.u --~=~=~t~f :r: ~f·:~::~~~----+-~ Fi~ -----+1-2--~---9ı __ j 
;~~~- --~---~.. - . _.ı __ .. _ .. .L.-~ . - 2,79 _j 

( **)Btl clcc~erler Jd :::i L8.~):tnn .b.:ctrcarctn kriterine u;örc atıl ;;_,ı ş olo.rı uç c,ö zler:l-

1Gr c.:LŞJ.r~~lsld. ör .. ı,:kü r•c :l J.i r1kin:..1ir, 

Tablo: 2' nin i ncE-lE:Om;~e si ü .. 1er.~. d.e anlnşılacaC,ı ;::;i bi; tlLl böl ge ler 

i çin e~1. ku çUk hanehalkı nüfusu ( 1) ve en yüksek hnnE:hcülcı nüfuı:m 

ise( 23) clm"'oJc gözlonniştir._ Bunun yanınd.a, 5 nci ve 95 nci 

yüzdenceler incel::.:n~li[.i.ncle; hanehalkı nüfusunun 2 ile 13 o.rns:ı.n-

do. sınır1am:ıns:tnJ .. .n, bu clağılımlo.rın sto.ndo.rt sc:pr.ınsı.nı büyük 

ölçüde pzaltaca~ı nlılo.şılmnktadır. 
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Önceki bö1Ur:ıde ölçek e ko :~10misi lmtsayılı:::.rının, henelu:ı.11a 

"~ ı "t ı k 'h ı V • " t 0 t"l ""\ ntJ.Iu sı.:ınun ogarı r.ıosı o ara e sap ane,crı.gın\lan soze l";ll '-" .:ı K-. ,,. 

ncdGnle, bir kişilik hanelerin çalıGDB k:~saınınn alın:ssı halin-

~ (1· ı o 1' U • • ) " " V ı· •• ı ı 0 t .J, 
0 ·ı 0 

QG il = o aueu ıçın sıiır aegGr ı goz e~ erın &ı~ın_erı 

\.J ~' u 

saptı~ncnsı açıktır. Otc y~ndan Dogu Anadolu Böl2ssi JışınJa 

tUu. bölgel.:rin .hcınehalkı nüfı-1slarının % 95 i 12 ve ;:.1cJ.:.c-:, r.z oln-

rıık r;özlenrü ::;;tir. Dolo,yısı;la her;:_ TUrldyG 1 Jeki köyrlU ::::.ile leri-

bir (J.eyişle r(jzlGr_,ıerin stanJ.o.rt sr:~pr.msını s.zal tı.~·.cık ıçın çalış-

nar:!ızc1a 2-13 nüfuslu rınnGho.lklc..rı esas c.lınnış, ounuri. ,.~ı i.-;:.ı..::1,:~u 

ve üstünde nüfus::ı. so.hi:ı_J olan hcı.neler çalışr.m dışı bırolcılnıştır~ 

B. Erkek ve Kuc'~ınlc.rın Ynşlc,rının Da~:ıııru 

M-::;(~c::.lir~izi açıl:l'Jrken birin tüketici ind.islE!rini, yaş 

ve cinGiyc t nçun.·ı.cLrm gx·uplsy:::,ca2ıınz hcnehnlkı kompozisyonunc, 

verimizde, haneh::ıJ.kını oluçturcm bireylerin yo.r:; ve cinzj_yet açı-

" . . ll . kl . . 1 • ı . . 1 ı t ' . "D • • 1 
sınuan OZG J. r •• erınJ.n ,Jl lrr:::~esı f?;6r·G {ı:1e~{ GCLJ.X'e .ı.;U:1Un J.ÇJ.n, !"l6X' 

bd 1 -~eye ili ~ıki n brneklerde ki k:::.dınlar ve erkek leri n yo.ç1arının 

_,nf".·"'ı,.,ı ..,,rrı ..,yrı ı'rıceı··.rı'ntı"r(.o"'='lrz rrıc,~·-·1·)•1 V"' 11 ~}·]··•11) ÜL-,,_:,.J. ,!_ "i.. '-'u c.c - • 0 .! ... l... :i_,• \. • .!- <.. t-' • ' o_, v •.-ı,! .l) •• ,-

rpç.ı--,ln!.-,·-. ':-ı ·-1--ı---·--p· d ln' 1"' '"'''~ '"~'·ı .. • ·T~·c:.•,r.ı _,_,L .... ·-'-··'-ın l ..... CG G .. lı .. .tGoln 6ll an c,Şı ,__,C'-<_,1. t:.l ı..,.ı, .) · .. ,,.ı. ... rın 

(O) 

sıfır ya~:-~ cJ.c.~ır~ yı:ü;:ın olr:u.sı, gözlenen nLlft..ıfmn cldukço. genç 
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T.A:CiıO ~ 3 

ERKEKLERİN YJL;;I,AldNA GÖHE DLUILII!IT 

• 

(:ıe) B-u deserler sıfır hrcrco.n:üı hcuıeler (:_ışı.ndnki örneklere ili~.kin~liro 

(==)D,, "r ~-~rı ~r k..'; .-.-· ı ... ~ '""'lll" lı r:ır C"'" . 'r ... -' te , ... ı· ne: ~= Dv. •.cvı-:,v -'-' ___ LôJ.lıJC•9. <.-<. •.-o •.c.c~.c .. l>.,ı...J,. ··,ı. " o.t ılrnş o lnn uç gö zle;-_~lf 

dışındaki örneklere ilişkindir. 
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TABJ~O ~ 4 

(3E) Bu dEf::'.c:r.lcr sıfır 11c:crcm,ı2lı hc.nGler clı~ııncıld örr,cklerc; ili:şldndir. 

(u)Bı.J dcp~crlcr ld.~ibcgırın hnrc:::u.~cı kl'j_terinc r.röre otı:ı:~~.ış <;_,.~~ ı..ıç; ,;ozlc"· 

ler dışınd0ki örnskiere ili0kirhlir. 

alduğurıur~östu:'·Kktc:lir. Ülkcı,:iz için tilinen bı..ı gcrQC(~e uyR;un ol qr-rık. 

in-

C =· ., ·CO~- -:: rl G e ı ·'\ G .. ·" .· ·ı l; 1'1 ı.., G ,... 11 i ·, ·ı O'G -~ r: r:r-ö z ıç ... , ' ., p V ;.ı q (:_..J.,_.lc.1l.,'-'- -"-·· ..... c..L_ .ı.' .l.L ).. k . .. .--L.. 1., L. ... v t~ '-"----·-..1. :,.; .._..,ı<!: ve cLL[Jiyc t ı u 
CH:ı.c_ı-

J.ı:nı tün örnek için konsolide ediL:d ş va to.blo ~ 5 c.1e ;;rcr ~lnn 
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öacc-

7-20 ve 21-99 ynş 

srupları için bu ırıtl :liklu:tc o.lın:~uştır, 

Ikinci LölLind6 9 tükctic~tlerin yaş ve cinsiyet özslliklcrin-

c1Gn sC5ze:~U.lirksn dah;:.-~ :::::.yrırıtılı bir sınıfle.n:hrrJ.a söz konusu oı 

c'nsıne. }.c~•.rc;ın, çnlı.;::-~2:-.nzdn oldukça sınırlı bir ayırıı:ı escto 

r:üınL.>.ı'}tır, D:.L~1-ın bo.şlıc2. il:i nedeni val"('.ır. 
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Bi;:'incisi~ gözlcr.-ı r..ıo.tr-isinin sütunlarını r:ı}_l.ı· tur-c.LJr.:.k ;.:;lan 

sıfır( O) ~c3,erlerinin ysr cüi.~ı.::.sı olo.sılı,'1:ı 1 o l::':'~clcır nrt:ı.cnlctı .• 

Du i se t~.hı:-..i nlcrin sto.ncJ.o.r t 1--:!.?, t ~~s ını bU yUk ö 1 çü ds art ·Lırr'.c~kt~·- cl ır. 

lkihciai ise, bu i1]:'upl"'"'.nJır:·::u:~nın artırılrııası, birj.ı: tükcti-

ycı:nda, Lu :::..atris:l.n tcrsinLı hssoplenrJcBı için dnh,:ı. i'c.zlc. bil:·~:i_-

snyo.r z.r:::·ı.::::nını ecrc\:tj J:'ccckti;."• 

ı ı ·- · t• ;ı 1 1 · t o•'~· ı • ı t 1 ı c_r:u;:"~c v(;rıL.'.:tş ır • .0c o.yısı',r n ı! cnu.ıcın.c.Le verı 1U"r ll1U.O. ou 

• l:ıı·çı..ir c~c->'ic:;·ilrli0c r:,--,,·.-:ıc duy·· 
J.. ~ ..... \.' .. ·,----~ -...:... ·..)--..,:..\....J.. " 

bi li ı--. 

Y:10 ve cinsiyet :~ruplcu:nsının kuro.rnso.l nee~eülori ~1aha öıı-

ceki bölUr,ıdc c,çıklJnr:ııştı. :;:;izir:'. Gocts :ı.ldıeımız c;rupl..'lna cla, ku-

~n.r.-~snl oçıc:.:uı y,'2pılo.n r_::ruplm:>.o.lecrın konsolide e\..lilı:üş şeklinelen 

bJ.şkcc bil"' ~ey cLJildir. So.::l_scc, kırscı.l kesi~~ıde 20 y:u;;·ın :.:skcr.i.ik 

Y" ::,<ı c-l~ __ ,,,c;:ı ~lo layı sıyln (özellikle. r:;enç erkeklGrin ycı ,şmıundn 

k2bul edilerek) yeti©kinlik 

"'.'ı 21 --~··, v.-- -r~i1r' ıt·"l·".:;C<.t•·-. Çe<- .jo .. ::..'ıJ..t.cc ,\L· ... :..SG l c.l..ı.c~· ı.ı.. 
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ne('. sn olen :::li~c.r bir özellik ~ıc, her horie.cle kişi b.:--cşıno. clUc:en 

lnn::ı(' ıı:nz ve fonksiyonuL b .c,: ıı~sız c.1e:~i şkcnini o lu :;;turcı:a. L:.u 

.'7· 

--ı ..,.,., t "' ,.., t -- sıı~ _, ~ "' .--,ı· ··ı ·· -" .'"C:-,l. .c._,__ ·.ı _,_ın '-L<-!· Oll0ı.. ı O_ÇLLcv Lüy:~:r:-ıc~ünı::. ne~lcn ·::-lo.bilir. Du 

is~ ilerde eçıkl~yGca~ırnız. c~itsizlik kısıtı ile ileili he-

r c lc:ı.e le te .::1i.:ı::. 

"'1"' -.-,,:ıı· ::·tı· r( Bl,.z rı•,·· hl.-o o 6) .(...J V.l...i-.- • .. ' ... :... e ...ı..1...~...... o • 

o.lt ve üst uç-

l ,.,,-ı."'1 0.'1. of 5'e,... -...w.J-
0 

.LJ.I,.\.L j_, ,o -,..;.. t ;·, .,) ,.L~ ·:~ı Oi, ]_ Ü t U b r.ışkO. !-- ~ ~, .·:. :.:. ·.,; ·l ;c; "1 "' 5 
'·.·: L .. l-- 7<.- ' U ~J-.J- \....-,....._,..1-.;,;,;·...L.V 

rmL'.yüzde.ncc ni :n 95 i rıci yüzclcıce:niıı lktün•.:.c yer ::ü "..i .. 

;rr·. ıı-i .·: "" -ı ;.:!·'-,..,+-i ot ı' }rC' "'ı ı· r ce ı-~: <CO U• :,; ,r;·ıul ,, ··n·:ıı c:ttır "J.''' ı., ., o 'o~ t nın ı' n-t) v _...ı....._ .. ç.., ... ..ı.. •·-' Lll...ı. v-u ~oc _.!. ı.... ... _ ..• v J ...._) .... .ı. ... _ ~.;:; • ı .. I..J ..ı_,_. o 

,.,,, .. c• vr: -ı~>< ıl ı···ı ,.., '" r~ o··..,--ı~ 1 :··· .. ·:"-.· .. '·_'_ılın,, Y-' ._·..,,1,1'-"'··· ,.... •... -l··_·.·~ı .::::,t ı.~ ... ı:~ c< 'J v • .. c.ı .. : - ~.!.,._ '-<.L. .L ... ı. .. ·. - __ - .. ~ .•; - .,_ _,_ 

( 6) Gelir de,;; ı lırJ.ınO.n.ki bu c zclliklerin ayrı ;re ılı ine .s le ne si 
için Ekz. DİE, A.~.k., s.41-57. 
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:J:•J\BLO ~ 6 

'\.J 

fi::::.:]:L fu\IJ"Ji IJl~: i~~f · ı I~.;\. 0IIJi\. DL1 ;sr·I~~- lll() .2IJ.t.IT 1~1\~i:~Cl:.l/Lt~J~J\.l(IlT D lı.'.) ILir~~I 

·-·~·-·"'··-··-·····~-··"-·ı'"··'--~ .... --.. --.~-'"- ..... "'-'·-··""" ...... _ _. __ ._~·-~~-.___,_ ......... ~-... 

( ~)B1-1 :lG ;;cr h l' ki c:~ 1Y>:l21.C:. ht:Lt'CC'DQ kriterine SO X'€ c.tılnış olan UÇ p;özle::",l-· 

ler dı :;:nn::~:1ki Öl'.;ıcldere i lir}kinC.ir. 
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~~ün veri i çi n biri; ı tLE~c -Gi c:: :Ln:}i sJ.erinin ve En~ el e ~;_ri le-

··::.•c:.ç; J.ecı-·ının r-:ıarıc..nr.hi l:Je si j_ çin 

:'l_i.·lı:-__ , ~_.GlÜ$ k~_,rı_ -~_lrtr:.~···-~:-:;+~l;:lr::.r_i lr.-,··)"'''""li 1)l·r ;.,,...l·~cl<le·--rve r,ı"t•"eSı· , ... . -~ ---- )- ---~ _ ~ __ v ~ _._,, __ ,,o ... _, .. ı . .-.~ .~.-- • .u.;., ·:c, "'" 

tfi:_i (·izellik-

DJ:E K·~numı 1 ne. rr3t'C gizli k2lması gcrek~n bilgile.rJi~:ı~ 
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uncsl;j ',,_c"'lu".::ı,ıc nı'·_,tr·:_,,r·.·.· ı,.,.,~r-~,~.>:u:-'1.1Z ·--,o·ir.:li --.i zc. ,11"'·-~··rı-ı~,_., , _ ~ ......, _ •. ':ı. ... J \ .... u ... J ••.••• • J...:._ .... _ v .. -- :. ~---- J \,;." u, ........ \ . .:-.:..:.<.....:.. J_c .. .ı..l. 

ÖHCG; yr::.pılr_ı.ış ve S-:):'l1El.cla bu ,yönter.•. 

vc;:-il;:·.i•}tir. Dol~yısıylc. :~encc;-~ çc.-..lı.f}-

r:ıu rı ı- ~ 11 ı· V''--~-'','-,_',--.•. :;- ı· .... •.1 n _ı~ r>l + "1_l1c:ı_;-_.. ::::.n i ,T..; i:ı_:' -!-- r• 0 ı r7 t ot ı·:1 ; 1' ı··o Y.J" C< . .-,>: l "'-- \,)Ç J.. ' . ... U V~.-- .. ~- -·,jJ. ~ .• ,IJ~,O <'J 'Cl"·'--'- .J.. l,.l- U< ...... '.L._ 

nun Ü3tL.i:1 ve :-J::-:.lcınc~·-lı yenleri ise, tc,lGp O.iY:lizlGt'i konusun::b 

tir( s). t"eg.res--

i' " '1. tc. 1.:--·:ıi >H -~"' .i ,_, ·'· v ... ._l C .. '"""'"! J.J......-. 
.1 ,..., ~-·,~1'1 ~-ı ı to i "i;.., rı·--ı,..-, ı--.,..., , .... rf'· ı·.,ı ;{ 1 ,.."1 ,_,c u o .. !.l, .: ' :) ~· 'ur ç ,__, .1- J. •:>!--·-'·' '· • ... .ı.: n u,_.,- <.ı:.'~ u(·~ 1 .. ,,., ur • 

sonucu c?.'L::y·· çı 

lnı:-ıo.l o.r ve lmJ J ·rı:_: ı>' E'.ız tc etleri n sG çi: •.l k::ı rı.vl2.r ı tn;,: tı ı:;ılcc:~cktır. 

( 7) 

(8) 



• 

r:myc:,n fonksiyon kclıplc.rının cln .:knsndi8;i ve en uyc~un kalıbın, 

en kt.içük nha.ta terimleri kar-el:.:.ri toplar:u:•nı (SSE'yi) S ;::;ıı-ı·y' '"'ll ........ {:.::. _ .. u 

' ,, 
~·ınuan. hata terininin bum.~ :~öre Jönüştürülclüğü belirtilmişti.r(9)• 

Çal;ı.ş~ru,ıızd.a hata teri.cleri kereleri toplanı ( SSE) bilgisayar 
~ 'lı' 

zmJ.o.nınc1an tasarruf safL:ın~:ı.k üzere kestirne yoldan, yani; 

Bu düzeltı:1e sorunu, şu çekilde özetlenebilir• 

şeklinde forLı.üle c:::_~ilebilir. Görlil:1ü[~U si bi burc.c1e O( ve f> pc.ra• 

De treleri Ç ""r"~n ıı~ıı·rı~- ·ı·r~ ı. ... :._.J c.... .J.. u. - \...i.,Ç· ..... ve clo~rusal re ?,;re syon tekniği 

uygulı:ı.r.unns1.na uygun 2.ef:oiliir. Du fonksiyonu doğrusallaştJ.rnak 

i~in her il:.i tc-.rafın lor;ari t~.1asını alırsak; 

lnC1 j= ln CX: + ln ~· y j + lne j 

regresyon eşitli/ii içiı1 resresyon uyculanabilir( 10). GörüldüğU 

gibi hata terJ.:-ııinin kendisi deE;il, loc;Cl.l'itF'.C .. Sl hesaplmımış 

.,. .... 
( 9) Bkz • D İE , A ., :::ı;. k. , E k: 3 • 
( lO)GQl,DE:EnGBR. A. s., Econometl·i~ Theor..ı, john Wiley and Sons 

Ine., New York; 19'b6, s~~lj-216. -

. < 

• 



olncc.ktır. Y>ai; 

.... ...... 

ıncı. 4 - ı~cı.J· = ln6. 
, tJ .• J 

olBı:!ktadır•- llı.ı :lın .. -~·.::.da eı:ı. l:~içü[.Unü ru'G.d:ı..P:,!.r:.uz 

s j 

SSE::ı 2 (lıW'j) 2 
= 2 lnej • 

j=l j=l 

.... ...... 

" ln~1 . .... lne 2 
• ... SSE::ı e1 • e 2 • ••• •• • 

veya c. 
ln ( 

lJ. 
-·) 

ci ı .... 
An,aos SSE::ı ' ) ci ı ( • 

ei ı 
. 

...... 
,...lne. 
e J 

j 

ci_2. ) 
...... 
0i2> 

ln ( 
c.r- cu --~~) 

0 ln(--
ô. 2 ' c Ai3~ ei3 ı ••• 

c .. 
l.J 

dir. Hnlbuki bi zir: crc:~lıc'ı::llız ve çeşitli fcınksiyonlnr için kar-

sıloPtırrcmk istedi .. ü,:iz 
V • .:O • 

SSE• ~ < c1j ~ôij >2= < ciı -<\ıf +,C ci2-ııi2)2 + 
j=l ,. 

idie Polo.yısıyln son iki eşitlikten birincisinde hesaplanan 

) 
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(SS:E:)' nin ilöncisi:.•C:.Eki (SSE) ile~ birincinin o..nt~tloe:nrit,-·_n.:ı.-

C ıtil P' ·-'t·.-:~c: ln ij a~ _.o 0nr~ _ .uı :-üı_,_1.'1rtı.k c
1

j den çık.:::ı.rıln.-::ısı VE- oon f:Jr

h,, s~1r)J·:ıı .cı. sı gerek€) cE-k tir ki, bu :yola r:li~lc r~örG ( SSE) le ı' i n 

t i rJ ::;i bi c ı?.) ç.~~dı~~ ko.rcl' s,yon keı.tso.~rısını ölçUt olaretle kul-

b. Jjj_rL.~ Cl't}l::cU.ci I;.:ı.~~JJJlerinin lics~:~:pJ_-~-~-·.:·:sın,lc. TUr:ı Verinin 
' . " 

l-ı e<"< ··-ol "ll),., c• cı ı '' ~·ru ··ı-L' -,ı,,.. "il}· '·., lrı C<t..., """'"U i 'U,.., _rı __ ' ' ı yıl ı'_;-:: .J_- n r.ı.l:-c "''ıl-..i.J. -ı...) <.·~.ı:: ,.._.. J.J..J.l-~U ~:J \,,... l .'1 '·- ..... ;_ 0 ..t... _:,. !. ''· .;,. -~ . ~::.~ •....... 01..,... .ı. , _..;. . .;...L ,_. ..... ..!- ... ~ ~.:. ~·-- ~;} 

kısıtlı ulusu, tu~- vcrin.:L.ı J.cullnnılr.'l:::.sını bir sJrun hr:üine p:e-

tir;~1e k te :~.ir. 

(ll) 

(12) 

(13) 

Pk c-..,.,-rı ·..-r ·r"' ... ·.-" r· .rı: ı··~ "' 1 il,, t . t . ,.. C .0 z. ,üı~.__u-:ı., ..u. ve ı<ı.,:i-Ji.ı.i., 1~ • • _, .uc ernıno. ıon or ::-.nsu::,er 
Unit Scnleon, Ec22:_~?f~tricD;, o.41, Fo~2, 0~2crt 1973), ;:;.350. 
Bkz. PI.:AIS, S.J. ve LLOUTEAK:CER, H. S., Jhe A..:'l<!:,YB~fJ .oJ~ 
!.:'"lf:1İ~._IL}3tıclp:~_t_q., C~rıhr7.:\t?;e Un. Press, Onmbriago ~ !95"5, s.1!ı-2. 
Dkz. IG:IE'H'I'A, S,, Eler~"'1ts of Econometrics,. ::-:c Millan Co.~ 
New York, 1971, s.232-233. 
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-,,~~,., .. - lı· tt•'-'•. "b" b". t''l t" '<.,.ı . -'t.ı.ı.lfl.. ~I'lCG ete -)0 ır ı~.ı~:n Z e;ı ı, ı rE~ U.(e ı c:L lHGı S H' ı-

nin heso.pl·_:ı.nı_:nsındr en iyi y2.klaşım, bu inclislerin her ho::.ı.ojen 

bir· deyişle 

nko.cler.:ı:ik ç.~,lL!•-_Jrıın cım .. rL:rını büyük ölçUJe o.şnn bir iş ::ııduğu-

O haL:1c çcizUrı, -·-::; ·-·,-,lr' ı) ll·),-'· • , .. ,•t">'.· \'c. •.Jc.L·~ınO. 1..6 6,_-_,llllll sG't lc~,l 

:f'_,_-_ı· te-·-oı·ı e·",- ·,--~-' ' ·, "·' ,,. hı" '"' co l t ·-;ryı.:- ~~ı'"' "' 1 ı-...· ·~,-,ı ve • J.~:.O . - ._, ·~ -:.. ~· V -..• • .:..'.ı.. ,_; J.. '.:..... Ü ..:....:..'-" !.:._:.., J.! U.J.. .L-.-•. C.tı...; 

k<:Lc--.o.r tUr-ı örne-

bu örnek y-::,rdı-

ı:ayL:ı. in;1iolerin hes::ıpl:~~.nr.;c:ı.sı vc;r::. verinin e;ruplo.n:..~nf::ııdır. 

·v,or~ nı' n tı,-_',·. :_ : ~' ··: ' ·i kl" .. ,ı' ·--,ı· .,, .. ; +ı· 'l"o···-e-·"1 '·'11 •r·~u·u-1 n r, ., hJ" 1 ...... "'J.. -~ çı· vı V _,_ ..ı.- ,_.._ .. ·~ LJ ,_. ,.:.. ~!·-...ı...~ .o. Ci...._ ..!....ı.. i..l ..1.. V ..ı.. ......... , ...__V .1. .::_...J.. ~ -~C....~ .a..(~C ıV' , ..,.ı...!,,_\,., Q ...J.. J . .!., 

kebilir. 

G ., · - .. ' · t · , · - ı · 1 · ( ı · ) r ı · kl rup,.Lo.~~ı_,:ı.yr~ bir.::ok yon··en ı ıra.z ec~ıl\:.,~ı ır 4 • unce ı s 

f!'WJl:cı..ır_ basit c1J.-l'usc.l :rc.;:;.·rGsyon tekniCin;:.le yGr ::<Lcın vs ta.hr.un-

he. tr-·. t Griı:üe:-cinin 

,ı,.,.'~ılı"''·~ı···· I1c·~-··nl "G 21 \..Lt.~ ~--· ............. :..L ll 1 .ı..·~ ~(... V - V 

Boscednstic1ty) y~~i; 

; E( u.)= O 

E ( u u) :::: :ı-2I 

vccrso..yır~ını yok e<'.Gr. DnL"'.yısıyln sapu::ısız tnh:.:inler ::mc:::ı.k :~;enel 

(l.n Bu konuJ~, cl:::ı.h::, ayrıntılı bil:_,i için rkz. ;;·mn~S'l'ON, A.g.ko, 
s.228-238. 
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- '-' ı ( ı . l ~ ' ) t ı~-~ • '·' • cı.or~r'lıscL. rerrrosyon c.:enero. ızec.c .LG~:s-..; sc~ı:r:ı..res -E.Allıc;ı ve 

E(u)= O 
T;' ( 1 ) - , • .,2 <! -ı 
.ı;; UU - V -' -· 

VG.rs::,yF:.ıylr'c cL1c e(!jJct.dlir. 

re .ı:sre s yon; 

ve 

-ı 

... [ - , c / :' -ı - ]· 'c· , . -., 
~ -:: ·X. GG; X .X GG) ..... y 

r· 1 1 " _ 1 -:l. 
1 v C r.:rı \ -ı,r \ . 
' .L>.. v;u ) .t.l... : 
L-- -

= :ecu' u) 

' for!:.ı.üll6l'i J<"''.l<~.1fll /1'~: .LJ.C f~ ··.p ı :Ll::'.l:ii li r. }jıır·c~,1· GG n !..'Up frokcı.ns-

larını veren hir ~iyasonnl ontriatir. Açıkç~ ~örülece~i pibi 

hcs::ıpLırı.:::. sUresini kı3::.lto.cc.k her türlü proe:rm.ılnr::.n tekı-:i:.Lrtn 

uy'·ul.J.n'·'c .. sı kc~L~ıutır. 

~lo.hcı. ke stir:~~ıcc.1ir e Ç~lnkU ·:. ,,-:ıld.ı:w en fnzlc. z O.i::lC:.lll., V:::; rilel'i okur-
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A , 

ae nin hesaplanmasında sadece ~ vektörU il-; X:y vektörünün çar-

pımı ve bu çarpınnn yy den çıkarılmasını gerektirmektedir ki; 

bu sadece biı .... an meselesidir. Hcı.lbuki tüm y. de&-erlerinin disk-
J -

" ten okunarak yeniden hesaplanıp, y j lerle farkınJ.n bulunması; 

iki bin veri için en azı.ndan on dakika makina zo.manı gerektir-

mektedir. 

İkinci tasarruf ise; birim tUketici indisle~i ve ölçek eko-

,... ·' -namisi katsayılarının hesaplanmasında kı...ıllanılan l,;:zj çapraz çar-

pım ( cross procJuo ı;~ :~ı'::< ·~4 sinin her mal gı~ubu ve her i teraıJyon 

için sr:ı.bit olması sayesinde sağlanmaktadır. Matris sabit Jlduğu 

için, (:ix:] ve (xx] -ı ()ne s den ile saplanarak bir kU tü[,e yerle :;.tiril-

mi ş, regresyonlarda gerektikçe buradrm okunarak kullanılmıştır. 

Kuşkusuz, yaf) ve cinsiyet gruplamasının artırılması halinde bu 

zaman tasarrufu daha da artacaktır. 

Son ve en büyUk zaman tasarrufu da; i terrts~ronlın birinci 

atıarnasında her Ci için cij ve yj vektörlerinin bir kez hesap

lanarak, doha sonra sekiz fonksiyon için regresyon hesaplanma-

sında kulJ.2nılması ile sa€;,lanmaktadır. Bundan başka iterasyanun 

ikinci 8-'::amasında cla benzer zaman tasarrufu;; yj vektörünün bir 

kez hese.plc-marak, her ci için yapılacak regresyonlarda kullanıl

nıası ile sa[Slanmıştır. 

Önceden hesaplanan bu vektörlerin hafızada sc.klanması bil

gisayar zamanını kısaltırken, bellek kullanımını da Gl:'tırmıştır. 

Bu nedenle makinanın bblleğinin yetebilmesi için, tüm veri için-

den tesadüfi aralıklarla tüm bölgelere homojen şekil-
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veri Uzerin~1G.G. 

y =-ep ı lr:.ı ştır( 15). Bı.ı 2000 örn.:;;_ i n i le i li lrL" i t '~ . ' C· ır,-, c~ :1 ı '-, u. . ... -J .. sırr:sın:1r., 

rı ikj_ '~f?-"'I-~rlı bır i tci"''"LSY>)~J.ln hGsnplc.nr.:ıştır. 

z~~~:-,Jr.ı.c\':ı.., bölr,clcr için Lnn:el fonksiyonu kc:lıplc.rırn~::_ tulu:n;'c.-

s ın:.1o. kuJ.l::n.ıL:ı ~~tır. 

Bu prorr,rci:' önce her hC'.acye ilişkin ~~özlc::-.lJ.erle ilr;il::i. c ..• 
1"1' u 

(15) Dt~ çdci1cü L~l:>ııc;:ıcrirı c1öJcLir.li'l iki .tıUr::l':tc olm' ... L cil·clenxiiş 
olup, 90:-.~_ltılT'.c;.aı çok ::.ıc.hc.lı cL11..1 ~)-~:.-Lc.:.;l çcJ.ı ::::T~ızc. ek
le :cıc'.eEıı 5tır. 
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vçya ilk i tero.syo~J.:ln t~'.rt:-.f'E.'l z~~, .... ı veril. J. :~ o lnn Q1 , Q V1 ve o' '1;~ 

yj vektör-

1 c ri :i.1i he so.plc~ıı.nkt :• .. lır. Do.IL 

unkto. ve bu hcso.pl:'.ncın fo::.:ıto~ Y·J~:.1.r~rın fi. ~c ;<r:ıri G.n bUyUk 

yedi kez VEri oklıylıp, b;::-,;'i,ınlı ve 

sUresi Uçtuçuk snnttir. 

Q
1
• 1 Q

0
• H ve \'r taht..'.inlerini hesaplayc.n i terc.syo::.:ıun ikin-.. i,o· og 

ci c~~FT1:',sı:nı oluşturen 11 ASA 211 procrnnı ise, 11 M-Jı>. ın to.ro.fım~_nn 

her ci için seçilen fi fcnksiyonunun tipi ve hesclplC!.~ ;ı.n par::~-

iz ver· i ler 'i/C.rc1ı• 

I·nylo. rıo Z VG1{:törü"•ıt :)lU'_.:tur:::o.ktaCLır. D~lı.~ sonra (.1iokteki kü-~- - i j ~ --~ -

tUkte.;:ı cltu~~uiJ'u D<~ iJ ve ei x].~ı n:-::tı~:; :3leri yetr(:"!_ı; .. J.yla her ci 
içj_n ~~ ve Q. leri o her i içLı. heonplr,;lı ·J .• ~). ler ./arcJ.lıu.yln da, i8 ı , .. ,_ ı 

n" ,-ı c 1 .ı G u·...; n ·--o'; '"'L'.: lG- '1 f ~~----·.i i le- r-·o'. "'"' 'i Ve-- \.:! t<· '-.'ı ı' ·--·1"'. '-· l'~" 1·- c]_ 7 ··; lr-.... __ ._,_.ı.;,;... \...L - ... :.• .J.- { .i. . .- ...... , ( • .) .J-V \r.;,() .~ 0 g ,, ........ _ .. ..ı....ı.. \...:.,..__._ .... J.. 1_.l_.ı .;. .•.•• _ _.,_;,.. 

(16) Dı::nsne:J. fonks:!.yon tj_pl<:.ri >:~::\b_,..,_ önce (~G ~:Glirtil(~ir:_j_ gibi, 
c1o:::'::'us::ü, hiperbclik, yc:.rı lor~:J.ri t·dl::, ters /r:.rJ. 1oc:c:r-i tr:5k, 
Ustcl, loc;;ari bdk, tcrs lopnri t:· .. ik vc ters ler: lo c; fonksi,yon
lc~r:'.ır •. Siı~rsh ve IJ~/~,.r tc:l"?-fın'~~o.n (~c;nenen Pr:.ı.ro.bolik ve Log 
pnrcıbclık for~.-.1:---,r J:<.' testı c:.çıs:ı.nJo.:;:t yc.nıl tıcı sonuçler 
VGı:,.,,ıoi'ı· .. -ı·!eı" o"Q(')CG .... ,.....,.1,. ·-ı~-.-t ,.-.~ /lrılı·-· ... ,( ... ··1rrı te'"lrc ... .-~~] ~ ... .,J.• ı:ıtı·.,., 

~ .'-- :. -'--'. ..L .d. · ,_,_c;J. v c .. L-'-1- •C,-
1 

'--''-' ~c b-l c.. ,L :>..v 'c. .. .J .• .' ... ~ :;, "- • 
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::'e J.i ne cek 1 r -L-n·ı··ıı <"'\'VI ı '.!'""'VI:; }i~l ıvı n ı' çı+~- 1'10.~ ı' ~ .· -..l• '}J C 'Lı c 1" o~ C: c.;.,,'" oy o ll.-, CJ,r~r... ...... "- .. ..ı. ·J .... ı.;.'·- -~.:.. J .,.. u"""-'..... ~__; ı.....:... J.. v_ .ı- ı;;:.;,'·_·'- co.. l...ı.. 

j_ li ~il~.: i Il; 

i. Kt'. tsnyıl:::.rı ( ~.) 
ı 

" 
( ~l ) 

iii. Ke .. ts::ı.yılcı.rın ;ı t;ı istntistiklerini ( t~~ ) 

v. Serbestlik ~1erc.c~:sine l'~ö.re c1üzeltil!.·:~iş çoklu korrelns-

y()n kotsnyılnrını ( n ) _,_, 

( ;ı. ) vi. ~ı:ıo.h.; ·.L·_in strınclo..r·t hc.t:'.sını v 

" vii .. Vc:.r~rn.ııs nnc.lizi tc.bl:_;su ve F elererini 

r~e ' lro ı-ı+ r-ı r; 1 ];:· ,_., t., 11 ,,, ı' l cı· lı" •l 6° ~:-{, ..... , c.... VC· ""ı· ı er C' lr T'-~ e i l-G·) l :l tıe- .J:'f:1'e ..... ,..._ ~ -·V •.- .J_ •. ~, vJ. ..ı.. .t.C...:.. .. -:.} ....... , __ ,...,_.ı. -'-'.J.. ,.L. .. -"-• .LL \. ,.._.._,. <..) .ı., 

ıı,Io:.:~ellt; :i. lgi li r;çıklc.r:'.c-.lc-:-.r:..~:. bulunurken, Qi ve W. kc.t
ıg 

ı · • ı 1 ~-1 •• "' .. -'-"'k ·r • k t 1 SO.Jl 1.-ı.rı lÇll1 ı.::nzı ~GSl L'.~X' 011[~;0l"D'-U0 iiU e YO.lll rr_ sayı 8.!', 

ı> ı,v-~','> o 
{r 
~-

Q. +? w. = ı 
ı -~ ıg 



• 
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Jcıı3ı tlnr·ıno. uy:'.'ÜıJrch. BıJ kı sı tlo.rc1o.n biri nci si ne e ':7~- t si ~lik 

Jnsıtı, ikincisine ise tcplnntı }::ısıtı ve hsr 1löBine i~i:~·~.cri 

Theil-Goldberr-:;er kı sı tlo.rı c~--' ı vcril:ıektE,~ir( 1 7) ~ KısıtJ.,J.rlr::. 

ve lıG s:ıplnı:ın yönteni ise K::-ı_eutn ( 18), ve J'tıons tonY J;::.,_ı ( 19) ya-

;::~::nı vo lw.fızo.. kısıt:: nsJ.eni,yle ço.lı~cctrıız:~o. l:ulln..r.ı.ılctna:.:ı.ıştır( ~~O). 

Eşi tsizıiic kı sı tı ;TillGRES 01 o..ıtyor.:~C:.DJ iç:Lnde yer nıno.ktn, tcpıc:.-

T::pı'""u:::ı kı sı tın.:la kuııo.nııan forBül; 

ı ıJ = Lı ı ı . . . ı J 
l--

dır. Bunn i:;öre kıoı tlnm:ı.ış lmtsc.yılnr; 

(ı 7) 

(18) 
(ı9) 
( 20) 

':ıl:cil-Grol~'lber ;er kısı tıo.rı hc,kkındc: rceniş bil ·i için Bkz •. 
rrıı:rc.-TT F ve "'OLDTI'C·nc:r'n j'' s 11 0n Pure "'ll-'1 Hı· -···e-ı St""tı• s' . .L~J.b..L.U, .;:ı. \..1 D.L.L -b.:.L~ "'-• • ' u. ·~~ J.C'J. ~,_-~, '-' - ~ 

tical Estiı:ıation in Eooncı:ıics; 7 , Inte_rnaticncJ~ Ic.~nci!':ıic 
Review, c.2, Hc~ı, (Ocak ı961), s.65-78. 
Bkz::··KrE8NTA. A-g~k.,. s.433-439. 
BkzsJC.'::S~N:,:: A~g"k., s.l55-159 · - · . : . .. .. .. .... .. .., · · -)., -rı~-.·.- ...... , K cı··.,..T·'1 ·,· 
:Şu petkGtlG J.J... ~,ılı 2ÇlK.H1l o..ı..c,r ıçın JJKZ. L..L: \'J, li. " VG d.i...ı...b, 
J .K., 11 A conr".: ter Proc;r-:;:ı for In6(luo..li ty C:nstro.iıı.e. :J. IJe. c:ıst-
s('lu !Cı,...,·'"'' -.-::cıtı·, .. ,,..,tı·on11 T:'c·~ı'>:"-.et·_,ı·c.,., c r._-:::; !'lc·ı (r'C'"k ıc,7o0 ) 

.i. . .._. .... ._.....,U ...ı....: ı:.:J __ .,_~.-.ı, ' ~~......::..:.... .J,.. ~f • '-; .._; j __ \... o ' \V c.:.;,. ' ...,. f 

s. 237. 
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b= ı~', -ı 
ii. : 

( ) 2 1 
) -ı 1 Var b = <TA (X X A 

# -ı 
A= I - (X X)' 

.--1 
ı1 J n 

istatistikleri Lul tırır_~uctux·. 

Eşitsizlik lnsı tı~nn kul:.r:.nılcc.sı he.r z.:-ı.:•::::.:.d CGrekli olno.-

r··:ı 'rl .-, hı" r 1 ı· k+c ·-· .. ( ..... b.. ·~· ı_.~ .J- U\..# f 

l:::..nıl::nutır. 

Yuk::tri..1c. c~çıkL:~r.-·~.::: vcriJer i çin o :üce ;~-j.rL tUke ti ci inclis-

kısır:c.Ln elele eJ.ilen bu so;.ıuçlc.rl:::.. il.:ı:.ili 

II. :l'l.LGYl İIJ KALIPLARI 

Duhn örı.cG ~k ])clirtt:ı.:·ıcdz ·ibi, biric ·cu.:_.;_Gtic:i. inlisleri 

scsynl özellikler nçısın:lc.n hor.;.ojen örneklerin cl:ıiı:.-·sı d:~;ho. 

nnlc:rüı S()l.1.UÇl<?-r. verr.ıe~<::tcdir. An.cc.k verilerde önenli (5lçUn ho.-

t ····· .. · ·ı' :,-,e-...,~ı~·rı~n ' en .Lı; c..:cıne · .. ' ... eçı ınce .ı..L ·ö '.J .. ~ ;-·~j_ !..A- L .. kntscyıl.::crıJ.J. bl\~·;'k ölçUde C~e-
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hec Jc tU~ örnekte hescplo.nnc~k 0lçek 

ekonuı-~:1.1Eri l:c.ts.:-:,yıl:::r:L ve b:i.•_"iD tli.kGtici iT":.islcrinin, '-'ölr-se-

ı ı ,. 1 ı '" - 0 
' i " 0 t .. - 1 1 ° J V ' crc.ı·ası Jenzer ve :ı:c,L\: ı yonlerı c.,c.~-ı.C' ıyı cı..'.iS:.;.l G\ .. G~::ı .ecegı 

~~U:::Ur.ıi.He.ı.."ck, tL~: .. '. ör:i.1ck içiıı:":.cn tese~lüfen çekilen 2000 örnc.lc 

nç ı kı cı:.ıc: c c.kt ır. 

Ve üıcek Ekc.nonisi K~,tsc.ı_vılo.rı 
--.-..........,._ oJ ,...._.,. ...... _~-~~-..... ......i!::.....---

ccl:tir. D '~J:L~~- l)nce c~e belirtti L::.iz ;ibi, birin. tüketici in:Jis-

le ri h~ırıey6 k~.~ t ıl ~nı her tip ı·.drc ,)'i ı-: hc.rıe tL~ kc ti:,_-::ci ni .her l:wrcrx~:a 

iki hmıeclen, lcn.l:.baıık cıanı:ıın, nüfuS"u nz c~ınrı ho .. c.cyc c :ı:. :::.El::. 

Çc'il ı.çıı :1cc.ktır. 
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A. Kı.rs:-ıl Kcsir~ ıçin Hosoplo.üc:n }3irirı l:'Uketici İncUslcri 

LL.':L::.ci 2'~:-::·.:::.sı;:ı(lo. .l.LC!' tip tUh:etici için; 

(i= 1,2,),4,.5,6,7J ',(e;=,.1,2,3,4,5) 

ve i ter.t.syor.:. sonunJo. ise 

Tlı.J3I,Q ~ 7 

aE. To.blodo. 0örL1loJ:ı i::..::isler, i tc.ro.syon sonunJ.c. her r.ı.::ı.l ?l'tıbu 

ve-yrı !~elir iç:.n hes::.plo.nrın~ y-::.§ ve ci:Lısiyot gru~:ıJ_:-ı.rıı-ırı ilie

kin in:1islcrin~ yetir::kin e.rl::GL~irı iıı;~isiı-ıE: tölUr:ıU sc::ıucu elJ.e 

e ;.1i lrJi,. tir. 
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Tnblonu~ı üıcelc;:E\Gsi sonl}CU ilk :::·;öze ço.rpo.n özellik1 ye-

o}7ır-.._, 

:la benzer özellik r~özleiEJCktGc1ir(21). 

T:::J.Jlo~~r: ·~Uzlcnc:n ;u::cr 1::-i:ı." özellik de, oJml öncesi çne;ındcı-

ki çocukl:-'c.rJ. . .n (0-6 y.~J} r:,t'llbu) tUkGtin nf:LırlıklarınıE: ldukça 

b\'ı',ri).'lr cılrı·,.-:sı··1 ı.r ''-"hYJUYl '·~":.·1 lC" i k·i 'le'lG··ıı" V"l.:ı 1"' T·ı" ,..,-;··~cı' sı· 
J ..; l, .!.\.. ;s; ... \..._. ,,_~ "-- • .L l,.., . .ı... j_... 1., • . _,' ... h ~..... -- ..1 \....~ J. U Ll. .L e ..U - _,_, .L.l ' 

tü kc tirıi). İkLıcisi ise bu in:1 i s ler, her '~rup tn ki bireylerin 

r~crçe kten ne ko.dC'.r tLH::s tti kle r j_ni c~c (il, bu bire yle ri n h:l.nc hcıl-

kına kntıL'c-:'cE:ıyl"' tınne~c bu rıo.l :-r;rubunun c~ai.c: frtzlc: tüketilJi

·;ini r::österir. Ö.rnc: in9 belki 0-1 ycı.şlnrır.:.Jaki be];GklG.!j eki~~.ck 

ve to..hılı in.:~:L sin ~:u s te:r·,~i (.i c.>"_ırlıkto. tUke t~··~eyc; ce kle rclir; o..r .. s. 

çocuğunu er~ziren o..nncnin bı) J.·ı.o..l .3rubun:."lc:n tUketi::ıi c.rtc.bilir. 

Gr1l];ılal:'ın en 1..:J.skın tl.~ Le ·cL~~ :ı zelliklerini Je şöyle U zet-

leyebiliriz; 

bo.lık VG kLL~Ci3 lı.nyv2rı.lr:r1 tUksti;.i, hE:r yetişkin Gl'k6~G (;öre 

grupJ.c.r incelendi-

t<_iı1c1e ··\eli fi~·.C ço.:';J~n-~l.cJr:L Grl-:elc ve olcul öı:ıcesi çc)culc].,J.J:ırı en yük-

k t . k" 1 " . ı . . t"1 t. . se ye ı .ş ın a.şc..e(·,er.ı. oıı:'lY2 u~ce 1 cı inCli slsri, yrı~-;L:::,r, süt ve 

s.354. 
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C'it·~;r ,c.-. ··ııll-·.,..ı· Ve y· uo·:u·"'t'l tiil;-e +i r,ı· .ı-le • rrG-'ll' r·•rıe çı:ı:"i·ı''l-'1•,1r-' U {~u ····~' ...... \.....!,. \...,..ı.. . ·~- .L C..... l.-( •. -' V-...... -..:...l.. ' ~:.. ·i5-~·~ Cl., _ _:.; .!.-1...-C.,...r..~-l k:.~::.ın-

l"rın ise yc.tişkin ksc~ınlar-:1o. oı-::.ut.u r;jld, et, bnlık vs JcLü~.es 

hcyvCLnlc:::rı tü kc tLü ~J-~1e en yükzek olaraL :--özlenı:;_ıekts.::Iir. 

1:-ı.r'-ln gözlcnn.esine karoın, ).yL:ı. hr.rcr.ı:~clarıa,~; en )-ükr:Jek indisin 

Du ise, bu 

ı ı "'lı~ . . o ::::-,rr-. c lL.l"..eLıızJ.n, öze:;lıik le kırsal kcsi2in örf ve adetleri-

ne göre genç. ·. kızlc,::·ın çeyiz lıazırltı:_ın döneL:inin bu yaş 

rr J. ·' ,;.• "'l ~. . -ı rol' n-ı.>:. ,.,,i • ı··. . - t'i'.-- t. . . '') -'~ ı ... i -,,e .ır ın,_J_._, eı:ı J.LC"'-'-~--~'ı:_.ı,_L__,e 9 Jırı .. u"'-.e ıcı ı_ı__ .. .ı.s e,~. ne uygun 

da ve en küçUk indio ~e yetiGkin erkeklerd~ görUlcckteJir. Di-

~e'" l"i, ·l .,rı' c·ıc ~_ .. .-.· ... ~c··,rr·· 11~r y"'ı-ı·" ::'., .L --' ,ı. --- -,; ıj -- L\.· ..... •.c·:;J G? .Lv 'ç _L çocu~un eklen~esi ek kUlfetler 

r;.:erektiruoktG VG bu kUl fe tl er yetişkinlerin kül fe tıeri ni ele 

D. Kırsal Kesin İçin hesA.plnnnn Ölçek EkonoL1s:L K::ı.tsuyıları 

İkinci bclür.ı.cle, ölçek ekoncr:ıisi kcctsayılc.rını ::ı.çıidrxken 

( 22) Bkzo nEYNOL~JS, F.D.- ve W'.JL~1 1f1J) .• , CTasuner Lehc.vior, 
Mc Graw-Hill Book Co., New ·xork, 19"'tr-;-B. 9b-1lö.' ·. 
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bu kc. tso.yılo.rı. yo.f) ve .c]_nsiye t o.yırı.:-;ıı yapılnaksızın hnneh.~·:ü-

k_ı bU .. yu"klu" r_o:_ L'i.ni.i.n h it"' fnı·ık~ı· .,_iT,J.L··ıu O-, ...,._,"ır t'"' ···ı'"'l...,r·'ı ı::ıtı1r ~,,, _,Ll1 1"U".l _ _ _. - ~ -~ ~ •.• Cc.Li .• cl>- ccJl ''·'· cc:ı ';:: -'-•. J..l...,, \., _.. 1!-

\ 
cla hanehalkının tükcti;::e ;::enel etkisini ; 

K2 tseyıl arın he sr;_plc..tr.:o.ı.oın:.::.a kullan:_hi'~.E.ıız veri ise ln( n.) 
J 

idi. O h:J.L:le ölçek ck:<~ı,L:isi veyn :_,isekcrı.oi.ıüıini; hcuıehalkı nü-

dır. Veriniz :Lç].n belirlc;c1i~,ir.ıiz ortalar.m he.ne;:ıcıl]:ı nüf-usunun 

ölçek ekonocisi ise~ 

olacaktır. H6~3f'_plnrıc.:.n ölçek ekono.:.:ıisi kD.tso.yıları ve orto.l::1:,ıc. 

haneho.lkı biiyLiklLj,>":_u için 

.. t ·ı . t. go s crı._;-,:ı ;::: ır. 

'·'ı scıc o.no.n ölçek ekanonileri TDblo:B Ja 

~-o.blcmun incelcnr:ı.esinden de anlaşılaca/3;ı si bi en yüksek 

ölçe!.c eko~"Jo<.'jsi lmtsayısı koautla ilgili hc.rcaı:~o.lo.rda ·_örUL.ıek-
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11AB10: 8 

-r;.Lr-r:.·~~A."PT .. JA-l'';·!\\1. O .. Lç··i-i:K, ·_r,_ı_:_:·o·.:_'-.:o: ... -.. 1·'-:<·_ı ...... n·s 1 f·--· , ...... .ı. .ı.:. ..., -~ .. • 1 .ı.:. ~ • • ~ .i.\.lı . .L'.. ;. • ..U.11lJ. U. 

-0.833 
~-----··ı 

-0,787 

+6~..1ir ve- bu c1a çok doğnlC.~r. Örneğin, bir evin ıs:..tılı-:.ı.ası,~ 

h h lk .. f t " ı " .. k "1 .. l ı " . ı ' . ..., .. aJ.1e n ı nu usu ar sa ~-a )uyu.,. o çw:,e CLec~ısıncyEcc;.,c'.;ır-. bu 

:.1.urı..,ı:;do.':kir;;;i J.Jn(.'lll2 düşen ~~ınliyet gittikçe· c:Liı;;;6ce~:tir. 

ölçek disckonomisinin sözkonusu olmasıdır. Diğer bir deyişle, 

ı 

ı 
! 
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hanehclkl. nüfusu nrttıkça, ckı:ıck , .. e trı.hıl tüke tLd o.ynl. ornı.1~-:.o. 

1 "'1 ~ ı ( c C'.ı , ;:,ane:.~ fnzle. artna~tadl.l:'e Bu e:SilL'in iki önc~_üi n.e~Lni 

o ıe.r:i lir_, 

"' 
elc1ck ve tab.ıl tüketir.ünc1e (özellikle dc:ıei:<: tL;ketir:~inc1e) israf 

~rupların:n~ cluşnn 

örne(inizc1e cözlenen bu e[Jlin; h~.nehc.D:ı hUyiL~Ulcçe, c.1ili_er 

harcnr.12, almnlnrınc1cm so/lnncın ölçek to.s~.rı-•t.i ı.:laı."ı:.nn bu harcr!.ıx~ 

~'ruhuna ko.ydırıl:::.1c.sı ,s:)nucu orteya çıkr~;Jil::ı.r. Bu yor·ıJr:ıu, ters 

;,"önde olr.mk 1myc1ıyla, çeşitli hazır yiyseekler ve s.:;t!ze ve ı:ıcy-

ve için he so.plo.ncm ölçek elGJ:ıor:i si kat sayıJ...-.rı i ç:L.n Je yapabi
~-

li riz. 

Giyj_n harcaccü::rınc1c~ clçek ı:.konomisi ke:ts::yıs:trnn yüksek 

0lU:~'UllU is~. cenc.lliklG r<Cl1;Ç_ VG (l;Gll&'!:::e çc_>;ın(,nki .c1ÜfüSUD. JO~iun 

ol:'u(u kırso.l kesL.~. :i_çin ··.o.:~al kabul et:·:ıek :~e;~'ekir. Gerçekten 

,_ç hızlo. büyü. yen çe cukl :'rı n ";iysi leri, yıpramı.o.d cm kUçli.l:,ıe k te 

ve bu k~çülen ~iysiler atılonyıp1 daho. tUçUk karJsşlerce ~iyil

- .eye clcvaı:1 eCil:~•Gktc::lir. Özellikle :;:elir dil].ıüer:i:::ıin düşlik 

o1:1ucu kırscıl ke si!:~ i çin, bunun bir tür yerle sı ik :.ele n.Gk ol-

,_up u söylE-ne bilir. 

Son olarak, en :lL~ Uk ölçck ckonornisi lmtsayılo..rının, 

ov ekonomisi içi:ı;ı.de geiıGllikle uouz olarak 's'sğ-
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lananayan et,halık ve kür.ıes ha,yvan.lnrı tUJ.ceti:ü.rde .:·~örUlT~esi ;__b.-

~nldır. 

GelirE ili~:kin ölçek eknncL"_üsi k2tsayıs1 ise, or-t11lc:ur.:"'. hane 

bUyüklü~U için % 79 civarın~r 

hn!.eholkı ·_;eliri nynı olan kc.1,~b8lık h~ne.Lıclklnrı ~un, .rı.i~fustı 

az :::·lanla.rn oro.nlo. ;..1oJ:ı..~ yüksek bir refclı ::.1üzGyine ulo.~Tcccıkları 

şe klinoe yorunlo.y2bili.ciz. Bunun ne :::.1c ni c· lar nk :lcı, ,·rı;:.1;J. hc.r co.ı.-ın-
" 

lar:t topler.unın, y::ıklaşık 1/J ü 1mclcır ( 23) bU.yi.iklUkte ~;lan ko-

ları~ .. c~sını ":~österEbiliriz. Bu hnrc~::-m türle_·itı<~e, ölçc;k ckono-

rıü si kc tsayılm.:rının neden b UyU k olc1u(unu yulmrc1o. o.çıJ.<:L-::.:·1cı.ya 

TU~ veri için hesaplanan b~rio tükGtıci indislcri ve ölçek 

c k:.-H1or.:i si lm tseıyı larını vol"' i olar ak kull2-m'.rG.k En·~:.e l ci<ril Gri ni 

he se.p 12-yaca?~E-~ızı be lirtrü .}tik. Dolc.yıs ıyla bir-iı:.1 tll \.;;: ti ci in-

:~i slc:ri ve ölç e Jr. e kon.0[1i si katsay ıl arı tüke tiEı. kDlı1J ]_r:'.rını 

l::nnrc c.:ı:ı.acı, En:~el c.:~rilerinin ho.nehnlkı 'rerilerinin konpozis··· 

y:-:ınundarı dotnn farklılıkle.rını rrLI.cr::J.ek oL.ıo.kta:lı:~ ., İzlc:.ydl 

kefüı_,_~ıs ise;. Lı..ı v,c·ı ... iler kulle.nılnrak bölgeler için [1u:::npln.nan 

En~el e~rileri yer alacaktır. 

( 23) Bu yccld::::.şık oran, konut ve e_;iyia hnrcci·:ıcı.lorı toplorı.ının, 
toplm.ı. sıda harc:.:.ır:üarıno. ornnlrmtıasıyla elc.1e e;~.iL~üctir. 
Bkz. DIE, A.g.k., s.9B, Tcblo IX-3. 
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Bi.lin:li ~,i r,~i bi, bir t:-_:pl uı.:un tüketim alı şkanlıklcrıı'., 

ortc.Jcı. koy:ı.ak için; o toplunun çe :;:d tli sosyal ve ckonr·::cıik ("i zel-

likler-i:ı.ün bG lirlennesi ~~;ere ko.e k te cl. ir. Bunun yanı nde, bUl::·eler 

için ayrı c.yrı hesnplcı.dı!~~.ır.ıız Engel fonksiyonlerını yoruralarken, 

Jaha önce bcJl,:,elcrf~ ili ~kin ynpr:.ış oL:.lu 1~UP1UZ isto.tistiksel 

ç~:üıcncı.lar ve ~)Öl~::elerin bilinen coernfi özellikleri gözönun~~E-

tu tuli:1c.lı.::1ır. 

Hcso.plo.ıı:ın En::-el fonJ:siyonları ile ilc.ili cıçıkl::r_ı.c'.larırnz-

do., lruJ.lo.n.:.h( ıı~az h cr fonksi yon tipini ikinci böl Un::.le ayrıntı-

lı olo.rr:.k inccl::cl:i_i)niz için, şekil çizimiııe r:-:i lilneai:::'tir. Hf'r 

fonksi:'ronun he s np lo.nn;.1 pn.rcı.r.ıc trelerinin nl tın~lo., par o.ntez i çi rı-

de, hescı.plo.n:::.n ııtıı istatistikleri ve ayrıc~ çoklu l:>rc::..c.syon 

katsayılc.rı verilccsktir. 

E e S3plaı;.n.i.1 fonksi:;T()nlnrın yorur1lc.n,_'.':.'.sın.::la r;ö Z(~e n n zak tutul-

~aoası ~ereken çok ö~wnli bir husus da errilerin, birin tU~atici 

indiolcri ve ölçek CkOllODiOi k~tsayılarına ~öre QUzcltilniş 

r~o1ir :i. lG, .. LizGltilniı;? hrırc2.r,ıo. at'asın~~aki ilişkiyi orto.yo. koydu·-

fonksiy o nlo.r; 

Co o 
o .. = 
ıJ 

ı __ J_ .-----,("1 .......... --~ 

Qo .ln(no )+ ~W o n . 
ı J 2.__ ıg gJ 



.. 

iken 

Y. 
Y .::::; ~.......,.....-.--..J .. a 

J Q
0 

.ln(nj)+2 
g=J. 
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w n . 
oc; f~J 

iliçkisini söster~ektedir, Daha sade bir ifade ile fonksiyon-

hcı.rc.::ı.~TJ.ya e tld sini o.çıklm:ıo.ktzt:Jır. 

n5n çc::;';unc.ı.o. hiperbclik ve •l.it~.er : .. ıa.llarJn ise ters lorslog k.:::-.lıp 

en uygun forıksiyon tipi olarak sept::ınEuştır, Her iki tür fonksi·-

yon için hescplo.nnn p2.l"<~.i._letreler~ bu ho.rcc.Lı· c::ruplo.rının geli-

ri n nrtcm bir fonksiyomol ;lu[i,unu gösterr.Kkte ~lirler. 

İkinci hc51Ur:ı..:kki açıklnnnlorıLıızdc.n da h::ıtırlf'cn~:..c::ı.2.ı gibi 

hiperbalik fonksiyonlo.rla, ters loglog fonksiyonları ko.r~ılnş-

t ı . . 1 . . ~ '·~ . 1 ı . D 1 1 t " 1 1 ırn.nc r:m:~1.mn CcG[~l c .. ır. c nyısıy n •o E~e er 

F n rrf"1_ f:-ı··~ks:l.yunl::clr ının karşıl::..~ştırılrmsınc1a ~ hiper bo lik fonksi-

yonlarda, yato_y ekseni (biriD. bD.}llla f3Glir) kesti(;ı .ll.·Jdc::ı., es-

ketio düzeyi hesaplannr2k buna ~öre yoru2 ynpıluıştır~ Ters log 

loc fonksiyonl2.rc.1o. ise ortnlrn::ıa biriı:ı_ e:elir hesnplanr.r:::~J;: bu 

birim ~~elirdG r:;özlencn esneklikler karşılo.ı:,ıtırJ ır··ı 13tır~ Ayrı en 
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bu formda da e sneklii],in bire e şit olduğu gelir düzeyi bulvnmuştur. 

Blı iki tür e~rinin temsil ettiği tüL:etim özellikleri yo-

rumlanırken artan eg;iliriıli olan bu eilrilerde, esnekliid.n bira 

e şit oldu~;,u 2;eJ.ir düzeyinden sonra, gelir arttıkça, hiper b o lde 

e sneklictin küç\llme k te, ters loglog eğride ise artmEtkta olduğu 

gözelen uzak tutulrı-,amalıdır. 

Ortalama birim gelir düzeyihdeki esneklik veya o:.'t::Jlama · 

esneklik şu ı'}ekilde hesaplanmıştır. Önce ortalama hane:halkı 

kompozisyonu tahmin edilerek, bu koropozisyona ve Vı0 0', l~ 0 ya 
. o 

göre altı kioilik hane: alkının a(~.ırlığı 5,68 olarak bl~lunmuş, 

claiıc:l sonra her bölgenin ortalama geliri bu hanehalkı a6~ırlı.ğı-

na gö.re düzel tiler-e k, ortalama bir'im başına gelir hesaplarutll~}-

tıı-... Bu hesaplanan ortalama gelir, ters l~glög fonksiyonun es-

~ı e klik formülLinden ;{araı'lanıl<;.rak, e s ne klikıle r he sap lcı.rlııııştır. 

Bu açıklamalardan fJOı'll'a, bölgeler i çin tahmin edilen Engel 

eğrilerini sırasıyla incel::;yelim( 24). 

A. Karadeniz Di.Hgesi Için Hesaplanan Engel Eğrileri 

KaraeLeniz belgesi iç].n he.saplanan Engel e(J;rilerinde, 

ilk dört gıda harcamasında hiperbolik, bunlar dıQı~da kalan 

.harcamalcırda ise ters loglog fonksiyonel kalıp uygun olmuf?tuı-•. 

( 2tt) Fonksiyonlaı'da sırasıyla cı~ Ekmek ve tahıllar; c 2 ; Et, balık ve 
kUmes hayvanJ.ttrı; c 1 : Ya;.!,lar, süt, sUt mamulleri ve yumurta; 
c: Ya;;,kurıı,sebze ve meyveler, c ~Çer:i.tli ve hazır yiyecek 
m~d.cJ.e leri tüke tim}. erini ve Cı;: Kon~tla i lgi li b. areamalar; 
c 7 g Giyinı_ harcamalarını terasi I e de cektir. y i se birim baş::ı,nı:ı 
geliri temsil edecektir. 
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Ol= 1094,37 ~· 
(29,85) 

02= 362.14 ·' 
(17,33) 
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4018,93/y 
(10,38) 

• 
2115,33/y 

(9,59) 

R=ü,381 

!?.=0,356 

c3= 2618.71 82683,92/y ~=0,737 

(9,22) (27t59) 

C4= J156,t64 250122,tl:8/y 11=0,663 
(2,~7) (22,J6) 

1n1n~5= ___ ;___ (-1,574 + ln 1n y) n=0,439 
o.324" 

(12,30) (.54-,66) 

lnlnc6= --·--rı ___ (.:.1,877.+ ln ln y) !1.=0,252 
0,155 
( 6 ,5 2) (50,7~-) 

lnlnc7= ı (-1,975 4- ln ln y) R=O,l66 -ö~'lı'9'6-

(4,14) (61,14) 

.. 

Fonksiyonların incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, Ka-

rader..iz Döl ge si 'nde gıda rnadde, leri içinde; ;yaş ve ku-ı::ıu se tze 

ve meyveleı., tlike tim harcamaları ilk sırayı almakta, bunu~ yağ

lar, süt, süt mamulleri ve yumurta ve ekmek ve tahıllarla ilgi-

li harcamalar izlemekte~ en düşük tUketim harcnmc.sı ise et, ba-

lık ve kümes hayvanları tüketiminde gözlenmektedir. Gelir es-

" <. :ı:ıekli(i biı--den küçUk (O <,E.i 1) olan bu mcüların zorunlu ihti-

yaç malları oldu?i:u açıktı;:-. Hazır yiyecekler ise clic,er bölge

lerde oldıı[[u gibi, lüks ı::ıallc.r grubuna girmektedir( f: i>l), 

Türkiyenin balık Ure timinin en büyük kısmını sağlayan Karadeniz 

Bölgesi 1 nin, tüketimde geride kalması; bu ürünün geliri yüksek 

kentlere veya bölgGlere kaydığı~ açıkça göstermektedir(Bkz. 

E.T.2). 

Hazır yiyc cek maddelerinin tüke timinin Knreci.eniz l::öyleri 

için lüks nınl olarak saptnnm.asJ. da, gelirin dü;;lik, göreli firıt-·

ların yüksek ve tüketim alı.:;ıkanlık1arına ters clUşmesi açısından 

döğaldır. 
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Konutla ilgili harcamaJ.ar ve gj.yim harcaım=ılcırının c1.a lüks -. ' 

blması,gene gelir düşüklüğü ile 'açıkl~nabilir • 

• 
B. ~ğu Anadolu Bölrı;esi Için Her:::aplanar~. Engel E:[._:rileri 

DoUu Anadolu Bölgesi için hesaplanan Engel e~rilerinin 

C:.i:~!.er bölgel:.::rc!..r: n en bUyük farkl.ılığı, bu bol ge de se b:~elerin 

ele lJj.r lüks tüketim mal::ı. olarnk ~rtaya çıkmasıdır • .ı:~:u:;Lı 11zun .. 
. , ••'-'•• b''l d ] • ' k~ l d k suraugu o ge~e~ u.a~ım ım an_arının a ço _ ' cük düzevc~e olu-

~ru, sebze tU kc "(:;j_nü ni L;üyük ölçüde engellemektediı', Ayrıca 

eic-rı.r::k ve tahıl]_ar tUJ.<:etiınlıarcamala~ilna, se.dece bu bö:Lgede, 

yarı logaı'i tüüt: kc:üıp lJym.tıştu.r. 

c1= 420~18 + 115,47 lny 

(1,63) (4?04) 

c 2= 298,70 - 1771?49/y 
(20,56) (8,60) 

c3= 2392,91 - 57382,57/y 
(13,18) (22,30) 

(18,20) (8,79) 

ı lnlnc5= ~------ ( -1,61:5 + ln1ny) 
0,302 
(12,70) (37j94) 

lnlnc6= · .. .: .. .__}~-~---( -1,948 + lnluy) 
0,119 
(E,OO) (58,82) 

R=O,l57 

R= o, 571 

R= 0,437 

R= o·22G 
' 



lnlnc
7
= ~1-~- ( -2 036 + y) 

0,063 

(1,73) (71,82) 
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R= 0,142 

Hayvancılıc~ır yaygın olduğu bu bölgede, en y-Uk.·ıek gıda 

tüketimi harcarnası; yağ, silt, süt mamulleri ve yumurta grubun-

da gözlenmekte, bumı tahıl ve et tUketiın harcmnc:ü ı~ı izlem<": k-

tedii", Sebze tli:kct::i.rıü ile j_J.gili harcamslar, daha önce bE:lirt-
·• 

tiğimiz gibi, et te;;_ sonra yer almaktadır. Di:;.er bcllg·elsrde de 

gözleneceği üzere 9 hazır yiyecekler lUks mallar grub-undadır. 

Tahıl tüketimi harcamasının yarı logari tmik kalıp la ifade 

edilmesi so l·n~c1· , >.,, harcama türünde doyum düzeyi yüksektir. 

oağ,lamak 15zere 1Car<::deniz Böl--

gesinin doyum düzc ine yakın bir gelir ddzeyi için tüketim dU-

zeyi hesaplsrunıjtır(Bkz,E,T.ıı 

Kom.ıtlB. ilgili h.arcamalar ve giyim harcamal..::.rınJ:la da Za-

radeniz Beil[~;esı 1 ne benzer e(.:,ilimler gözlennektec~ir(Dkz.1!:.'r.6-7). 

Giyim haı."carrıal.:?,rı i çin ortalama gelire .Q;öre he;::mplanarı. esnek-

ı ·''• J''' }'"1 l ·d , .. "k olrJupıı .r:r'o'ı,'u'1;·ıe-ı--·'ı.,-r·rlı'r ı:·:ın CLl~.:-cr oo_ge ... -(:'1' al'BSl.i:l a en au-_u '--· o'-' C.>"' --~-L -'-Cu 

( Dkz .E • T. 7). Dcle~e(~t:;ki :tklim koşullarının c~i yim harcamalarJ ... ıı 

p:elire daha az bat~ımlı kılınası da beklenG.i:l bir sonuçtur. 

c. GL!lıeydof~U Anadolu Bölgesi İçin Eesaplanan Lngel E',\rilerj 

Di.ı:-im tUketici ba0ına exı düşük 8eli:rin gözlendi() bu 

bölgede~ eli:' er ~)ölge lerdeki genel et~ilime uygun ola:L'ak ilk 

dört harcama ['):'Ubunda hiperbolik, Ci(ser hereama gn.ıpla:.;ı :~da 
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ise ters loglog kalıplarını tı geçerli 

Cl= 1073,16 - 4660.~-9/y 

(15,54) (6.46) 

373,74 3067,93/y @2~ 
(8,35) (6,56) 

e3= 1461,51 53710,59/y 
(3,85) (13,56) 

04= 2326 61 , - 2;175::.J ,51/y 
(1124) (12,63) 

lnlı1.e5= ----..1._ __ -- ' <:. ~ 64 7 + lnl ny) 
0,274 

( 6, OJ) ( 22, 07) 

lnlnc = -~].-~~-~ ( -1,852 + 1nlny) 
6 0,166 

(3,6~) (28,84) 

lnlnc = ·-~--1·~-· (-1,947 + lnlny) 
7 0,091 

( 2, 27) (39,49) 

ol -~u0u __ \.,!. o gözlenm.ekte c1ir. 

11= 0,408 

-· R:; 0,413 

.TI= 0,681 

R= 0,655 

R= 0,385 

R= 0,167 

Hesaplan<:m Engel eğrilerinin incelenmesinden de anloşıla-

c ~ı gibi, bu bölgede sebze tüketimi harcamalarının a~ırlı~ı

nın dal::ta fazla oldlı2l.ı, bun1..ı :;ra(;,lar, süt, süt mamuLLeri ve yumur-

ta tliketimi hs.rcaln.r<:.arının izledilj.i ?,örülmektedir. Gıda tL\l{eti

minde üçUn.cLi ai:i,J.l"lığı taşıyan ekmek ve tc:Jnllarla ilgili har

camalardan sonra, clif:'{;er bi:H~elerde o1d1J~l.ı r;ibi et vs hazır 



., 
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yiy~cek madd~le~i, en az ttiketim harcamasına neden olan tüketim 

macldeleridi:r. 
':'• 

Konutla i.~ili harcamalarda, bu bölgenin ortalama gelir es ... 

nekliğinin d:l.ğa-böl,rı;e L:re ·, göre. en düş ük olduğu; giyimele i se Doğu 

Anad~:,lu Bölr;esine göre daha. yüksek gelir esnekli1~inin bulunduğu 

anlaş:ılmaktadır( Bkz.E. T.6, 7), İklim ko (full arı do lay ısıyla, böl

c:;eüin bUyUk bir kcrünıinde yakacak tuı·~:etimiı:ıin Doğu Anadoluya 

gc5re dUşük o1ucıu, konutla ilgili harcamalarda gelir ekJhekliği-

nin dahc.< kUçUk olmasını do[;tU"c:ı.bilir. 

D. Akdeniz Bölgesi İçin hesaplanan Engel EG,rileri 

Ege B:)lge sinelen sonrle en yU ksek ortalsmcı. biı·ün gelire 

sship olan AkSeniz bölgesinde de, hesaplanan E~sel e~rilerinin, 

i:i.k dört ti.Ecetim i<.l:'ubu için hiperbolik, so_n üç e,rııp için ise 

te1:•s loglog oldtıNu gözlenmekted .r. TL:ketinı. a[~u·lı1cla.rı JLorü.de-
.. 

niz Bölgesi~fti andırınakla birlikte, hiperbalik formları için 

saptanan doymı1 l~.i'zeyler5 v.ıin daha yüksek ol\i.u~u ,q_:örülmektedir. 

cı= 
P40 ·-r--.L· ,)c. 1292,69/y TI: 0,153 

(21,34) ( 2' 66) 

' c2== 3.'1. 0 S6 
1 L.-,- 2447,31/y TI= 0,519 

(14,16) (11,11) 

·c -:ı= 2!:-JB, 99 62999,28/y 
..) 

(5,77) ( 16 ,36) 

c4= 3725 ,ss 3 27 05 2, 9 71 y . 
(5,77) (15~86) 

R= o,655 
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lnlnc = ~-~" (-ı, 396 + lnlny) 
5 o1 416 

cıo.90) (21,52) 

ı lnlno6:a -~~" ( --1? 727 + lnlny) , 
0,238 

(6.~) (30,58) 

lnlno
7
• • ı ~ (-ı 7 C 28 + lnlny) 

t'J~l67 
(4,91) (35,32) 

P- o ,-~ı 0 
l- ,..~ -- ..... 

-.R= o, 263 

Turfanda v::: ~~' 'NJimlik sebze üretiminde ~lchü:ça önemli yeri 

olan bu bölgemizin; sebze tüketimi harccnıalarırıın~ I~!.larnıara ve 

r· h 1 1 · ., 1 · b"l · t··ı t · , k 1 ' ..:. o;e l>" e;( erınaen sonra ge me sı, o ge nın the e J.rn a,J.l Q an ıA:-

larJ.na veya [1;Örel:'l. fiatıara bağlac:.uilir ( Bkz.F. S::.~-). Du.:1un 

ya . .:.ıında, s~b~~e ve meyve tüketiminin biiyUk bir kısmı.,:;_J_n, tüm 

'I'ürkiyeYye ve (zellikle, büyük kentlerdeki tliketi~ilere 7öne-

lik oldu[~u da eJ:5zden uzak tutulmamalıchr •. 

Di~er kırsal bölselerde oldu~u gibi, bu bUlgede de, 

süt, s,1t mamulleri ve yumuı·ta tüketimi harcaınr~.ıarı. uldukça 

yükse1cetir(Bkz.E.T.3). Bu '_o,ıda grubunu tahıl ve onu da et ve 

balık tüketim harcamaları izlemektedir. 

Sc bze ve tahıl tU k e tim harcamaları açı sı ndan, Kc::' adeniz 

jyi durumda olan bu bölgede, et, bo.lık ve 

küme s hayvanları tüke tim harcar.'lc.ları, Karadeniz BölgesindE-.l.dle-
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ri n ge ı-· i sinde kalmaktadır( Bkz.F. ~;.ı, 2 ,4). 

Hazır yiyeceklerde, ortalama birim geliri y~klaşık olarak 

aynı olan bölgelere oranla, dahs dU.şLik bir gelir esn0kliV,i göz

lenmekteclir(Bkz•E•T•5). Bu CJzelliği bölgenin tüketim alışkan-
tl • •' ' 

J J. klar ı na ba[~layabi li ı" iz. 

Konutla ilgili harcams.larcla, KaraC::_eniz Bölgesi ı nde gözle.-

:nen ortalama gelir esnekli L1e çok s-akın bir as:1cl:lik hesaplan

Euetır,Bkz~.T.6). Giyim harcamalarında ise es lck1ik, ortalama 

gelir bu iki ııj'-.gede birb::...rine yakın olnLı.kla birlikte, Ka.L"'ade

ni z Bölgesine oranla oldukça yUksektir( Bkz.E. T,. 7) • 

E. E3e BUlgesi İçin Hesaplanan Engel k~rileri 

Ort,:üctı:ıa geliri, Marı;ıa:;:<:-:ı Dölgesi ile Akdeniz Bölgesi 

arasJ.ı,da yer alan Ege Bölgesinin Hesaplanan Engel c L;:c:l..leri ge

nel Q'zelliklerc1en bUyük sapmalar gösterrııe mektodir. 

Cl= 1094.36 2438,59/y R= 0,285 
( 21.39) . (5,89) 

!1 

02= 528.06 2474,42/y fl= 0,411 
( 15.5 6 )· ( 9 '00) 

2589,07 49306,48/y 
-J"< o ...-ı-,-c = R= ,tı:JO 3 

(7,41) (17,43) 

C4= 5164,97 234434,67/y İ?.= 0,603 
( 2, 70) (15,15) 
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lnlnc· = _____ ı...___ 
5 o.Js6 

(-ı' 4~i1 + 1nln,y) TI~ 0,472 

(10.71) (24,60) 

1nlnc = ____].~ ( -1, 7Gi + 1nlny) R= o, 282 
6 0,221 

(5,82) (34,25) 

lnlnc7= ı (-1,853 + lnlny) T?.= o "·)6 'r:..'-

o •. ı53 . 
( 4.10) ( . ' ,39,27; 

Bu böl.::,ede tahıl tLike timi harcariı,Jlc:ıt•:ı, Akdeniz Bölc;e sine 
. ., . 

.. göre daha dtişük olmakla biriikte, diğer tum harcama tUrlerinde, 

Ak , . B" ·ı . . . . t"' d ' . t "1 t . " . 1 . . .. ( --,, ""' T 1 ) c•.enız o gesının us u.n e :ıı1.~ u ce ım ee:,ı.~1m1 vuı<•ır inc~"·-t.:·. • • 

Ortalama birim geliri Karadeniz Bölcesine y2k1n olan bu bölge-

de; et tüketimi harcam<:üaı..,ı, Karadeniz 13Jle·e sine göre dalıu 

yUksektir(Bkz.E.T.2). 

Bölgenin sebze ve meyve ıı yağ, sUt, süt mamulleri ve yumur-

ta tüketimi harcm8.c:J.arı Marmara Bölgesine yakın ve o1dul:ça 

yUksektir(Bkz.E.T!3,4). 

Hazır yiyccekle:cde esneklik, Kaı:aderıiz'e göre clcılıG. dü-

şUktlir. Ancak komıtla ilg::lli har c ,mal ar ve giyim harcam.ala:n nda 
1 

yüksek esnekl~kleraöz koıusudur(Bkz.E.T.5,6,7). 
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F;. :Marmara Bölgesi İçin Hesaplanarı Engel E[i;riler·i 

Yüksek sanayile!:,;me ve kentleşmenin hakim olC:~ı..ı~,u I;Iermara 

Bölgesi koylerinde, en yl~ksek or-talama birim gelir gözlerunekte-

dir. Bu bölge için hesaplanan Engel e~ri leri di[er bölgelerin 
< 

ço@,unlu_?.,unda se. pt anan tiplerdedir. 

c1ı:: 1175,13 2318,88/y 
( 23 '20) (6,32) 

' 

C2= 579 ~59 2285,8()/y 
(17,82) (9,69) 

c3= 2868,71 69773,22/y 
(6,55) ( 21' 98) 

c4=_5345,01 299558,42/y 
' ( 2 '7J_) (20,95) 

lnlncı-~ __ ___].~- (-ı, 285 + lnlny) 
) 0,477 

·C 14 .~.o) 

1· lnlnc6= -~---· 
o, 290 

(8,29) 

ı lnlnc
7
= 

0,207 
(5,83) 

( 24,37) 

(34,03) 

( -1,745 + lnlny) 

( 39 '46) 

R= o, 389 

N= o,690 

R= o, 672 

R= 0,530 

B:= 0,248 
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En yüksek to.ı:.:.ıl, et, sebze t Uke tim har c:· ması bu bölgc=~de 

gözlenirken, yac:ıar, su't, süt mamulleri ve yumurta i le ilgili 

harcamalart en yü1:sGk tüketim harcamasının gözlendi{) İç Anadu-

Hazıx• y:'!..yecekleJ:'lc ilgili harcamalarda bu bol~e içi n 

he sapıanan ortalama. ''osne1::.lik, bölgelerin en dü ı}ük 0l2nlar ından 

b . . . k k tl ·1~ ·ı . ' ı d . . ı d ırı ı e~ •. onu a L.p::J._ı narcama ar a ve c,ıyım ~- areama a.rın a 

en yüksek .. talaL ct;ıcklik bu bölgede gözlennıektediı.1 (Bkz.E.T. 

5.6,7)• Bu da bölgenin k:~.)'lcrinc1e, refah düzeyinin artması so

nucu • kentsel tüke tL:1 et;iliotılcrhıe yaklaşmakta olc.h.J{:lmu göster-

ltdr 0., 11ik1 :.ı'''Z~"•rıd'' r.:ıdr1 l"'-r~'de +le e-""·ekliv·ı·-mec e ı .• Z€ .ı ••.•. 6 LC:A..!ı .• - c') O. lTI<.. '-'ev ..ı.n ' ua p o.1. -E'o 

nin düşük olması·, az da olsa hazır gıda ·maddeleri kullanma alış-

kanlı[;,ının erttığ,ı.inn bir g:Ci s ter ge si dir. Konut Ille giy :im harca-

malarında görC.1en yUkDek esneklikler ise, bu tüke tim alanları n

da, gelir arttıkça tUketiın p8.tlamasının olabilsc8(i,i ].zlenimi-

ni vermektedir. 1'-.:::.;ıka bi.t· açıdan bakarsak, gelirin düşmesi 

veyrı f:i:atların 8rtm.ası halinde (ki bu negatif bir ,r~eJJ.r etki-

sine nedE: n olacaktır) konut ve giyim harcam;:;larının bir c31çUde 

kısılabilece~i dUgUnUlebilir. 

a. İç An&clol·u Bölgesi İçin Hesaplanan Engel JP'rilGri 

Bu bc)].gede ds ilk dört gıda tliketim harcamalarıylo. 

ilgili kalıplar hiperbolik, diterleri ise ters loglog olarak 

s ap tanmıf") tır. 
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c1= 887.37 3534.66/y f>n= o.33s 

~(16,4.9) ( 7 .62) 

-~ 

e2= 28E3 .. 57 - 1172.95/y n: o.307 
(14,51} ( 6 ,84) 

c3• 2906,92 .. 81702.20/y !b o. 760 

\7.66) J 24.98) 

.. 
tb 0,670 c4= 3046.90 w 273330.74/y 

~1,85) Cf9,29) 

1 (ı 1.1~,., lnlny) Ra, 0,482 lnlna5• .,;. 'ı·C.:U + 
0-.395 

v;. 
... 

( 11.92) ( 25 ,51) ·:..( 

• 
lnlnc

6
= ~-ı_~ ( -ı' 71'/ + lnlny) R= 0,319 

0.235 

( 7 .ı4) (~;1 99) \ -· -,., 

ln1nc7= 
o.ı58 

ı ( -1,839 + lnlny) 

(4,91) 

::Lç Anndolu BC:lgesinin genellikle tahıl üretürü cıde bulun-

ma sına kar ŞlJ.J., tahıl tUJce timi harcameları en alt düzeydedir 

(Bkz.E.T.l). Et~ balık ve kiimes hay\;anları tüketimine ilişkin 

.harcamalar d.a en alt düzeycl.e.cLir (Bkz. E.T.2). 
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Sebze tüketimi b.arcamaları bakiınından bölgeler arasında 

ortaL:::.rd<·.: yer alan bu bölgede, yaielar, ·süt, süt mamulleri ve 

yumuı. ... ta tüketimi tLim bölgelerin üze:r"indedir( Bkz.E. 'I'. 3, 4). 

E azır yiyeceklerde, konutla ilgili harcamalarda ve giyim 

harc:::ımalarınd.a ~ bölge için hesaplanan es ıe klikler, diğer bölge

ler için hesaplananlar arasında, orta sıral;::.rda yer almaktadır 

(Bkz.E.T. 5,6,7). 

Bölgenin ortalnma birim geliri ise, oldukça düşüktür. Bu 

dn gözlenen tüketim e(,ilimlerini bir ölçUde açıklamaktadır. 

H. Tüm Bölgelerde Gözlenen Genel Özellikler 

Tüm bölgeler için yaptı@,ımız bu analizde dikkat çeken 

husur:ı, beklenilenin tersine elaııek ve tahıllarlc:ı ılgili tüke ti.m 

harcaw.ala.rının, diQ,e:ı..' harccıma türlerine oranla cJ.ü.']ük · gözlen- · 

me si dir. Bt.ınu iki aç. ı dan açıklam,~~k mümkünd:;lr. 

İlk b.J.kı ş ta çel i ;~;ld [~i bi görülen bu cl urumun birinci nede

ni; ba[iımlı değişke:·ümizin tüketilen miktar de2;il, o mal grubu

ne. yD.pılan harcama olmc::sıdır. Dolayısıyla, ekmek ve tahılların 

tüm gıdn maddeleri a:.'::::.sında en düşük göreli fiata sahip olması; 

bu mal grubundan ynpılcm tüketimin, ~niktar olaı"'ak yüksek al-

masına rc:ı.ğmen, harcam=·. rak2.mlarııun diğer gıda harcaı:nalc.u"'ına 

göre düşük görünilesine neden olabilir. 

İkinci neden ise, ikinci bölümde değindi~;ir.niz nedenlerle 

eksik veya yanlış bilgi toplanm.ası sonucu ekmek ve tahıl tüke

timi, oldu2,undan d.ür:;;ük görUıımesidir.Benzer ölçüm hctal1:ı:ı::ı.- -

rın diğer ı::.el gruplarında da olabileco€:i düşünülürse bu nede-
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nin, gözlGaen çeli.::;.kiyi açıklamaya. yetmeyeceği söylenebilir. 

BölgelerdE> gözlsnen bu ~lJal eliilimler ve bu GgJlimlerden 

sapmaların göı~(Jldü[ü, her harcama grubu için hesaplanan Engel 

fonksiyonlarının çeçitli özelliklerinin yer aldığı table-lar 

ektc:: sunulmaktadır(Bkz~ E~'l1.1-7). 

Bu tabloların incelenmesi sonucu gö:·[HebilecLği gibi, ,ek-

me k ve tahılTar tL~ ketim harc. malarında gensl olarak hiperbalik 

kalıp geçerlidir. Boiu Anadolu Bölgesi için hesaplanan yarı 

logari tmik kalıp C~a, hiperbalik kalıba çok yakın olup, sadece 

bir doyum noktasını kc..psamamakto.d;,Jt.Bu harcama grubu için he-

saplanan Engel fonksiyonlarında er:. yüksek korelasyonun Güney-

d V. A "' ı b"l . . . '"1 d ._, .... , kt ". (--k '[,\ T 1) Of::SU nauo u o gesı ıçın sag, an ı;_sı goru:...nıe euır ı, z • .ı.:.·. • • 

Et, baJ.ık vs kümes hayvanları tüketim htü"'camaları için he-

en lıygun fonkr3:i.yon tj.pi olarak belirlenmisıtir. TUm bölL;eld" için 

~örcli doyum noktası oldukça düşük olan bu e~rilerde, en yük

sek korelasyon Ak:1sniz Lölgesi için hesaplanmıştır(Lkz.E.~c·.2). 

Ya~_~,lar, süt, süt n:.amulleri ve yurrrurta tüketimi haı'camala-

rıyla ilgib. olar~.k hesaplanCJ.n En,';el eğrilerinde de hiperbalik 

kalıp, ti.i.m. bölgelerde en uy.c:ı;..ın f-.:>nksiyon olarak s np tanmı(~tır. 

13ı.J harcama grublında en yüksek korelasyon :l:ç AneJ'.ollı :Sölgeısi 1 nde 

göz. le nmi ştir( Bkz .E, T. 3). 

Yaş, kuru, sebze vs meyveler tüketim harcamc:.ÜE',rında da 

hiperbolik kalıp, Dohı Anadolu Bölgesi dıcıınclc. en uygun fonk-
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c:ı ı· \ro o ı k t t r D h "' , kl d " · b · J-) " o " n ·-ara sap anmış ı • a. a o nce ete açL 8 .. ı::;ımı~~ gı ı ogu 

Ana0.olu Bölgesi için sebze tüketimi harco.mal-=:trı rıt:l ters loglog 

fonksiyon uymu ş tur• Bu harcama v-u bu i çin en yüksek korelas

yon Nitırınara Bölgesi 'nde gözlenn:isıtir (:Dkz.E.rr.~~-). 

Çe şit li ve .hazır yiyecek madde leri tü h.: tim h.arcamaları, 

tUm kırsal bölgeler için lüks tüketim olarak g<:izlennüş ve bu 

tüke tim harcamalarına ters loglog fonksi;yo.ı.-ı <:on iyi uyumu sağ-

lamıştı.r~ Bu he . .rcama türünde en yüksek ko t'elasyon ise Güney

cl.ol;su Anedolu Bölge sinde rı._:özle :nm.i cl tir( Bkz.E. T .. 5). 

Konut ve g:l.yim oşyalarJ. tüke timlerinde de tars .lo:[log fonk-

siyon en iyi uyumu sa::_ıaro.ı ş, her i lc~'L lHU'canı.a grub-u i çj_n de 

en yiiksek kore laGyon Do1~u Anad.ol u Bölr3:esi v nde ~ö zlerımi 5tj . .r 

(Bkz.E.rr.6,7). DoG,u Anadolu Bölgesi için Lu hnrcama grupları-

nın ortalamc:. g:eli.r esneklikleı"inin diğer bUJ.cçelcx·e gd;~e düşük 

olllfjlınu, bölgenin iklim koşulları ile açıl::lE\'/<lüJ.i . .riz. Kırsal 

yöz·elcrd.e konutl-a ilg:i.li harcar:ı.ala.rın hUylik iJir yüzO..esinin ya-

kacak harcarrı.aları old.ı1(:ı.~ düı:;ünülUrse, blı yorum daha da anlam 

Yuko.rıda açıklamaya çalıştığımız, gıd.2 mad;~:_ı::;J:.ı:·i ılG ilgi-

1 i harcama:ı _ _.::,,rda gözlenen bulguları, aynı yıllarda beslenme ko-

nus·unda yapılan gr:;t'J. ş kapoan1lı bir araştırma c"La do[~rı.üaı:·.ı&ktadır. 

J.."Su a-ra"t J p·,,ı"'da l, ~ı -·-_.!. .. C.!. , 
.. ı] . ı ı l . 1 t . ., . ..ı.··ı ' • . . . ... 
CZG.- _J."CG 1.ayvar.ı..sa pr.C.. eın.ıerın vlL~G-Cli:illnJ.n, 

köyL~rde çok dt.L:;ük düzeyde olcl.u[,u açıkça gozle nııı.e kte; bı.m1.m 

nedsnlcri ise, ;ıyeme alışkanlıkları, ei;:ti~nsizlik, bu yerleş-
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me yerlerinde hayvansal protein kaynağı gıdaların pazc.1rları:.a 

:;urumı.Fı.daki yetersizlik ve bu rsıdala:."ın çok pahalı ol-ı.:ı:~:lo.rın 

şeklinde sıraL~nıı•aktadır( 25). Üstelik hayvansal proteinler 

içinde en bUyük payı; süt, süt mamulleri ve yumı;rta harcuEıaü:ı.-

rı nı.'ı aldıi~.ı hat ırlc:ı.nır.sa, et,. balık ve küme s hayvanl::n·ı tüke-

tim harcame.1a:rının neden bu kadar dUşLik oldı.ıfı:u açıklı~~.a k&vuç:-

maktaclı;: • 

(25) Ekz. KcJKSAL, o. ve ç,.:lı:;;ma arkaCaf]larıı 1rUrkiye. 1174. 
J:.k:_sJ:_ç_ı-~m~ ~fl9:.Q_:ı,:k .. v~ __ Q.~.0B.: ~ijk~ t imi __ A.ra st ırma sı, u:ı:C CI.' ll 
yayını, Anl<::2.r:-:ı., 1977, s.34-35. 
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Bu çalıL·mac1a hesaplanan Engel ecrileri, Engel kanunlarının 

geç 'rliliğini bil' kez claha kanıtlamış olmal::tcıdı.ı:ı. Gerçekten de, 

gelir eJ~'ttıkça hemetı. tüm gıc.1a hal"Ccun~:üa:rınc:la biı c1oyum düzeyine 

ulaşılrııakta, dolan.sı:rla gıda harco.mala.rının toplam harcecmalar 

içindeki payımn düı)eceği t açıkça belirlenmektcdiJ::'. Öte yandan 

clii~eı-· harcama türlerinde ise~ sürekli artan esneklikler nede.niyle, 

birJ.m bas{ına yüksek c;eli.r:Q sahip olan hane lerde, gelirin git -L:ik

çe dah<.:: büyük bir bö!.UmLl:1ün bu geı~cksinmelı:,r için kı.ılJo.mJrı2:---:.:ı.. 

anlaşılm2ktadıre 

liescıplc:.nan gelir-tüketim e().·ilerinin, tüket).mle il::,~ili di[,er 

fonksiyonlara t;öre ( örne[iin piyasa talep fonksiyon.lnrıne. göre), 

zaman içinde değerini. ve anlamını daha az yi tircli~;i bilinmekte

dir. Du eğrilerin, uzun yılların tüketim deneyimleri ve sosyc:.l 

normlo.rın oluşturduğu tüke tim alışkanlıklar ını r: östernıe si, bunun 
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en ba~ıt2 gelen nedenidir. Kuşh'"Usuz hızlı sooynı ve ekonomik 

li sımeler bu yerle s:ik ko..l ı.:;ıları bir ö.lçUde e tkilerler se de; yeni-

den hesaplanacak olan. gelir-tüketim fonksiyonlarınc.~o., e3,rinin 

fonks:i.yonel kal ı bından çok, parametre lere i li ,~~;kin de3erlerin 

de~işmesi beklen8bilir. 

B Le i nci bölümde i nc1.0le di(i,im.iz sıfırıncı dG.rE: c eden homojen-
' lik ve Slutsky ko~:ulları geçerli oldu[_iunda bu lmlıpların, fiat-

lar. gen,;l düzeyinin al"'tmasından daha çok, göreli fiatların de-

r~.i:~dmi a.dcn etkileneceği açıktır. Ancak hızlı enflasyonun, fiat-

lar e;E.nel düzeyinin yc::ınv:ı.cla, göreli fiatların dengesini de bir 

ölçUde bozacat,ı gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bj_r~m tüketici ind.isleri ve ölçek ekonomisi katscyılarının 

etkisini dikkate alar.::::l{ Engel eğrilerinin hnsaplanmasını ön-

gören mode lin• uygulanı-nası sonucu e lde edi le n Engel fonksiyon

larının dab.a anlamlı oldu~,u; gıda maddeleri için doyum d Uzey-

lerinin saptanıı:ıası ile 2çikça ortaya çıkmaktadır. Bunun yanın-

da i ternsyonun ilk a .. şa.masında ( Vi
0

g=Hig=O, 2 ve tc21=QCJ= -O, 1 iken) 

tüm kırsal kesim. için hesaplanan Engel fonksiyonları, doğrusal 

};:alıba uymuş, büyük standart hatnlar tasıyan tahminler elde c;dil-

miştir. Dahe, sonraki naamnlarda ise, hesaplanan 'ıl..._ '· \lig' Q,.. 
.~g. ..., 

ve Qi dei{,erlcrinin kullanılmasıyla, tahrninlerin standart hat:J.la-

rının, büyUk ölçüde düştUğü gözlenmi::'tir. Yukc:.:.rclo. bGliı .. ttiğimiz 

kuramsal kanı tın ynnJ. nc1c:~, bu istatistiksel kanıt da göstcrmsk-

te di:~- ki; 11 e şit hanehalkı nüfu svna sahip veri l<:::r.le yap ıl an tah-
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mi.::ılr::ı~in d2.ha anl2mlı olacağ,ı•·• şeklindeki e;örüQ koluylıkla red-

dedilebilir. 

Ecr-Je,planan ölçek ekonomileri katsayıları, ge;.:•_.k istntistik-

sel geJ:'cli:se leuranısal a.çıc1an oldııl:ça anlamlı çıkmıştır~ ÖzelJ.ik-

ls komıt ve gi:tiınle ilgili ölçek eJwııordsi katsü_yılnrı ~ kurz.:.msal 

açıklanı.ı:Üaı"ımıza uygun ola::-::clr 9 oldukçcı. yUksek de~isrde hesaplan-

Dntıtır. Ülkemizdeki ynyc;ın lcom.ıyu doğrulayıcı yönde, ekmek ve 

t::Jı:tl tUke timinc~e i sraf olduf:~u ks..~u tlcmnııc~ ~ :..-:~'Z'ıca bu israfın 

lJ:~_;lgelcr arası tüketim kalıplarında gr5zle .ıen fc.rklılı klar 

.... isE>; e-konomik EJ.çıd.an oldu/::,ll kcda.r, isto.tistikscl y::3nüyle ek ciı-

Çs.J.J. 'ffiado. yöntG!~:1. [:cÇ1SJ.nc1?.11. getirilen yGni1.ik 8011.UCn.ı 1-' yo.kı~n 

za.ınnnı:ı kClder t ccrtışılnn to.nıı:rılnmn sorunu çöziirüler.ı.m:L ~ ve bunun ya-

n.ındCl, ölı;;ek ekonomisi kı::::.tcnyılnrının modelde yer f:lmo.sıyla; .. he.ne

tıulkı korı:ıpozisyonunun tükt::tir:1EJ olan tüm 6 tki si , dik~a:te alırımı~ tır. 

Yc)nten:.imizin r,erck arac;tırmo si.irest, ge.::·..:.kse kullanılan 

bilgisay·ar zc.manı bokımınde.n pc:J:ıalı olmasına kaı'şın, cllınmı 

sonuçların anlnmlılı@;ı, tüm mnliyeti fc.zlasıylr:'. ko.rşılnyacak 

ölçüde dir~ 

Geı:c;kli olrınaklo.r ve ayrıntılı veriler saii,l2.ndı[j,ında, her 

mc~l içiı1 hesaplan2.cak birim ti.HwticJ indislcri vc 1lne.:el eG,rile-

ri cl.,".:ır'. da ilginç sonuçl2,rs varmamızı sağlc.yc:.biJ.ir. J3ı:ı durumda, 
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ayrıca Engel eğrilerini, tüketilen mal rnikto.rı ile gclir ara

sındaki ilişki açısınJ.nn da heseplamak nıUmkün olabilecektir • 

Eor hane için aile yaşının bilin.mc.si hali nde ise, de.yanıklı 

tüketim malları için mılanüı analizler yapme. olcına;~I do~o.co.ktır. 

Yccpıl<.:lcak hanehalkı tüketim hcı.rcamalo.rı anke tlcr::l.ndc görev 

alLccr.k o lan cı.nko törler in iyi yc tj_ ::;;tiı"'i lmi 0 ve te orUbeli kadro-

lo.r<12n olueması halinıle • veri lerdeki ölçL,:m hcıtalur- ı nın büyük 

ölçUd~ azalabilece~i söylenebilir. 

ÜlkGüüzde b1..ı konudn yapılo.c:ık aro ştırmcJ.arın ço,~2lması 

halinde,; eko;:ıorrı..ik te~hislcsı:de bulunmak ve bu teşlıj s::_cr sonucu 

beL.rlcdiklcri önG.rilcr:i.ni ilgili knrnr or-ganl:::ı..ı:.'ına sunrnak du

ru.',ıuı1do. ole.:r: teknisyenlerin,. bu görevlerindeki başarılarını 

olumlu yönde Gtkilcyecu[,i düed.inülmektcdir. ~:_,vnun sa[,lannbilmesi 

için d.e, bu konuda yapılacak çalışmaların, yukarıda önerilen 

2yr-ıntıda gcrçekleşıı;ı.esini ümit etmekteyiz. 
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EK' TABLO: 1 

. EKl/IEK VE TAI-IILLAR ( c
1

) TtJKETİlVILERİYLE İLGİLİ OiıARAKr BÖLJ.ELER İ ÇİN HESAPLANAN C:~ÜKETİM KALIPLARI 

c=O l ~-.ı ll Doyum-- ~f 
B .. l d f l -/ ı t ı '~ /tt ı !?in -~çin max tük, R- S D).. 1 .. ~;+-

ı o ge A ı' '" (ı<)' ~ " Dı(-- ~_J_~__ı.:_ y~- düzeyi - ' ~Düş=":: 

1KAR;'D~NİZ, , H , j ı.o.9_4~37, l 291,851 ~ı8,9·3·j~_D!._3_~ı:_.:7.17 ,34 ..:o_:ı4,37 0 9 38:ı_J!_:ı2 ı (ıa;~----t 
DOGU ANADOLU YL 690 (~iE) 115,47 ~------~---~--~---~~·~-'-o_4~J-~_,_o_J~l~~~~>[~·ı57~ ~ --~ 420,18 1,63 

GÜNEYDOGU 
tfı.l!ADOLU. •• ı:._ ,jl073,16l 15,5'4'1-46601 49 ,j 6,4,614,3,4 18,69 .ı 1~;3,1~. 1 0 1 40_8_1 . ..:~ (JU) ---

AKDENİZ H 1140,52 
1-. ______ _..., ___ ·-·-· -· ..... _2_:_::.4_1 -:_29:_:~-l2;_~~ı:_1:_.:~_J:_ı_~!~!~:::~ __ J_3_3:_L.<~!_ ___ ~ 

211 39 l -2438s59 f 5,89 !2,23 1 4,46 1 1094,36 1 0,285 1 406 1 (:u) ,EGE H 1094,36 
~ .. --------~--~--~--~--~-~~--.. --~-~ ... ~~----~-.. -----~~·----~~- ~~-~~-~ • 1 

rtlARMARA H 1175,13 1 23,20 ı -2318,88 1 6,32 ıı,97 ı 3,93 1175,13 ı 0,267 535 (.ieji) 
ı-----------------·--------·------·---------.... _____ .... _____ ,... _______ ... _______ _,~ ............ 1 ................ ~~--- 1 1 

. f ! 1 ı 1 l ı ı ' J ı ~ç ANADo~~~--~--~7!2?_j_ı_:,_~?_L-!_:~4,_~~J . .? .. '.~~-· 3_,:.~ ·-~·97_ __ L_8~7~~_3~7_j~.!_3_38 ~-J·--~~~ .. _, __ ~~}_·~·l 
(~) f fonksiyon tipi sütununda, H;Hiperbolik, TLL; Ters Loglog1 YL; Yarı Logaritmik kalıbı ifade etmektedir. 

(~) % 99,5 olasılık düzeyi için anlamlı. 

(iEiEiE) Karadeniz bölgesinin doyum düzeyi gelirine yakın gelirde yapılan hareama" ~~ noktada esneklik 0 108 

olmaktadır. 

.. 
.. 
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BK TABLot ·a 
• • 

ET, BALIK VE KÜJ'ı:illS H..4.YVANLARI (c2 ) TÜKETİiviLERİYLE İLGİLİ aLARAK, BÖLGELER İÇİN HESAPLANAN TÜKETİm KA1IPLARI 

1 Bö~g~ ~dı If 
., ....... 

c=O ~ı royuın- . s.D~~~ş~cel:ı O( t.~ p t'P 
için için inax tük. P. 

(~) Y= Y= düzeyi 
ı--·-- ....,., T 1 

1 
ı 

KARADENİZ H 362,37 17,33 ... 2115,33 9,59 5,83 11,67 '362,37 0,356 642 (s) 
----- ----·- ·- - ·----· ·~----------.. -~ ~-----~> 

..,.._, ..... ....,... _______ 

DOGU ANADOLU H 298,70 20,56 -1771,49 8ı.60 3,92 7,84 298,70 o,314 690 (u) 

-· --1--· 

GÜNEYDOGU 373,74 8,35 -3067,93 6,56 8,20 16,41 373,74 0,413 216 (iE3E) 
1 

H ı 

1 
1 

ANADOLU -· - J 

lı\KJ:?ENİZ H 342,56 14pl6 -2447,31 1'1.11 , 7,14 14,28 342,56 0,519 339 (~--1&) 
·-

~GE H 528,06 15,56 -2474,42 9,oo 4,69 9,39 528,06 0,411 406 (i!3E) 
- -

1,JARMARA H 579_ı..::_t 7,82 -2285,80 9,69 3,94 7,89 579,59 0,389 535 (~.J ---
İÇ ANADOLU H ,288,57 14,51 -1172,95 6,84 4,.06 8,13 288,57 0,307 460 (31:31} 

(x) f fonksiyon tipi sütununda, H; Hiperbolik, TLL; Ters Log10Gt Yl; Yarı Lega~itmik kalıbı ifade etmektedir~ 

(~)% 99,5 olasılık düzeyi için anlamlı. 

• 



EK TABLOı 3 
YAGLAR, SÜT, SÜT l\W40LLERİ VE YUMf.JRTA (C 

3
) TÜ'".tCETİ?~LEEİYLE İLGİIİ OLA..TUUC, BÖLGEIJ5R İ ÇİN HESAPLAi'lAN 

TÜKETÜI KALIPLARI 

c:::O 1 ,~ =1 1 Doyuffi.... . . .. ··~t ·r· . . . . :ı 
o • • ' 1 t"lP ;-,.. . . ıçın ıçın max U11::., • •· ..•• 

:ge ~~.ı r(~: J.~.rcX ı ·~ lt p }";~_j düM:ı '"' i~~~ Dü-~~~~"~-e~-----~ 
~ADENİ z j ~ , 12.618,11 f _:ı, 22 ı-82.~3.• 92 1 .21.~ ;'.:_ı:: ı '.64 ı 6 :::..~J 2 618 ~:.t: 1 ~_7.L6~~ (,.,. l o>> • • _ ·- _ 

DOGTJ ~nr,.JOLU IH 2392,9lll3s;l8 l-57382~571 22,30 ı 23,98 47$96 1 2392,91 Io:5'648 1 690 1 (u) 
-......._.. -"- t • 1 • • ···• 1 ı .... ---~ t • • ... -. ...... • ,., ..... ._.........,.___..., ı • 

C.ÜNEYDOGU 
~~NADOLU H 1461ll51 1 3,85 l-537ıo,54l 13,56 1 36,75 173,50 tı461,51 ıo?68ı ı 216 (;a) --------+-------+----·- .. __ ...,....._ ..... J l ~ ............. 1 1 •. ,._. ............ 

co 
ı-{ ı . 
1 AKDENIZ H 2438,991 5,77 l-62999,281 16,36 1 25,83 151,66 12438,99 10,666 ı 334 (181) 

le •" 1 1 ıi t 1 1 1 l 1 t 1 tn lt T tt + ~----·---· t 
11 .__.._..,._..__.... ·----..+--f ---·--------~-----+-

~GE 
1 - ~25'8?,0?. ı .: .. 41 j .... 49~·4·8·1 17,,43. J 1_9,·0·4138·'·~9 J 258_:,07 l~,65.~~6. 1 (~) ..... 1 H 

~ilARi;1ARA H 2868,71( 6,55 l-64773,22 ı 21,98 124,32 148,64 12868,71 10,690 1 535 (u) 
~- 1 J t1ı1 ~ • t Ib. 1 .........,.._ , .. 1 1 1 t 1 f f M.. 1 1 1 ..... 1 1 ••• • d ............ ~ 

İÇ ANADOLU H ~;~6,92 11,66 ~~17o2,2o ! .241~~ J 28·~11 1 ;,~•.21. l ~.?0.6:;.2 .lo, 16? 146~ 1 <~~ 1 

8 F T 1 F 1 l 

(3E) f fonksiyon tipi sütununda, H; Hiperbo1ik» TLL; Ters Log1og, YL; Yarı_:Logaritmik ka1ıb:ı. ifade etmektedir• 

(3E3E)% 9915 olasılık düzeyi için anlamlı. 

• 



co co 
r-1 

EK TABLO: 4 

- YAŞ,K.URU,SEBZE VE !mYVELER (c4 ) TÜKETİMLERİYLE İLGİLİ OiıARAX. BÖLGELER İQİN tmSAPLANAN 'l'ÜKETİM KALIPLARI 

c= O f•l Do yum-

Bölge Adı _ f(•) ()(. t.,cJ p tp 
için tiçin tıa:x tük. fr s.n. DÜŞUNOELER y= Y= dtizeyt .. .;: . 

KARADENİZ H 3156.64 2,97 ..a50ı22,ıa 22,36. 79t24 158,47 3156,64 O.rt63 642'. (a)-
~· . 

~-ı : ii. =l r-y ... 
DOOU ANADOLU 'B LL 0,697 8,79 0,765 ı8,20 ~ Y= .. 

. 49,86 0,571 690 <u>~ı33o.4o 
·- ı.l2 3,75 

·' 'i' 

~ . 
GÜNEYDOOU B 2326.,63 1,24 -247533,51 12,63 ıae.ı9 _212,78 2326.63 o,655 216 (a) .ANADOLU 

.. 
AKDENİZ H 1725,88 1,65 •327052,97 

' . 

15,86 67,78 155,56 3725,.88 0,655 339 '(&) j 
l 

EGE .. ·H '5164,97 2,70 •234434,67 l5.J-5 45,39 90,78 5164,97 Oe603 406 (u) j 
• . t. 

• 
~Wll'.IARA. H 5435,01 2,71 -299558,42 20.9.5. 56,04 U2,09 54J5,oi o,672 535 c-~r . ~~ "· .. 

·-

' 
. ' 

' İÇ ANADOLU ·H . 3046,90. ı,85 -273330,74 19,29. ~9,71 l79,41 3046,90 0,670 460 ~{w)-
.. 

(a) f onksiyon- tipi sütun\lıda, H; Biperbo1ik1 TLL; Ters Logloa. YLJ Yarı L9garitılı1~lıbı ifade eder • 
., 

(••) ~ 99,5 olasılık düzeyi için anlamlı. ·:ı 

c 

-
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ÇEŞiTLİ W: 1AZIR YİYECEK f·LADDELERİ ( c
5

) TÜKETİI~/ILE:ÜYLE .. LGİLİ OLARAK ı :aö:.JELTIR İÇİN EZSAPLJ\.NAN TÜKETİM · 

KAIJI.?LARI 

m 
co 
ı-i 

ı 

\ 

~-;····-.~-,.· ı--T j 1 . -- t-;-~<c.~-~-·-ı l . ---- ------
Bölge Adı 1 f )1 ->(_ t_ -~ 1 t iç~tl için iç.ıtt : R . ·! S.,·Dc_ '(:pü.~;U.:n..;.eler 

. (T,X ~ \..X , p4 C r • ... l . - ,::: y= . .::;.. = 1 .: 

eA_:_E_N_İ-~-. -.. ....jı-,T-LJ~. J , ~74 34 '.66 0 c 324 12 ,30. ~ ~:i _ı: ,081 7 ~ ,09- r~ :_4:9~,_: -6L1-,2-.-. """. -(~= ~~3~~;---J 
~~~U -A~ADOLUT.~Lı~5 · 311 44 0,~12, ~-t •J.:l2 r _13~7:-J_ 77,95 ~ 0,.437 l!:o (JEI Y,:l330rJO. 

1 

.GÜNEYDOilU ıTLL ,1,6 ~-, 122,01 ı C 274 , 
lfil'T.!.DOLU ., •.•. , . 1 1 

~'rKDENİZ 

__ ..,__ ___ -~-,~J-~ı,ıo 1 ı5,76 65 1 48 _ o,385 ~-2ı6_ {Ja~_y=B'f~~---

~r~ 1,396 21,52 o,~ 10~90 ~·221_7,93 67~:.. 0,5l2J}39 ('""'J'.~l256,15 ı 
::GE !TLL . ).,45l 24,40 0,,386 1 lÖ, 71 ,19 ~,84 70t54. Ot.472 j .. ;.06 (3E:a:) y:::::.L276$ 74. 

r~~ : tLL . ı.-~ 24,37 0,477 -r 14,40' ' 1,29 6,5; . 66,1; -:.~t35 (H~ Y=c4:9,;-·-

~ç ANAD~:·': TLL j1,420 25,51 o,-::; . 11,92 j1,20 , 8,.39 i 68,46 ı 0,488 450 ı (s-) ~ıı4f,95 ~--··· 
{1e)f fonksiyon tipi sütununda_·9 . _H; Hiperb,olik, TL1; Ters Lrgiog, YL; Yarı Logar:ilmik kcü:ı.bı ifade etmektedirc 

.· .J . 

~" ·' 

(lE:ie) 9 99,5 olasiliklı düzeyi için anlariılı.' 

1 

~ ! 
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EK TABJO: 6 

HANEHALKININ OTlJRDUGU KONUT İ:.E İL:J.İLİ (C6) HARC.Ar:TALARINA İLİŞKİN OLARAK; BÖLtJ.ELER İÇİN HESMT_\NAN 

TÜKETİM KALIPLARI 

1 
c=l E..=l - ' t?· y -Bölge Adı f(;ro) ·-::::;:;< t:::ı-' t .... için iç-in R So D• tüşi.inceler 

ı p için c. y .~ .. 
ı 

~ADENİZ TLL ı,877 50,74 0,155 6 52 . ' 1,04 52,17 82,17 0p252 642 (iiıt) Y=ı270,05 
..... 
.. , .. i~ 

DOGU ANADOLU TLL ı;948 58,82 o,ıı9 6,00 1,02 94,30 74,62 0,226 690 (ai) y=l330,40 

GÜNEYDOOU TLL ı,852 28,84 0,166 3,9L~ 1,(.4 44,29 59,22 0,250 -216 (:u;) y=878,90 fiNADOLU 
.. 

AKDENİZ TLL ı,72f . 30,?8 0,238 6,42 ı,o8 21,36 81,51 0,333 339 (JE~) y=l256,15 .. . .. 
(,A 

(&) y=l276,74 ~GE TLL lt761 34",25 0,221 5,82 ı,o7 25,00 82,31 0,282 406 --
~.'U\RmARA TLL 1,625 34,03 o,29o 8,29 1,11 14.41 86,82 0,340 535 (u) y=14t~9, 70 

---ı 
1 

IİÇ ANADOLU 1 ı,o8 81,29 460 (u) Y=ıl41 1 95 TLL ı 1,717 . 34,99 0Jt235 7,14 21,09 0,319 
l. .. -- . - . i-- __ , ____ .. -- ----- __ ! __ -- --~-- ____ __. ' --- --- -----~ . ---' 

ı 

ı 

1 

1 

~ 

(as:) f fonksiyon tipi sütununda, H; Hiperbolik; .l.'.LL? Ters Logl')g, YL; Yarı Logari tmik kalıbı ifade etmektedirfj 

(~) % 99,5 olasılık düzeyi için anlamlı. 

, 
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EK TABLO: 7 
GİYİM EŞYALARI İLE İLJİLİ (c

7
) H.ARC.AI:IALii.RA ILİŞKİN OLARAK.,. BÖLGELER İÇİN PESAPLANAN TÜiillTİM KALIPL.ARI 

1 ~ 
~ =1 ı (~1 y ı i . . <- . . . ' i 

Bölge Adı f( ) (::>(_ t ı:ı., t cıçın . ıçın ~~ın. R ·ı' s.De .· 1 J)iJş'Lin ..ıeler 
lE t- ? i y= {...- ı ; 

- 1 ! ı 

KARADENİZ TLL l-975 61 1 14 0,095 4 11 14 1 11 02 14~ ,17 68,84 0 1166 642 . ı (K3E) y=l270,05 

DOGU. ANADOLU TLL t 2 11036 71,87 Q,063 1 1 73 ,. 1,01 318::.6 42,06 0 1142 690 ı fo 95 .Dod.a için .. t 
· ı anıam:ı.ı yf::l370,40 

ı----------~------~----~----~-----+--------~----~----~--~~------~----~---1 ı 
•• ~ 1 

GUl\TEYDOGU T 9· 47 ·9 O 2 27 · 3 27 c7 67 16 1 t."t97 . ~ ANADOLU LL 1 11 34 11 4 ,091 , 1,02 1 1, 51,o 0 11 2 ı 1o 5 r:ı.d.! ıçın 
anlaLılı y="878, 90 

AKDENİZ TLL 1,828 35 11 32 0,167 4,91 1 105 40,72 97 1 07 0 1 263 339 ~.(3E:E) :i=l256,15 

.. . ,. ! ... 
EGE TLL 1~853 39,27 0 1153 tr 110 . 1,04 48,81 98,67 0,206 i 406 1 (1e:ıe) y=l276,74 . 

ı ~ 

Pı1ARI1ARA TLL ı,745 39,46 o,2o1 5,83 ı,o7 25,54 112,04 0,248 !: 535 (31:•) y=l449,70 

l ! . 
jİÇ ANADOLU TLL 1,839 41,73 O,ı_:_s 4,91 1,04 44,92 90,85 0 1 228,: j 460 (lE:!i) y=1141,95 

1 

(~)f fonksiyon tipi sütununda, H; Hiperbolik, TLL; Ters Loglog, YL; Yarı logaritmik kalıbı ifade eder. 

(•~) 1o 99,5 olasılık düzeyi için anlamli~ 

, 
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EK: 1 
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Konu 
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EK~2 

ÇALIŞMADA UYGULANAN BÖLGE AYI11I1·H 

I- KARADENİZ BÖLGE'Sİ 

ı. Amasya 05 
2. Artvin 08 
3. Bolu 14 
4. Çorum -19 
5. Giresun 28 
6. Kastamonu 37 
7-. Ordu 52 
s. Rize 53 

9· Samsun 55 
ı o. Sinop 57 
ı ı. Tokat 60 ... 12. Trabzon 61 
13. Zonguldak 67 

II- DOGU ANADOLU BÖLGESİ·-

ı. Ağrı 04 
2. Bingöl 12 
3. Bitlis 13 
4. "' V Elazıg 23 
5. Erzincan 24 
6. Erzurum 25 
7. Gümüşhane 29 
s. Hakkari 30 
9. Kars 36 

10. Malatya 44 
11. Muş 49 
12. Siirt 56 
13. Tunceli 62 
14. Van 65 
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III- GÜ!IJ""EYDOGu ANADQLU BÖLGESİ 

ı. Ad:ıseman 02 
2. Diyarbak1'l' 21 

J. Gaziantep 27 
4. Mardin 47 
5. Urfa 63 

IV-.AKDENİZ BÖLGESİ 

·ı. Adana 01 
2. Antalya 07 
3. Burdur 15 

. 4. Hatay 'ı 
' 5. Isparta 32 

'6. İçel 33 
. 7~ Marası 46 

V- EGE BÖLGESİ .... 
ı. Afyon 03 
2. Aydın 09 

' J. Denizli 20 

4: İzmir 35 
5~ Kütahya 43 
r' Manisa 45 o. 

7. Muğla 48 
8~ Uşak fl4 

VI...: MARMARA BÖLGESİ 

ı. Balıkesir 1.0 

2. Bileaik ll 
"'· 3~ Bursa 16 

4. Çanakkale 17 
5. Edirne 22 

6. İstanbul 34 
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.. ' 

7. K:ı.r kl aıtel! 39 
s. Kocaeli 41 
9. Sakarya 54 

ı o. Tekirdağ 59 

·vri- İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

ı. Ankara 06 
2• Çankırı 18 
3. Eskişehir 26 
4. Kayseri 3S 
s. KJ..rşehir 40 
6. Konya 42 
7. Nevşehir 50 
s. Niğde 51 
9. Sivas 5S 

ı o. Yozgnt 66 

.,.., 
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B İ L G İ S A Y A R P R O G R A M L A n I 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
H 
9 

10 
11 
12 

• 13 
14 
1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

GENFAAL LISTING (XRLP) 27102/80 

LIST 
SEND TO (SEMICOMPILED) 
LlBRARVCSUBGROUPS2F7) 
WORK (WORK F ILO 
DUMP ON(PROGRAM FORT) 

OO&RLAV PROGP.AM(ASA1> 
OVERLAY(1,1)CROSPR,INVERS,REGRES 
USE1:E05/FORMATTED(ARACI(0))/128 
INPUT4=ED3/FORMATTEDCTUKVERC0))/512 
INPUT5=CR4 
()UTPUT6=LP3 
I!SF7=ED6/ FORMATTED (SECKAT (0)) /12R 
CO~PRESS INTEGER AND LOGICAL 

MASTS:R PROG 
C RU PROGRAM .HfR TUKETIM GRUBU ICIN FN IYI FONKSIYONS:L FORMUN SECIMIN SA~LAR AC3 

INTEGER X,C,GG,H,A,s,Q,D,E,f,G,DC,P,ASAMA,oEP 
OlMENS!ON C(7),BASLIK(3,8) ,W(6),G(6l, WG(6),SERC2) 
DIMENSION WW(6) 
CDMMON OX(?,?),TOPYX(2),T0PXC2),AX(2),TOPY2,FBC2),RR,TOPY, 

D O G - U S A L 
I P E R 8 O L I K 
YARI LOGARtTMIK 

YARI LOGARITMIK TERS 

*I-D<?OOOl,DEP(2000) 
DATA BASLIK(1,1)/24H 
DATA 8ASLIK(1,2)/24H H 
DATA 8ASLIK(1,3)/24H 
OATA 8ASLIK(1,4)/24H 
~ATA 8ASLIK(1,5)/24H 
DATA 8ASLIK(1,6)/24H 
DATA BASLIK(1,7)/24H 
DATA BASLIK(1,8)/24H 
oR=O 

U S T E L 
L O G A R I T M I K 

LQG,,RITMIK TERS 
L O G-l O G T E R S 

! 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 

REA0(5,1001)ASAMA,KOSU,KNTRYl,K,H,DC,A,B,Q,D,E,f,P,KN 
M=KNTRVZ 
WAITE(6,?002)KOSU,ASAMA 
READ(1,1009)(WGCN),N=1,KN) 
If(KNTRYZ.EQ.Q) GO TO 30 
DO 784 MM~=1,KNTRVZ 

784 READ(1,1009) (WW(N),N:1,KN) 
30 M=Nf+1 

PEAD(1,1009) (W(N),N::1,KN) 
L=1 
LSEC=O 
SRR=[l 
oo 81 1=1 ,z 

81 SER(!)::O 

11 READC4,1002)J,X,(C(l),I::1, 7),(G(N),N=1,KNl 
Alt'i=ALOG(G(1)*1.) 
PD'ıC=WG(1l*ALG 

PDC=W(1)*ALG 
DO 400 N=2,KN 
POX=PDX+WGCN)* (G(N)*1~> 

400 PDC=PDC+W(N)* (G(N)*1•) 
z= CC<M>*1.)/PDC 
ı<1= (X*1.)/PDX 
Jf(Z.LT~?.71R3> Z=2~7183 
If(X1.LT.2.7183) X1=~~71R3 
f)tP(J):Z+O.S 



58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

" 72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
RO 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 r 
08 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1Hl 
111 
11 2 
113 
114 
11 s 
116 

IND<J>=X1+0.5 
If(J.NEaK) GO TO 11 36 
RElHND 4 

50 NK=1 
94 CALL CROSPR(K,NK,H,D,L) 

NK=2 
TEK=O 

91 CALL INVERS<NK,TEK> 
tFCTEK.NE.1) GO TO 92 
E8C1),EBC2),RR=O 
WRITE<6,2004) M,(BASLIK(N,L),N=1,3l 
GO TO 96 
SAVI=O 

92 CALL REGRES(K,NK,H,E,f,L,SAYI> 
96 IfCSRR~GT.RRl GO TO 95 

SRR=RR 
LSEC=L 
SER(1)=EF1(1) 
SEB(2)=ER(2) 

95 If(L.EQ.8) GO TO 70 44 
t=t +1 
GO TO 50 

70 tF(M.NE.6) GO TO 500 
WRITE<6,1012) 

500 WRITE(6,1006)M,(FIASLIK(N,LSEC),N=1,3) 
DO 40 T=1,2 
NPARNO=I-1 

40 WRITE(~,1010) NPARNO,SEBCI) 
Jf(KNTRYZ.EO.O) GO TO 787 
GO TO 888 

787 WRITF< 7,1011>LSEC,(SEB(l),J::1,2) 
100 If(M.EO~ 7l GO TO RO 46 

GO TO 30 47 
80 WR!TE(6,20n3)ASA~A,KOSU 

STOP 
888 ~O 7R6 M~M=1,KNTRY7 

786 READ(7,1011> LSAC,ABC,CBA 
KNTRYZ=O 
GO TO 787 

1001 F0RM4T(14(!5)) 
1002 F0RMAT(I4, 8!6,612) 
1003 F0RMATl1H ,/!,33X,48HC A ~ R A Z C A R P l M M A T R I S I x·x 64F 

3 E ,ı2,1H,,ız,z~ J> 64F 
1005 F0RMAT(1H ,/,8~X,2H-1,/,~3X,43HT E R S CAPRAZ-CAR. MAT R I S I 104F 

6 :x·x r ,r2,1H,,ız,zy J> 104F 
1006 F0RMATC1H ,/,25X,2HC(,I2,22H) HARCAMASININ SFCILEN,3A8, 38HFONKSTY 

60NUNA ~ORE RFGRESYON SONUCLAR!:) 
1009 F0RMaTC6E13.6,2X) 
1010 F0RMATC1H ,//44X,8HKATSAVI(,I1,2H)=,2X,E18~11) 

1011 F0RM~T(I1,2E18.11> 
1012 F0RMAT<1H1,///) 
2002 F0RMAT(1H ,/J/,42X,37HBIRIM TUKETICI INDTSLERI HE~ABININ,f/,4~X 

*,12,16H"NCI KOSUSUNUN ,r1,13H"NCI ASAMASI:,/) 
2003 F0RMAT<1H ,////,43X,r2,12H"NCI KOSUNUN,ZX,J1,19H"NCI ASAMASI BITTI 

* . ) 
2004 F0RMAT(//,2SX,?HC(,I2,15H) HARCAMASININ ,3A8,14H FONKSIYONUNOA,/, 

*25X,63HGOZLEM MATRISI TEKIL OLDUGUNDAN IZLEYEN RfG~ESYONA GECILMIS 
*TIR. ) 



117 
118 
119 
120 
1 21 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

... 131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
13-8 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 -
164 
1tl5 
166 
167 
168 
169 
170 
1 71 
172 
173 
174 
175 

c 

c 

END 
SUBROUTINE CQOSPR(N,K,H,D,IJL) 
INTEGER A,s,c,o,E,F,G,H,DC ,DEP 
OlMENSION X(2),RY(2),R(2,2> 
COMMON OX(2,2),TOPYX(2),TOPX(2),AX(2),TOPY2, ER(~),RR,TOPY, 

*IND(200Q),DEPC200ü> 
M=K+1 

C CARPAZ CARPIM MATRISININ (X'X[N,N]), X"Y Vf y•y NIN OLUSTURULMASI 
r. 

c 

9 T0PY2,TOPY=O. 
DO 10 I=1,M 
D O 1 0 .1 = 1 , M+ 1 

10 OX(!,J),TOPYX(J),TOPX(J)=O • 
JJ=O 

100 JJ=JJ+1 
v= o EP cı J > 
X(2)=INfi(JJ) 
VY=Y 

700 GO TO (701,702,703,704,705,706,70?,708)IJL 
702 X<2>= 1./X(2) 

GO TO 701 
703 Xl2>=ALOG(X(2)) 

GO TO 701 
704 v=X:<2> 

X{2)=ALOG(YY) 
GO TO 701 

705 Y=ALOG<Y) 
GO TO 701 

706 v=ALOG{Y) 
X<2>=At0G(X(2)) 
GO TO 701 

707 v=ALOG(X(2)) 
x<2)=All)G(YY) 
GO TO 701 

708 V=ALOG(~LOG{X(2))) 
X(2)=ALOG(ALOG(YY)) 

701 T0PY2=TOPY2+Y*Y 
TOPY=TOPV+Y 
00 20 I:2,M 
IY=I-1 
TÜPX(IV>=TOPX(IVl+X(T) 
TOPVX(J):TOPVX(I)+Y*X(J) 
1)0 20 J:2,M 
JY=J-1 
OX(I,J)=OX(l,J)+X(I)*X(J) 

20 AX(JY)=OX(J,J) 
If(JJ.NE.Nl GO TO 100 

C KORRELASYO~ MATRISININ HESAPLANMASI• 
r RV(ll;X(I)NIN V tLE,R(l,J);X(l)NlN X(J)ILE KtSMI KORP~KATS~ IFADF EDER~ 
C KORRELASYON MATRISININ VAZOIRIIMASI D=1 ISE VA7ILIR~ 
c 

tF<D.NE.1) GO TO 306 
no 70 I=2,M 
RY(J):TOPYX(J)/SDRT(ABS(TOPY2*0X(I,J))) 
no ?o .ı=?,M 

70 R(J,J)=OX(I,J)/SQRT<ABS(OXCI,I>*OX(J,J))l 

5 

8 

14 

18 
19 

?3 

25 
26 
?7 
28 
?9 
30 
31 
32 
33 

39 
35 

37 



176 
177 
178 
179 
180 
1 H1 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 

• 190 
191 
192 
193 
194 
195 
1l'J6 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 

·206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 

------------- --------

r. 

WRITE<6,1U13) 
WRITE(6,1114){RY(I),I=2,M ) 
MM=O 
00 23 J:=2,M 
MM=MM+1 

23 WRITE(6,1014)MM,RV(l),(R(l,J),J=2,M ) 
WRITE(6,1015l 

~06 IF(H-1)301,301,302 
301 KY=K 

00 30 I=2,M 
!Y=I-1 
TOPY~<IY)=TOPYXCT) 

DO 30 1=2,M 
JY=J-1 

30 OXCIY,JV)=OX(I,J) 
GO TO !)S 

30? OX(1,1):JJ 
TUPYX(1)::TOPV 
00 40 t:?,M 
IY=I-1 
OX(1,J)=TOPX(IY) 

40 OX(I,1l=TOPX(IY) 
55 RETURN 

' 

1013 F0RMAT(1H ,//,~3X,37HK O R R E L A S Y O N M A T R I S J,///1, 
3 7X,9C14H************* ),/,6X,15H*SU:Y- 9-18-27*'14HSU:2,10, 
319,28•,14HSU:2,11,2Q,29*,14HSUTUN:3-12-30•,14HSÜTUN:4-13-2?*,14HSU 
3TUN:5-14-23*,14HSUTUN:6-15-24*,14HSUTUN:7-16-25•,14H~UTUN:R-17-26• 
3,1,7X,9C14H************* )) 

1014 F0RMAT(1H , 3HSA:,ı2,1H*,4(9(t13~~,1H*),/,SX,1H*)) 

1114 FÜRMATC1H ,SHSA: v,1H*,14H 0.100000E 01*,8(E13~6,1H*l,/,5X,1~*,3(9 
4CE13.6,1H*),/,5X,1H*>> 

1015 F0RMAT<7X, 9{14H************* )) 

END 
SURROUTINE I~VERS(N,TEK) 

C TERS MATRISIN HE~APLANMASI 
c 

OIMENSION KOS~2) 
C0Mfı10N A(2,2) 
DO 5 I=1,N 

5 KOS<I>=O 
DO 10 L=1,N 
ı:NR=O.O 
1)0 20 I::1,N 
If(KOS(I).fQ.1>GO TO 20 
z=ABS(A(I,I}) 
IFCZ.lE.FNR)GO TO 20 
ENR=Z 
K= I 

20 C0NTHHIE 
If(ARSCA(K,Kl).LE.1~E-8)GO TO 30 
K0S(K>=1 
A(K,K)=1./A(K,K> 
!)0 25 T=1,N 
DO 25 J::1,N 
Jf(!.FO.K.OR.J.EQ.K) GO TO 25 
A(J,J)=A(l,J)-A(l,K)*A{K,K)*A(K,J) 

25 CO~TINIJE 
DO 10 I=1,N 

40 
41 
42 
4:3 
44 
45 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
5.~ 

54 

56 
57 
58 
59 
60 
61 

40f 
40F 
40F 
40F 
40f 
45F 
41F 
41 F 
46F 



235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 

.. 2'49 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
2XO 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

IF<I.EO.K)GO TO 10 
A(K,I>=-A(K,I)*A(K,K) 
A(J,K):A(J,K)*A(K,K) 

10 CONTINUE 
GO TO 99 

3!1 TEK=O 
99 RETURN 

ENO 
SUBROUTINE REGRES(N,KY,H,E,F,IJL,SAYT} 

C REGRESYON FSITLIGININ KATSAYILARININ HESAPL~TILMASI 

!NTEGER H,C,E,F,Y 

c 

c 

REAL LAr·11)A 
OlMENSlON AETAC2),SB(2),T8(2) 
COMMON OX(2,z),TOPVX(2),TOPX(2),AX(2},TOPY?,EBC2),RR,T0PY 

K=KY 
DO 12 I=1,KY 
EBCI>=O• 
oo 12 .J:1,KV 

12 EBCil=EA(I)+OX(lrJl*TOPYX(J) 

C STANDART HATANINrREGRESYON KATSAYILARININ STANOART HATASININ VE T-~ErıE 
C RININ VE BETA KATSAYILARININ HESAPLATILMASI• 
c 

c 

T0PBXY=O 
[)0 22 f:1,KY 

22 T0PBXV=TOPBXV+EB<I)*TOPYX(!) 
TET2=TOPY2-TOPBXY 
AYSE:ABS(TET?/({N-K-H+1)*1~)) 

SE=SQRT(II.YSE) 
DO 33 J=1,KY 
SB(!)=SORT<ARS(SE*SE*OX(I, I))) 

33 TB(l)=FR(I)/ SB(l) 
T0PY22=TOPY*TOPV 
nO 60 I=H,KY 
IY=I-(H-1) 

60 BETA(I)=EB(l)* SORT< ABSC<AX<IY)*N -TOPX(IY)*T0PX(IY))/(TOPY?*N 
1-TOPY2?))) 

107 
108 
109 

1f.O 

162 

163 
164 
165 
166 

C REGR. nENKLEMININ KATSAYILART,RUNLARII. ILISKIN JSTATISTTKLER VE BET~ KATSAYI
C LARININ VA70TRILMASI, E=1 ISF YAZillR• 
c 

tf<I.JL.Efl.99.AND.SAYI.;GT~O""'O) GO TO 53 
IF<f.NE.1) GO TO 53 
WRITE(f.,1016) 
WRITE(6,1017l 
WRITE(6,1018) 
Wt<ITF(6,1017l 
,ı=n 

If<H.ED.1) GO TO 305 
WRITE(6,1119)ER{1)rSB(1),TB(1) 

305 nO 66 T:4,KY 
J=J +1 

66 WRITEC6,1120lJ,E~(J),$A(J)rTR(J},RfT~(J) 
WRITF:(6,1017l 

53 SAA=K+1-H 
JAA=SAA 
S BS= N-K 
I88=SB8 

11ı7 
1 6tl 
1fı9 

170 
171 
172 
173 
174 
176 
177 
178 



294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

• 3ü8 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
:~ 17 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 

. 333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 

.340 
:341 

c 
c 
c 

r. 

c 

If(H.E0;1) GO TO 510 
EKSI=<1 ,.IN*1.>*TOPY22 
R2=<TOP8XY-EKSI)/{TOPY2-EkSI> 
GO TO 520 

510 R2=TOPRXY/TOPY2 
520 R2=1-(1-R2)*((N-K)*14)/((N-1>*1~) 

RR=SQRTlABS(R2)) 

55 

1016 

If (F.NE.1) GO TO 55 
VARAA=TOPBXY/SAA 
VARBR=TET2/SRB 
FAB=VARAA/VA~BB 

FN,DW=O 
WRIH~(6,1035) 

WRITE(6,1036) 
!>JR T T E ( 6 , 1 O 3 7 ) 
WRITE(6,1036> 
WRITE(6,10~8lfN,nW,RR,SE 

WRITE(6,1036) 
W~ITF(6,1019) TOPBXY,VARAA,IAA,IRR,fAB,TET2,VARBR,TOPY2 

RETURN 

F0RMAT(1H ,,, ,36X,63HR E G R E S Y O N D E N K L E M I N I N 
6K A T s A V I L A R J,//,5?X,31HVE I S T A T T S T T K L F. R I/~) 

1017 F0RMATC1H ,zRX,13H*************,1X,2(9H*********),1)(,2(13H******** 
9*****,1X),2(9H*********)) 

1018 F0RMAT(1H d?X,81H*KATSAYILARIN *RFGRESYO.N DFNKLEMI* STANOAPT * 
8 T ANLAMLILIK*BGSZ DEGISKENLERIN*,/,28X,81H* ISIMLERI * KATSA 
8YlLARI * HATALAR * T E S T I * BETA KATSAYII ARI *> 

1119 F0RMATC1H ,2?X,15H*KESISME TRIMI*,E1~.11,1H*,2CE13.6,1H*l,1X,2C8H* 
9*******),1X,1H*,/) 

1120 F0RMATC1H ,27X,11H*DEGISKEN (,I2,2H)*,E18~11,1H*,ZCE13~6,1H*),E1Ri 
•11,1H*,/) 

1035 F0RMAT(1H ,// ,31X,72HC O K L U R E G R E S V O N A I L I S K I 
SN I S T A T I S L I K L F R,// ) 

1036 F0RMATC1H ,14X,4C3<7H*******>,2H**'4X)) 
1037 F0RMAT(1H ,1~X,1H*,2X,19HVON NEUMAN~ 0RANI,2V,2C1H*,2Xl,19HOURRI 

?N-WATSON ORANI,2(2X,1H*),24HCOKLU KORR~L· KATS~YJSI*,2X,25H*TAHMTN 
?IN STNORT HATASI •) 

10j8 F0RMAT<1H ,11X,4(2X,1H*,2X,E18~11,~X,1H*)) 
1019 FORMAT C1H ,///,20X,4HAKT;,zX,F18u11,5X,8HVARYANS:,zv,E18.11,//8?X 

9,2HF(,T4,1H,,I4,?Hl=,2X,F1R~11,//,20X,4HHKT=,2X,F18~11,5X,8HVARY~N 
9S=,2X,f18.11,J/,20X,4HTKT= ,2X,E18~11) 

FNO 
FI\IISH 

185 

186 

1Q3 
194 
195 

197 
198 
199 
200 
201 
202 

2?4 

168F 
168F 
169 F 
169 F 
170f 
170f 
170F 
17{+F 

174F 
178F 

197F 
197F 
19RF 
199 f 
199F 
199F 

2?5 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 

.. 113 
14 
1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3Q 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
ı; s 
56 
57 

GENFRAL LISTING (XRLP) 28/02/80 

LIST 
SEND TO <SFMICOMPILED) 
LIARAHY(SUAGROUPSZF7) 
WORK(WORKFJLF) 
OUMP ON(PROGRAM FORT) 
RUN 
OVERLAY PR0GRAM(ASA2) 
DEPTH OF OVERLAY 2 
OVERLAY(1,1)INVERS,REGRES,oUZELT 
COMPRESS lNTEGER AND LOGICAL 
JNPUT5=CR4 
USE1=E05/f0RMATTEO{ARACIC0))/128 
USF2=E04/f0RMATTEO(DATAMX(0))/128 
INPUT4=ED3/FORMATTED(TUKVER(0))/512 
OUTPIJT6=LP3 
USE7=ED6/FORMATTFD(SECKAT(0))/12~ 
END 

MASTFP PROG 
C SAPTANAN FONKSIYONEL FORMA GORE 8IRINCI ~16 TAHMINLERININ BULUNMASI{BK:A•C•:4> 

INTEGER H,nc,A,B,Q,o,E,f,p,x,c,G,GG ,ASA~A,KOSU 2 
REAL LAMOA 
oiME~STON C(7),G(6l,WG(6),0A(6),00A(6),XX(6,6),yç8(6},fARK(6), 

*OEP(2000) 
COMMO~ OX(6,6),TOPYX(6),TOPX(6),AX(6),TOPV2,TOPV,sE,LAMOA,EB<6), 

*S8(6),T8(6},EE8(7,6) 
READ(5,1001)ASAMA,KOSU,KNTRYZ,K,H,OC,A,B,o,o,E,f,p,NK,IJL,OR 
WRITE(6,2002)KOSU,ASAMA 
READ(1,1010)(WG(N),N:1,NK> 
DO 6000 N=1,NK 

6000 00A(N)=0 
J=KNTRYZ 
If(KNTRVZ.EQ.O) GO TO 100 
DO 80000 N=1,KNTRYl 

80000 READ(7,1002)l,B1,B2 
100 t=I+1 

SAYI=O.O 
f\Ô $000 N=1,NK 
DACN>=O 
1)0 3000 M=1,NK 

3000 XXCN,M),OX(N,M>=O 
READ(7,1002)L,B1,B2 
00 700 N=1,NK 
READ(2,1007){XX(N,J),J=1,NKl 

700 AX(N)=XX(N,Nl 
DO 1000 N=1,NK 

1000 READ( 2,1007)(0X(N,J), J:1,NK) 
IF(A.NF.1) GO TO 800 
WRITE<6,1008) NK,NK 
CALL MATYAZ(NK,XX) 

800 tf(B.hE~1) GO TO 900 
WRJTE(6,1009) NK,NK 
CALL MATYAT<NK,OX) 

900 REWHJ!)2 
J,LAMDA=O 

200 J = ,J +1 
READC4,1003)X,CCCN),N=1, 7>,CG(N),N=1,NKl 
GGX=WG(1)*ALOG(G(1l*1~) 

5 

6 

Q 



58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

.. 72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
06 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
11 o 
111 
11 2 
113 
114 
115 
116 

DO 600 N=2,NK 
600 GGX=GGX+WG(N)*G{N) 

OEP(J)=(X*1.)/GGX 
If(OFP(J).LT.2 .. 7183) OEP(J)=b,c7183 

90 XI>=DEP(J) 
CC=C<I> 

92 LAMDA=LAMDA+CC/(X*1J) 
GO TO (1,2,3,4,5,6,7,8>L 19 

1 z=CC/(81+ B2*XD ) 
GO TO 500 

2 z=CC/(R1+ B2/XD ) 
GO TO 1500 

3 z=CC/(R1+B2*ALOG(X0)) 
GO TO 'iOO 

4 ?.=CC/ FXP((X0-81)/82) 
GO TO '500 

5 z=CC/EXP(B1+R2*XO) 
. GO TO 500 

6 z=CC/EXP<B1+B2* ALOGCXO)) 
GO TO '500 

7 Z~CC/fXP{(ALOGCXDJ-B1>/B2) 
G0 TO 500 34 

8 z=CC/EXP<EXPC((ALOG(ALOG(XO)})-B1)/B2)) 
500 TOPV:TOPY+Z 

T0PY2=TOPV2+Z*Z 
T0PX(1 l:TOPXC1 )+(-ALOG(G(1 )*1,.>) 
T0PYX<1>=TOPVX(1>-ALOG(G(1)*1~>*Z 
oO 601 N=2,NK 
TOPX(Nl=TOPX(Nl+G(N) 

601 TOPVX<N>=TOPYX(N)+Z*G(N) 
300 Jf(J.EQ.K) GO TO 400 14 

GO TO 200 15 
400 REWINP 4 

LA~DA=lA~DA/(K*1w> 
tF<I.E0.1> GO TO 7000 
WRITE(6,1014) 

7000 wRtTE(6,1005)I 18 
00 35 N:2,NK 

35 VEIHN>=O 
CALL RFGRES(K,NK,H,E,f,JJL,SAVI) 

56 If(IJL.LT.90) GO TO 33 
[}0 34 N:::1,NK 
FARKCN>=ABSCEB(Nl-VEB(N)) 

34 VER(N):Ef3(N) 
ENBUVUKFARK=AMAX1 (FARK(1),FARK(2),FARK(3l,FARK(4),FARK(5),FA~KC6)) 
If(ENBUYUKFARK.LT.OJ01~0R~SAVI~GT$6)GQ TO 33 
SAVI=SAYI+1. 
!)0 32 N:1,NK 
TOPVX<N>=TOPVX(N)+SE*SE*OR 
XX(N,Nl=XX(N,N)+SE*SE*OR*2 
DO 32 M:2,NK 

32 OX(N,M)=XX(N,Ml 
Jf(A.NF.1) GO TO 5001 
WRITE(6,100XlNK,NK 
CALL MATYAZ(NK,XX) 

5001 TEK=O 
CALL INV~RSCNK,TEK) 
If(B.NF.1) GO TO 5002 
CALL MATVAZ(NK,QX) 



117 
118 
119 
120 
1 21 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

t.... 130 
~131 

132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
16rl 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 

c 

c 

WRITF(6,1009)NK,NK 
5002 IF(TEK.NE.1) uO TO 802 

WRITE(6,2005) 
1'>0 5000 N=1,NK 
DA<N>=O 

5000 EEB(I,N):Q 
GO TO 803 

802 CALL RFGRES(K,NK,H,E,f,IJL,SAYI> 
G6 TO 56 

3~ IF(Q.Nf.1) GO TO 30 
OK=O.O 
WRITE(6,1004)!,I,LAMOA 
CA~L DUZELT(NK,OK,DA,I> 

803 
2000 

30 

999 

DO 2000 N=1,NK 
DDA(Nl=DDACN>+DA(N) 
IF<l.EO. 7) GO TO 999 
GO TO 100 
PEWIND 1 
WRITE(6,1014) 
WRITE(6,1011)(N,DDA(N), N=1,NK> 
WRJTE(1,1010)(0DA(N),N:1,NK> 
DO 4000 J=1,7 

4000 WRTTF(1,1010)(EE~(I,N),N:1,NK) 
WRITE(6,2003>KOSU,ASAMA 

99 STOP 

1001 F0RMATC15(I5>,F5,3l 
1002 F0RMAT{I1,2E18.11> 
1003 f0RMAT<4X,816,612) 
1004 F0RMATC///25V,2HC(,I2,38H) TUKETIM GRUAU ICIN HESAPLANAN LAMOA(,t2 

4,9H) OEGERI:,zX,E18~11, //) 
1005 F0RMAT(///,25X,2HCC,I2,77~) lUKETIM GRUBUNA AIT HESAPLANAN BIRIM T 

1UKETIC1 AGlRLIKLARI ( EW(l,G)"LER >~ ) 
1007 F0RMATC6CE19.11)) 
1008 F0RM~T<1H ,//,3~X,48HC A P R A Z C A R P I M M A T R I S I X"X 

3 [ ,J2,1H,,I2,2H ]) 
1009 F0RMATC1H ,/,83X,2H-1,/,33X,43HT E R S CAPRAZ-CAR~ M A T R I S I 

6 :X"X [ ,ı2,1H,,I2,2H ]} 
1010 F0RMAT(6F13.6,2X) 
1011 F0RMATC1H ,///,44X,30HHESAPLANAN GELIR IND!SLERI :,/1, 

*6f4SX,SHGRUPC,I2,4H) : ,f18u11,//)) 
1014 F0RMATC1H1,///) 
2002 F0RMAT(1H ,///,42X,37HBIRIM TUKETICI INOISLERI HESABININ,//,43X 

*,I2,16H"NCI KOSUSUNUN ,J1,13H'NCI ASAMASI:,/) 
2003 F0RMAT(1H ,//f/,43X,I2,12H"NC1 KOSUNUN,ZX,I1,19H"NCI ASAMASI BITTI 

*.) 
2005 F0RMAT(///,25X,63HGOZLEM MATRISI TEKIL OLDUGliNOAN IZLEYEN REGRESYO 

*NA GECTLMISTIR. ) 

ENI) 
SUAROUTINE REGRES(N,KY,H,E,F,IJL,SAY!) 

C REGRESYON FSITLIGININ KATSAYILARININ HESAPL~TILMASI 

tNTEGER H,c,E,F,Y 

c 

REAL LM-10A 
Ol~ENSJON ~ETA(6} 

COMMON OX(6,6),TOPYX(6),TOPX(6),AX(6),TOPY?,TOPY,SE,LAMDA,EB(6}, 
*S8(6},T8(6) 

K=KY 

30 
22 

10F 
23F 
23F 
24F 
?4f 

64F 
64F 

104f 
104f 



176 
177 
178 
179 
180 
1 B 1 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

~ 189 
... 1~0 

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
2?2 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 

c 

00 12 I=1,KY 
E8<I)=fl. 
DO 12 J:1,KY 

12 FB<I>=FB(I)+OX(I,J>*TOPYX(J) 

C STANDART HATANIN,REGRESYON KATSAYlLARlN!~ STANDART HATASININ VE T-DEGE 
C RININ VE BETA KATSAYILARININ HESAPLATILMASID 

c: 

T0PBXY=O 
DO 2?. J:1,KY 

22 T0PBXY=TOP8XY+EB<I>*TOPYX<I> 
TET2=TOPY2-TOPRXY 
AYSE=ARS(TET2/((N-K-H+1)*1~)) 

SE=SQRT<AYSE> 
1')0 33 J:1,KY 
SB(I)=SQRT(A8S(SE*SE*OX(!, !))) 

33 TB<I>=FB(l)/ SR(I) 
T0PY22=TOPY*TOPV 
oO 60 I:H,KY 
IY=I-Ol-1) 

/ 

60 RETA(l):EB(l)* SORT( ABS((AX(IY)*N -TOPXfiV)*TOPXC!Y))/(TOPY2*N 
1-TOPV22))} 

107 
108 
109 

160 

162 

1t13 
164 
165 
1fı6 

C REGR. DENKLEMININ KATSAVILAR!,RUNLARA ILISKIN ISTATISTIKLER VE BETA KATSAYJ-
C LARINI~ YAZDIRILMASI, E=1 !Sf YAZillR# 
c 

If(IJL.EQ.99.AND~SAYI.GT.OiO> GO TO 53 
IF(E.NE.1) GO TO 53 
WRITF.U),1016) 
WRITEC6,1017> 
WRITE(6,1018> 
WR!TE(6,1017) 
J=O 
IF(H.E0.1) GO TO 305 
WRITE(6,1119)E8(1),SRC1),TRC1) 

305 nO 66 I:H,KY 
J=J+1 

66 WRIT~(6,1120)J,ER(I),S8(J),TR(I),BETA(I) 
WRITE(6,1017) 

53 <;AA=K+1-H 
IAA=SAA 

!BB= SBR 
Jf(H.E0.1) GO TO 510 
FKSI=C1./N*1.)*TOPY22 
Ri=<TOPBXY-EKSI)/(TOPV2-EKSI) 
GO TO 520 

510 R2=TOP8XV/TOPY2 
520 R2=1-C1-t?2)*((N-K)*h;)/((N-1>*1.) 

RR=SQRT(ABS(R2)) 
rF <F.NE.1> ~o rn ss 
VARAA=TOPUXY/SAA 
VARBA=TET2/SAB 
FAB=VARAA/VARBB 
FN,Dw=n 
~.~ınrı:u;,1o35> 
!.JRJTfU:,,1036) 
WRITf(6,1037) 
WRITEC6,1036) 

1f:ı7 

168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
176 
177 
178 

185 

186 

193 
194 
195 

197 
198 

, 199 
200 



235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 

iL. 248 
.,.2'-+9 

250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
2fl3 
264 
265 

~ 266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 

/ 276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

c 
c 
c 

r: 

c 

WRITE(6,1038lFN,ow,R~,SE 
WRITE(6,1036l 
WRITF(6,1019) TOPBXV,VARAA,IAA,IBB,FAB,TET2,VARBR,TOPY2 

55 RETURN 

1016 F0RMAT(1H ,// ,36X,63HR E G R E S Y O~ D E N K L E M I N I N 
6K A T S A V J L A R I,//,52X,31HVE I S T A T I S T I K L E R 1/L) 

1017 F0~MATC1H ,2RX,13H*************'1X,2(9H*********),1X,2(13H******** 
9*****,1X),2(9H*********)) 

1018 FO~MATC1H ,27X,H1H*KATSAYILARIN *REGRESYON DENKLEMI* STANDART * 
8 T ANLAMLILIK*AGSZ DEGISKENLFRIN*,/,28X,81H* ISTMlERl * KAlSA 
8YlLARI * HATALAR * T E S T I * BETA KATSAYILARI *) 

1119 F0RMATC1H ,27X,15H*KESIS~E TRIMI*,E1R.11,1H•,2CE13~6,1H•>,1X,2(8H• 

9*******),1X,1H*,/) 
1120 F0RMATC1H ,27X,11H*DEGISKEN (,J2,2H)*,E18*11,1H•,2<E13~6,1H*),E18. 

•11,1H*,/) 
1035 F0R~ATC1H ,// ,31X,72HC O K l U R E G R E S Y O N A I L 1 S K t 

SN I S T A T I S l I K L E R,// ) 
1036 F0RMATC1H ,14X,4<3<7H*******l,2H**'4~)) 
1037 F0RMAT(1~ ,13X,1fl*,zX,19HVON NEUMANN ORANI,2X,2<1H*,2X>,19HDURgi 

7N-WATSON ORANI,2<2X,1H*),24HCOKLU KORREL• KATSAYISI*,2X,25H*TAHMIN 
7IN STNnRT HATASI *) 

1038 F0RMAT(1H ,11X,4C2X,1H*,2X,E18;11,3X,1H*)) 
1019 FORMAT (1H ,///,20X,4HAKT=,2X,E18~11,5X,8HVARYANS=,zx,E18.11,//8~X 

9,2HF(,I4,1H,,I4,2H>=,zX,E18~11,!/,20X,4HHKT:,2X,F18411,SX,8HVARYAN 

9S~,2X,f18.11,//,?.0X,4HTKT= ,2X,E18~11> 

fND 
F!NISH 
SUAROUTINE INVERS(N,TEK) 

r TERS MATRISIN HESAPLANMASI 
c 

!'IMENSION K0S(6) 
COMMON A(6,6) 
06 5 1=1,N 

5 KOS< I> =O 
DO 10 L=1,N 
FNA=O.O 
DO 20 I=1,N 
TF<KOS(I}.E0.1)GO TO 20 
7=ABSCA(!,I)) 
Jf<Z.LF.ENR)GO TO ZO 
F'N8=7 
1< :::y 

20 CON T HHI E 
If(ARSCA(K,Kl).LE.1~E-8)60 TO 30 
t<0S(K>=1 
A(K,10=1./!ı(K,K) 

DO 25 J:1,N 
()o 2 'i J = 1 , ,~ 

JFCI.EO.K.OR.J.EO.K) GO TO 25 
A(J,J)=A(I,J)-A(I,K)*A(K,K)*A(K,J) 

25 (O~n INUE 
rıo 10 I=1,N 
If(l.EO.K)GO TO 10 
A(K,I>=-A(K,I)*ACK,K) 

201 
202 

224 

168F 
168F 
169 F 
169 F 
1.70F 
170F 
170F 
174F 
174F 
178F 

197F 
197F 
198F 
199F 
199F 
199F 

225 



294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 

'L.-~07 
~08 

309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
"S36 
337 

, 338 
339 
340 
341 
342 
~43 

344 
345 
346 
347 
348 
349 
~50 

351 
352 

A(I,K>=A(I,Kl*A(K,K) 
10 CONTINUE 

r,O TO 99 
30 TEK=O· 
99 RETURN 

END 
SUBROUTINE DUZELT(NK,OK,DA,I!K) 
REAL LAMOA 
DlMENSION A(6),DA(~),X(6,6) 

~---------

COMMON OX(6,6),TOPYX(6),TOPX(6),AX(6),TOPY2,TOPY,sE,LAMOA,EB<6), 
*SB(6),TB(6),EER(7,6) 

DO 20 T:1,NK 
20 OK=OK+EB(l) 

IF(OK.NE.1.> GO TO 1 
RETURN 

1 RB=O 
oO 31') I=1,NK 
A(I):O 
00 30 J:1,NK 

30 A(I)=A<I)+OX(l,J) 
RA:{) 
00 40 I=1,NK 

40 RA=RA+I\(I) 
RA= 1. /RA 
R8=1.-0K 
RRA=RA 
RA=RA*RB 
DO 50 I:1,NK 
EB(!)=EB{l)+A(I)*RA 
OA(I)=FB(I)*LAMDA 
!)0 50 ,1=1 ,NK 

sn x<t,J>=o 
oO 60 T:1,NK 
x(I,1 ):A(l)*RRA 
DO 60 J:1,NK 

60 x<ı,J>=xo,n 
DO 70 I=1 ,r~K 
r:ıO 70 J:1,NK 
If(I.EO.J) X(l,J>=1-X(I,J) 
xO,J>=-x<I,J> 

1n co~n INUE 
00 80 I=1,NK 
SB(ll=O 
D O 8 O ,l = 1 , N K 

80 SBCI>=SBCI)+X(I,J)*OX(J,I) 
WRITEC6,1016) 
WRITE(6,1017) 
WRITE(6,1f118> 
WIHTE(6,Hl17> 
!)0 100 1=1 ,NK 
SB{Il=SURT(ABS(SE*SE*SR(!))) 
TB(J)=FB(l)/SB(l) 

100 WRITE{6,1019)I,ER(I},$B(I),TB(l),DA(l) 
WRITE(6,1017) 
DO 200 I=1,NK 

200 EE8(II~,I>=EB(l) 
nK=1 
RETU~N 

1016 F0RMAT(1H ,// ,36X,63HR F G R E S Y O N D E N K L E M I N I N 168 F 



353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 

~~67 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 

6K I S I T L A N M J S,//,46X,54HK A T S 4 V I l A R I VE I S T A 
6 l I S T I K L E R J,//) 

1017 F0RMAT(1H ,28X,13H*************,1X,2(9H*********>,1X,2(15H******** 
9**~**,1X),2(9H*********)) 

1018 FORMAT(1H ,27X,81H*KATSAYILARIN *RfGRESYON OENKLfMI* STANOART * 
8 T ANLAMLILIK* KATSAYilARlN •,/,?8x,81H• ISIMLERI * KATSA 
8VILARI * HATALAR * T E S T I * LAMDA ILF CARPIMI*l 

1019 F0RMAT(1H ,2?X,11H*DEGISKEN (,I2,2H)*,F18~11,14*,?<E13~6,1H*l,E1R~ 
•11,1H*,/) 

END 
SU~ROUTINE MATYAZ(KY,QX) 
OIMENSION OX(KV,KV) 
WRITE(6,Hl04) 
nO 80 JSAT=1,KV _ 
WRITE(6,1005)ISAT,(OX(ISAT,JSUT),JSUT=1,KY) 

80 CONTINUE 
WR!TE(6,1006) 
RETURN 

1004 F0RMAT(///,12X,5(23H***********************,1Xl/11X,?4H* StiTUN:1-6 
4-11-16-21-26 ,24H* SUTUN:Z-7-12-17-2?-27 ,24H* SUTUN:3-8-13-18-23-
428 ,24H* SUTIJN=4-9-14-19-24-29 ,zSH* SIJTIJN:5-10-15-20-25-30*,/,12X 
4,5(23H***********************,1X)) 

1005 F0RMAT(1H ,/,1X,6HSATIR ,ız,1X,6(5(1H*,3X,E1R~11,2X),1H*'A,11X)/} 
1006 F0RMAT(12X,5(24H*********************** )) 

ENô 

168F 
168F 
169 F 
169F 
170F 
170F 
170F 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

3F 
3F 
3F 
3F 
SF 
5F 

9 


