TÜRK YE EKO OM KURUMU
TARTI MA METN 2008/10
http ://www.tek. org.tr

T Ü R K Y E ’ D E R E E L ÜC R E T LE R
TAR
M O D E L L E A AL Z v e B R M K Ö K
S I A M A SI

Elçin Aykaç Alp

Temmuz, 2008

Türkiye’de Reel Ücretlerin TAR Modeli ile Analizi ve Birim Kök S namas
Elçin AYKAÇ ALP

Do rusal olmayan yap daki iktisadi de i kenler uzun y llar do rusal modeller arac l
ile analiz edilmi bu nedenle de gerçek hayat aç klamada yetersiz kalm t r. Son dönemde
yap lan çal malar sonucunda do rusal olmayan zaman serileri analizlerinin özellikle makro
ekonomik modellerin olu turulmas nda daha ba ar l oldu u görülmektedir. Her geçen gün bu
konudaki teorik literatürün geli mekte olmas iktisat literatüründe de uygulama alanlar n n
geni lemesine katk da bulunmaktad r.
Bu noktada öne ç kan çal malar TAR ailesi modelleridir. Bu modellerin ç k

ve

popüler hale gelmesinde Tong (1978), Tsay (1989) ve sonras nda Terasvirta (1994)
çal malar n n önemi büyüktür. Bu konu üzerine çal malar h zla ilerlerken 20. yy’ n son
çeyre inden itibaren do rusal yap ya sahip olmad

saptanan de i kenlerin modellenmesinin

bir ad m ötesine geçilerek de i kenlerin uzun dönemli analizlerinin yap ld

görülmektedir.

Bu çal ma ise 1990:01 – 2007:06 döneminde Türkiye’de Reel ücretlerin yap s n
do rusal olmayan zaman serileri analizi yöntemleri ile ortaya koymay amaçlamaktad r. Bu
amaç do rultusunda çal man n ilk bölümünde do rusal olmayan zaman serilerinden,
uygulamada kullan lacak olan TAR model ile ilgili bilgi verildikten sonra geleneksel birim
kök testleri ve do rusal olmayan birim kök testleri ile ilgili literatüre ve test prosedürlerine
yer verilmi tir. 3kinci k s mda ise uygulanan geleneksel birim kök testleri ile TAR
modellerine uygulanan Caner ve Hansen (2001) çal mas nda geli tirmi olduklar birim kök
testi sonuçlar sunulmaktad r.
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ABSTRACT
Nonlinear economic variables have been tested for many years with linear
models, thus making them insufficient in providing an explanation for real life. As a result of
the recently conducted studies, nonlinear time series analyses are observed to be more
successful in forming especially the macroeconomic models. The fact that, every passing day,
the theoretical literature is developing also contributes to the expansion of application areas of
economic literature.
The studies that become prominent at this point are TAR family models. The
studies by Tsay (1989) and, later on, Terasvista (1994) play an important role in the
emergence and popularization of these models. While studies on the issue are in a rapid
progress, it is observed that the long-term analyses of the variables have been made by taking
one step ahead of modeling the variables that were determined not to have a nonlinear
structure since the last quarter of the 20th century.
Whereas, this study aims at manifesting the structure of reel wages in Turkey
between the periods of 1990:01 – 2007:06 via the nonlinear time series analysis methods. To
this end, the first part of this study will cite TAR model among the nonlinear time series to be
used in the application, and then refer to the literature concerning conventional unit root tests
and nonlinear unit root tests and to the test procedures. In the second part, references will be
made to the applied conventional unit root tests and the results of unit root test developed in
the study by Caner and Hansen (2001) that was implemented to the TAR models.
Key Words : Wages, TAR Models, TAR Unit Root
JEL Classification: J3, C1, C5.

1.GiriTAR modelleri (Threshold Atoregressive Models) ilk olarak Tong (1978), Tong ve
Lim (1980) ve Tong (1983) çal malar nda sunulmu do rusal olmayan zaman serileri
modellerinden biridir. E ik de i keninin ve bundan hareketle hesaplanabilecek e ik de erinin
bilinememesi, uygun prosedür konusundaki yetersizlik gibi nedenlerle ilk zamanlar
uygulamada hak etti i yeri bulamam t r. TAR modellerinin do rusal olmayan modeller
aras ndaki popülerli i tahmininin nispeten daha basit olmas ndan gelmektedir (Tsay, 1989,
231).
Do rusal olmayan zaman serisi modellerinden TAR modeli d ndakiler EKK ile
tahmin edilememekte, NLS (Nonlinear least squares) ya da ML (maximum likelihood)
yöntemleri ile tahmini gerektirmektedir. STAR modeller, rejimler aras geçi in oldu u
durumlarda kullan l rken TAR modeller rejimler aras

geçi in sert oldu u durumlar

aç klamada ba ar l d rlar.
Çal ma 1990:01 – 2007:06 periyodunda Türkiye’de sanayi üretiminde çal anlar n
reel ücretlerini TAR modelleri ile incelenmektedir. Data incelendi inde reel ücretlerde genel
itibariyle bir art

oldu u ancak kriz dönemlerinde ani dü ü lerin ve sonras nda al nan

tedbirlerin etkisiyle tekrar ayarlanma sürecine girdi i görülmü tür. Ancak bu dönemde
ya anan krizler ve uygulanan tedbirler datan n yap s nda rejimler aras sert geçi lere neden
olmaktad r. Bu nedenle reel ücretlerin yap s n n aç klanmas nda TAR modellerin STAR
modellerden daha ba ar l

olaca

dü ünülmü

ve yap lan analizlerle de bu görü

desteklenmi tir.
Çal mada öncelikle TAR modellerin teorik yap s na yer verilmi tir. 3kinci ad mda
uygulamada kullan lacak olan birim kök analizin teorik temelleri aç klanm t r. Bu noktada
hem geleneksel hem de TAR birim kök testlerinin teorik aç klamas na yer verilmi tir. Bu
ayr ma gidilmesinin nedeni e ik yap s na sahip serilerin birim kök analizinde geleneksel birim
kök testlerinin gücünün dü ük olmas d r. Bu nedenle uygulanan birim kök testlerinin TAR
birim kök testlerinden uygun olan n seçilmesi ya da bu testlerle sonuçlar n desteklenmesi
gereklili idir.

2.TAR Modelleri
3ki rejimli bir TAR modelinin yap s ,
yt = (

1,0

+

+(

2,0

+

y

+ ... +

y

+ ... +

1,1 t 1

2,1 t 1

1, p

yt p ) I ( qt

2, p

1

)

(2.1)

yt p ) I ( qt 1 > ) + et

olarak tan mlanmaktad r. (2.1) nolu denklemde I(.) fonksiyonu gösterge fonksiyonu ve
qt 1 = q ( yt 1 ,..., yt p ) datan n fonksiyonel yap s d r. (2.1) nolu denklemde AR derecesi p 1
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de i keninin geçmi de erlerine dayanan Martingale fark dizisidir. Hata terimi et nin ko ullu
de i en varyansa sahip olmas beklenirken, teori aç s ndan et
edilmektedir. xt = (1 yt 1 ... yt p ) , ve xt ( ) = ( xt I ( qt
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biçiminde yaz labilmektedir. Bu fonksiyon

(2.2)
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) oldu u kabul edilirse,

yt = xt ( ) + et

(2.3)

eklini alacakt r.
Modelin tahmini konusunda Tsay (1989) çal mas nda Tong ve Lim (1980)
çal mas nda belirtilmi

olan ve TAR modelinin tahminini kolayla t rmak ad na

uygulanabilecek a a daki prosedürü önerilmi tir (Tsay, 1989, 235-6),
Prosedürde ilk ad m, AR derecesi p’nin ve mümkün e ik de erleri kümesinin
belirlenmesidir. Burada seçim, y de i keninin PACF (partial autocorrelation function) ile
yap lmas mümkün olabilece i gibi, AIC bilgi kriteri ile de yap labilece ine de inilmi tir.
PACF ile belirleme yöntemi seçilirse AIC ile belirlenmesinden daha yol gösterici olmaktad r.
Bunun nedeni AIC bilgi kriterinin sürecin do rusal olmamas halinde yan lt c olabilece idir.
Ayr ca üçüncü bir seçenek olan (4. ad m nedeniyle) AR derecesinin bulunmas n n
tekrarlanmas gerekebilece i de unutulmamal d r.
3kinci ad m; ilk ad mda karar verilen AR derecesi “p” ve e ik de erleri kümesinin her
bir eleman d için e ik do rusal olmama testi uygulan r. Sonuçta sürecin do rusal olmad
karar na var l rsa d gecikme parametresi seçilir.

Üçüncü ad m; seçilen p ve d de erleri için e ik de erlerinin serpilme diyagram ile
belirlenmesidir. AR katsay lar anlaml oldu u sürece t de erleri dikkate al nabilecektir.
Anlams z katsay lar ile elde edilen serpilme diyagram genellikle do ru bilgi vermeyecektir.
Son ad m ise her bir rejim için do rusal AR teknikleri kullan larak AR derecesi ve e ik
de erleri belirlenmesinden olu maktad r. Burada Tsay (1989) çal mas nda de indi i nokta
ise yüksek dereceden AR modelleri do rusal olmayan modele yak nsayabilir ve birinci
ad mdaki p de erinin seçilmesi önem kazan r. PACF yüksek derece terimlerin seçiminde daha
do ru sonuç verirken bilgi kriteri do rusal zaman serileri modellerinde ba ar l sonuç
vermektedir. Tahmin edilmek istenen parametreler,

ve

d r.

(2.3) nolu denklem parametrelerde do rusal olmasa da denklem do rusal bir regresyon
denklemidir ve en uygun tahmin yöntemi de EKK’dir. Hata terimleri et

iid (0,

2

)

varsay m geçerlidir. Bu varsay m n gerçekle mesi halinde EKK tahmini ML tahmini ile ayn
sonuçlar vermektedir. Regresyon denkleminin do rusal ve sürekli olmamas durumunda
EKK tahminlerini en kolay elde etme yolu ise ard k ko ullu EKK ile çal makt r. Veri bir
de erinde,
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eklinde hesaplanmaktad r. E ik parametresi

’n n EKK tahmini (2.5) nolu denklemi

minimize etmektedir.
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olarak ifade edilebilir. (2.6) nolu denklemde hata terimleri varyans
farkl de erlerine ba l olarak, t=1,…,n olmak üzere,
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(qt 1 ) ifadesi en fazla n tane farkl

de er alabilmektedir. (2.6) nolu denklemin EKK çözümünü bulmak için a a daki algoritma
izlenmektedir,
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olmak üzere (2.3) nolu denklem EKK ile çözülür. Her bir

regresyon için hata terimleri varyans

2
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( ) hesaplan r, minimum varyans de eri seçilir. Elde

edilen bu de er a a daki gibi ifade edilebilir,
2
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xt ( $ ) $ ve örnek varyanslar
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=

eklinde bulunur. Benzer
2
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2.1. Gecikme Parametresinin Tahmini
TAR modelinde bilinmeyen parametrelerden biri de e ik parametresidir. Chan (1993)
çal mas nda

e ik parametresinin süper tutarl tahmincisinin elde etme yolunu göstermi tir.

Öncelikle e ik de eri serinin kesti i bir de er olmal d r. Serinin asla kesmedi i bir de erin
e ik de eri olarak belirlenmesi anlams z olaca

serinin maksimum ve minimum

için

de erleri aras nda yer almal d r. E ik parametresinin seçimi pratikte, serinin en yüksek ve en
dü ük %15’inin inceleme d
veri aral

b rak l p kalan n n test edilmesi eklinde olabilir. Çok geni bir

mevcutsa minimum ve maksimum %10’luk k s m da analiz d

b rak labilir.

Kalan de erlerin her birinin e ik de er olarak belirlendi i ve tahmin edildi i modelin SSR
de erleri hesaplan r ve kar la t r l r. Minimum SSR tahminini veren ve seçilen veri aral
içinde bulunan

de eri e ik de eri olarak belirlenir (Chan, 1993, 520-33).

TAR modelinin bir türünde de

2
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) oldu unu varsay lmaktad r. It

gösterge fonksiyonu olmas halinde,
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olarak ifade edilen modelde,
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ko ullar geçerlidir. I t yt

tahmin edilir.

(2.10)
i
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i

eklinde gösterge fonksiyonlar olu turulup EKK ile

SETAR (Self -Exciting) modelde e ik de i keni, d
qt 1 = yt

d

1, d

aral

nda yer alan

ise normal artlarda geçerlidir. d bilinmeyen ve tahmin edilmesi gereken gecikme

say s d r. EKK yöntemi ile d, di er parametreler yard m ile tahmin edilebilir ya da bilindi i
varsay larak hareket edilebilir.
E ik de erinin süreksiz olmas halinde fonksiyon TAR modelinden STAR modeline
geni letilebilmektedir. Bu konudaki temel çal malar ise Chan ve Tong (1986), Granger
Terasvirta (1993), Terasvita, Tjostheim, Granger (1994) olarak s ralanabilir. TAR modelinden
STAR modeline geçi te iki önemli sorunla kar la lm t r. 3lki, s f r hipotezinde do rusal
otoregresif model yer al rken alternatifinde TAR modelinin s nand

geleneksel testlerde

kar m za ç kmaktad r. Bu tip testlerde standart olmayan da l mlar nedeniyle e ik
parametresi tan mlanamamaktad r. Bu problem ilk Davies (1977, 1987) çal malar nda
vurgulanm t r. Daha sonra ise Luukkonen, Sikkonen ve Terasvita (1988) çal malar nda bu
problem için STAR alternatifinde kurulan regresyonda Taylor yakla t rmas kullanarak LM
(Lagrange Multiplier) testi yapmay önermi lerdir. Ayr ca Chan (1990) LR (likelihood ratio
test) testinin asimtotik da l m için bir uygulama süreci geli tirmi tir. Benzer biçimde
Hansen (1996) çal mas nda bu asimtotik da l m için bootstrap metodu ortaya koymu tur.
3kinci sorun ise, e ik tahmininin örnek da l m

konusundad r. Chan (1993),

çal mas nda EKK tahmincisinin n’inci dereceden tutarl oldu unu göstermi ve s n rl
da l m için uygulama süreci olu turmu tur (Chan, 1993, 520-33).
TAR modelinin sak ncas e ik de erlerin belirlenmesinden sonra rejimler aras nda
geçi in çok h zl

olmas d r. Bu durumda klasik araçlar n kullan m

yanl

sonuçlar

vermektedir. 3ncelenen veride rejimler aras geçi in yumu ak olmas halinde ise STAR
modeller kullan lmaktad r. Bu ekilde STAR (Smooth Transition Autoregressive) modellerin
kullan m ile iki rejimli durumda rejimler aras geçi sorunu ortadan kalkmaktad r.
3. Birim Kök S namas
Yap lm

olan çal malar incelendi inde geleneksel birim kök testlerinin do rusal

olmayan zaman serisi modellerinde gücünün dü ük oldu u saptanm t r. Ancak e bütünle me
gibi uzun dönem analizlerin uyguland

durumlarda bu güç kayb n n göz ard edildi i

görülmektedir. Bu güç kayb nedeniyle birim kök analizinde TAR modeller için geli tirilen
Caner ve Hansen (2001) testinin kullan lmas uygun görülmü tür. Bu nedenle do rusal ve
do rusal olmayan zaman serilerinde dura anl k, birim kök teorileri ve testlerine yer
verilmi tir. Testler geleneksel birim kök testleri ve do rusal olmayan zaman serilerinde

kullan lan birim kök testleri olarak iki grupta incelenmi tir. Geleneksel birim kök testleri
olarak Dickey ve Fuller (DF) birim kök testi, Geni letilmi Dickey Fuller (ADF) birim kök
testi, Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin Testi (KPSS) Ng ve Perron Birim kök testlerine
yer verilmi tir.
Do rusal olmayan birim kök testlerine örnek olarak literatürde en s k kullan lan
Enders ve Granger (1998) ve Caner ve Hansen (2001) testleri verilmi tir. STAR modeller icin
geli tirilmi olan Kapetanios, Shin ve Snell (2003a) birim kök testine ise uygulamada
kullan lmad

için yer verilmemi tir.

3.1. Geleneksel Birim Kök Testleri
Klasik ekonometri teorisinde serilerin zaman içinde de i meyen sonlu ortalama ve
sonlu varyansa sahip oldu u, bu sürece ait kovaryans n geçmi ten ba ms z oldu u
varsay lmaktad r (Akgül, 2003b, 5). Oysa gerçek hayatta ekonomik verilerin ço unun art ,
y

lma ya da de i im e iliminde oldu u görülmektedir. Bu nedenle yap lan dura anl k

varsay m öngörülerde hatal sonuçlara yol açmaktad r. Zaman serisi modellerinde elde edilen
stokastik süreç zaman boyunca sabit ise seri dura and r ve serinin geçmi

de erleri

kullan larak seriye ait sabit katsay l bir model elde edilebilmektedir.
Dickey ve Fuller (1979) birim kök testi birim kökün varl
popüler testlerdendir. yt = yt 1 +

t

n belirlemede kullan lan

eklinde olu turulan bir otoregresif modelde yt serisinin

birim kök içermesi

= 1 olmas anlam na gelmektedir. Test hipotezleri

tan mlanmas halinde

H0 :

= 0 ve H1 :

=

1 olarak

< 0 olarak kurulur. H 0 hipotezinin reddedilmesi,

< 1 oldu unu ve yt serisinin dura an oldu u anlam na gelmektedir (Aykaç, 2003, 23-25).

Dickey ve Fuller (1979) çal malar nda karar kriteri olarak, t-istatisti inin sapmal olmas
nedeniyle

(tau) ad n verdikleri düzeltilmi

t tablosu olu turmu

ve bu tablonun

kullan lmas gerekti ini belirtmi lerdir. DF (1979) taraf ndan tablola t r lan kritik de erler üç
genel model için olu turulmu tur. "yt = yt
"yt =

yt 1 + ut

yt

1

olarak ifade edilirse, bu modeller;
(3.1)

"yt = m0 + yt 1 + ut

(3.2)

"yt = m0 + yt 1 + m2t + ut

(3.3)

eklinde olu turulmu tur. (3.1) numaral denklem sadece stokastik trendi, (3.2) numaral
denklem stokastik trendin yan s ra sabit terim, (3.3) numaral denklemde ise hem sabit terimin

hem de stokastik ve deterministik trendin birlikte modelize edildi i bir süreç tan mlanm t r
(Dickey, Fuller, 1979, 430). DF(1979) testi, hata terimlerinin saf hata terimi sürecine sahip
oldu u varsay lmaktad r. Ancak serisel korelasyon olmas halinde EKK tahminlerinin sa l kl
olmas için test geli tirilmi ve Geni letilmi Dickey Fuller (ADF) birim kök testi olarak
adland r lm t r. DF testinde olu turulan denklemler ADF testinde,
"yt =

yt 1 +

i =2

i

"yt = m0 + yt 1 +
"yt = m0 + yt 1 +

"yt

i =2

i=2

i +1

+ ut

(3.4)

i

"yt

i +1

+ ut

i

"yt

i +1

+ m2t + ut

(3.5)

(3.6)

ekilde olu turulmu tur. Bu modeller için yine Dickey ve Fuller taraf ndan geli tirilen
tablo de erlerinden yararlan lmaktad r. Modellerde yer alan gecikme

DF(1979)

uzunluklar n n belirlenmesinde çe itli yöntemler kullan labilir. Bunlardan baz lar ; Akaike
Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Criterion (SC),
Bayesian Information Criterion (BIC), Hannan – Quinn Criterion (HQ), Campel – Perron
kriterleridir.
Geleneksel birim kök testleri incelendi inde s f r hipotezinin genellikle dura an
olmamay tan mlad

görülmektedir. Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (1992) Testi

(KPSS) testi ise s f r hipotez alt nda incelenen serinin dura an olmas n s namaktad r.
Genellikle ADF testinin tamamlay c s olarak görülen bu testte
2
u

s f r ortalamal
yt = # t + rt +

hata terimlerinin i.i.d. ve

t

, sabit varyansl oldu u varsay m alt nda
(3.7)

t

rt = rt 1 + ut

(3.8)

denklemleri kurulmu tur. S f r hipotez H 0 : rt = r ya da H 0 :
tutarl l
olmas n

2
u

=0

eklinde parametre

n tan mlarken alternatif hipotez rt de i keninin rastsal yürüyü sürecine sahip
s namaktad r

(Kwiatkowski,

Phillips,

Schmidt,

Shin,

1992,

162).

Test

denklemlerinden de anla labilece i gibi ilk a amada veri var olan deterministik bile enlerden
ar nd r lmaktad r. Bu i lem sabit terim ve trend de i keni ile kurulan modelin art klar ile

çal lmas ile yap lmaktad r. Orijinal LM test istatisti i, t=1,2,3,…T için

St =

T
t=

et

olmas

halinde,
T

LM =

t =1

St2

ˆ2

(3.9)

eklinde olu turulmaktad r. Ancak KPSS testinde bu istatistik

hatalar n n i.i.d. olma ko ulu

t

nedeniyle tekrar hesaplanm t r. LM istatisti i hata terimleri varyans n kullan rken KPSS
testinde kullan lmas önerilen uzun dönem varyans n n Newey West tahmincisidir. Bu
durumda kullan lmas önerilen test istatisti i,
T

LM KPSS =

t =1

St2

Sl2

(3.10)

eklinde hesaplanmaktad r. Burada Newey West tahmincisi
Sl2 =

1
T

T
t =1

et2 +

2
T

l

( sl2 )

,

wsl = 1

s
l + 1 olmak üzere,

T

s =1 t = s +1

wsl el et s ,

(3.11)

eklinde hesaplanmaktad r (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin, 1992, 163-164).
Elliott, Rothenberg ve Stock (1996) çal mas nda ADF-GLS testini geli tirmi ve
veride deterministik bile enlerin etkisinin var olmas halinde gücünün daha yüksek olaca
versiyon önermi tir. Bu testte de seriler önce y

bir

l m ve deterministik trendden

ar nd r lmaktad r. Testin ilk ad m nda,
yt = dt + ut

(3.12)

ut = aut 1 + vt

(3.13)

denklemleri yard m yla veri y

l m ve trendden ar nd r lmaktad r. dt deterministik trend, vt

ise s f r ortalamal hata terimlerini göstermektedir (Elliott, Rothenberg, Stock, 1996, 813).
Trendden ar nd rma,
ytd = yt

zt

(3.14)

i lemi yard m ile yap lmaktad r (Elliott, Rothenberg, Stock, 1996, 824). (3.14) numaral
denklemde zt serinin sahip oldu u y

l m ya da trende göre farkl

ekil almaktad r. Her iki

etkinin de var olmas halinde zt = (1, t )

eklinde tan mlan rken deterministik trendin olmas

halinde sadece birlerden olu maktad r. Bu ar nd rma i lemimden sonra

"ytd = µ + % 0 ytd 1 +

k
j =1

a j "ytd j +

t

(3.15)

regresyona ADF testi uygulanmaktad r (Elliott, Rothenberg, Stock, 1996, 824). ADF testinin
AR polinomunun birden küçük fakat bire yak n olmas halinde gücünün dü ük oldu u Ng ve
Perron (2001) çal mas nda vurgulanm t r. Ayr ca, hatalar n MA (moving average) kökünün
-1’e yak n olmas halinde oldukça yüksek dereceden gecikme uzunlu u kullan lmas gerekti i
ancak AIC, BIC gibi bilgi kriterlerinin bu durumda gecikme uzunlu unu olmas gerekenden
daha dü ük seçti ini göstererek MIC (Modified Information Criteria) bilgi kriterinin
kullan lmas gerekti ini göstermi lerdir. Dolay s yla literatürde birim kök testi uygulan rken
ADF yerine uygun durumlarda Ng ve Perron’un (2001) geli tirmi oldu u test ve MIC
kriterinin kullan lmas gerekti i dü üncesinden hareket eden çal malar mevcuttur.
Perron ve Ng (1998) çal malar nda Perron (1988) çal mas nda önermi oldu u Z
testini gücünün dü ük olmas nedeniyle geli tirmi tir ( Phillips ve Perron Zt testi ile Philips Z
testine ekler k sm nda yer verilmi tir). Ayr ca Phillips ve Perron (1988) testinin gücünün
dü ük olmas n n nedeni olarak görülen Newey West tahmincisi uzun dönem varyans
tahmincisi için kullan lmam t r. Bunun yerine önerilen yöntem incelenen serinin ortalamadan
farklar ile ortalamadan ar nd r lmas d r. Bu yöntemin kullan lmas ve ard ndan geli tirilmi
olan Z testinin kullan lmas halinde testin gücünün dü ük olmas probleminin ortadan
kalkaca

savunulmaktad r.

Bu

ekilde geli tirilen M-testleri (

MZ% , MZ t , MSB,) ERS testinin Z testi ile

geli tirilmi halidir. Ng ve Perron (2001) çal malar nda serinin ERS testinde oldu u gibi
trendden ar nd r lmas ve gecikme uzunlu unun seçilmesinde MAIC (modified AIC) kriteri
kullanarak seçilmesi halinde MZ testinin gücü artmaktad r. Test denklemi,

"yt =

y

0 t 1

+

k
j =1

j

"yt j + etk

(3.16)

eklinde kurulur. MZ% testi Z% testinin geli tirilmi halidir. Test istatisti i,

MZ% = (T 1 yT2

2
s AR
) 2T

2

T
t =1

1

yt2 1

(3.17)

olarak hesaplanabilmektedir. Ba ka bir ifade ile,
MZ% = Z% + T (%ˆ 1)2 2

(3.18)

dir (Ng, Perron, 2001, 1519-1554). MSB istatisti i,

MSB = T

2

1/ 2

T

2
t 1

y /s

2
AR

,

t 1

(3.19)

ayr ca,
1/ 2

T

MZ t = Z t + (1 2 )

2
t 1

t 1

y% / s

(%ˆ 1) 2

2
AR

(3.20)

ve
MZ t = MZ% × MSB

ili kisi

(3.21)

mevcuttur.

Yukar daki

ˆ (1) =
hesaplanmaktad r.

k
i =1

ˆ

i

,

denklemlerde

sek2 = T

1

T
t = k +1

eˆtk2

2
s AR

,

2
s AR
= sek2 (1

ˆ (1)) 2

eklinde

d r. Çal mada geli tirilen dördüncü test ise

ERS Point Optimal istatisti inin geli tirilmi hali olan MPT testidir. Bu test iki farkl durumu
ayr ayr inceleyecek ekilde geli tirilmi tir. Seride sadece y

l m olmas halinde test

istatisti i,
MP0,T = ' c 2T

hem y

2

T
t =1

2
yˆt2 1 cT 1 yˆT2 ( s AR

(3.22)

l m hem trend oldu u durumda ise,

MP0,T = ' c 2T

2

T
t =1

2
yˆt2 1 + (1 c )T 1 yˆT2 ( s AR

(3.23)

olarak test istatisti i hesaplanmaktad r. Bu test için ise
MP0,T = c 2 MSB 2 c (1 + 2MZ t ) MSB)

(3.24)

ve
MP1,T = c 2 MSB 2 + (1 c )(1 + 2MZ t ) MSB)

(3.25)

ili kileri yaz labilmektedir (Ng, Perron, 2001, 1519-1554).
Geleneksel birim kök testlerinin d ndaki uygulamalar incelendi inde ise do rusal
olmayan zaman serilerinde çe itli alternatifler geli tirildi i görülmektedir.
3.2. Dogrusal Olmayan Birim Kök Testleri

Literatürde do rusal olmayan zaman serilerinde birim kökün test edilmesi konusunda
farkl yöntemler kullan ld

görülmektedir.

Blake ve Fomby (1997) çal malar nda yapm

olduklar Monte Carlo deneylerinde

DF (1979) birim kök testinin gücünün e ik parametrelerinde dü ük oldu u saptanm t r.
Pippenger ve Goering (1993) simülasyon çal mas nda da DF (1979) testinin do rusal
olmayan zaman serilerinin analizinde ba ar s z oldu unu kan tlayan sonuçlar elde edilmi tir
(Kapetanios Shin, Snell 2003a, 360). Benzer biçimde Enders ve Granger (1998), Berben ve
van Dijk (1999), Caner ve Hansen (2001), Lo ve Zivot (2001), Kapetanios, Shin ve Snell
(2003a, 2003b, 2003c) çal malar dura an olmama, e bütünle me ve do rusal olmama
konular üzerine çal m lard r.
Caner ve Hansen (2001) çal mas ise bu literatürün iki rejimli TAR modelinde bire
yak n AR kökü olmas durumuna izin veren bir model çal mas d r. E ik için Wald testi
uygulanm , asimtotik bo da l m n n (null da l m n n) standart olmad
görülmü tür.

Bu

tan mlanamamas

durum

k smen

parametrenin

varl

nn

sfr

(non-standard)
hipotezi

alt nda

ile ilgili k smen de bire yak n birim kök (near non-stationariy

autoregression) varsay m ndan kaynaklanmaktad r. Simülasyon sonuçlar sürecin gerçekten
do rusal olmayan bir yap ya sahip olmas halinde uygulanan birim kök testinin geleneksel
ADF testine nazaran çok daha yüksek gücü oldu unu göstermektedir.
3ncelenen zaman serisinin do rusal olmamas halinde uygulanan ADF testinin
alternatif hipotezde yanl tan mlama nedeniyle uygulanamayaca na de inen di er çal malar
ise Enders ve Granger (1998) ve Enders (2001) çal malar d r.
3.2.1. Enders ve Granger (1998) Testi
Enders ve Granger (1998) çal mas nda alternatif hipotezde TAR modelleri üzerinde
durulmaktad r.
yt =

yt 1 +

(3.26)

t

modeline kar l k alternatif olarak,
"yt = I t 1 ( yt

1

) + (1 I t )

2

( yt

1

)+

t

(3.27)

modeli s nanmaktad r. It gösterge fonksiyonu a a daki gibi tan mlanmaktad r,

*y
It = + t 1
, yt 1 <

ise 1
ise 0

(3.28)

(3.27) ve (3.28) numaral modeller TAR modelini tan mlamaktayken alternatif bir
tan mlama ise a a daki gibidir.
*"y
It = + t 1
,"yt 1 <

ise 1
ise 0

(3.29)

(3.27) numaral modelin (3.29) numaral modelde gösterilen ili kiyi içermesi halinde
M-TAR modeli olmaktad r. Dolay s yla ortalamaya dönme e iliminin h z "yt

1

de i kenine

ba l olarak geli mektedir.
Bu durumda öncelikle yt serisi ortalamadan ar nd r lmaktad r. Buradan elde edilen
yeni yˆt serisi ile (3.27) numaral denklem olu turulmakta ve H 0 =

1

=

= 0 olan s f r

2

hipotezi s namaya tabi tutulmaktad r. S nama F-istatisti i hesaplanarak yap lmakta ve
hesaplanan F-istatisti i Enders ve Granger (1998) çal mas nda hesaplanm

olan kritik

de erlerden büyük olmas halinde birim kök s f r hipotezi reddedilmektedir1. (3.27) numaral
denklem a a daki gibi tahmin edilmektedir
"yt = I t 1 ( yt

1

y ) + (1 I t )

2

( yt

y) +

1

(3.30)

t

(3.30) numaral denklemde y örnek ortalamas d r (Enders, Granger, 1998, 305-306).
Ayarlanman n asimetrik olmas halinde örnek ortalamas

parametresinin tahmini sapmal

olmaktad r. Enders (2001) çal mas nda ise en dü ük SSR de erine sahip tutarl e ik de erini
(3.27) numaral denklemde gösterilen model yard m ile ve Chan (1993) çal mas nda
önerilen yöntem kullan larak bulunmas önerilmektedir. Bu durumda kullan lmas ön görülen
- istatisti i için kritik de erlere Enders (2001) çal mas nda yer verilmi tir.
3.2.2. Caner ve Hansen Birim Kök Testi
TAR modeli,

"yt = 1 xt 1 I { zt 1 <

}+

x I { zt

2 t 1

} + et

1

d r. (3.31) numaral denklemde xt 1 = ( yt

1

(3.31)

rt "yt 1 ... "yt k ) olarak tan mlanm t r. t=1,…,T ve

I{.} gösterge fonksiyonudur. Hata terimlerini ifade eden et
Baz m 1 için Z t = yt

yt

m

i.i.d . oldu u varsay lmaktad r.

dir. rt kesim noktas ve do rusal trendi içeren deterministik

bile enler vektörüdür. Zt-1 önceden belirlenmi , kesin dura an ve sürekli da l m fonksiyonu
ile ergodik bir de i kendir. E ik de eri

almaktad r. Bu aral kta

1

ve

2

bilinmemekte

için P( Z t

1

= [ 1,

) = 2 1 > 0 , P( Zt

2

2

]

aral

nda yer

) = 2 2 < 1 ili kileri

yaz labilmektedir.
Analizde

1

ve

2

bile enleri birbirinden ayr incelenmi ve bu parametrelere ait

vektörler,

1

Bu noktada elde edilen hata terimleri saf hata terimi de il ise gecikme uzunlu u AIC ve BIC kriterleri ile
belirlenmek üzere gecikmeli de i kenler fonksiyona ilave edilmektedir.

1

=

1

2

,

1

2

=

%1
yt

1

(3.32)

2

%2

serisinin iki rejiminde

bile enlerin

e im

(

1

,

2

),

parametreleri,

yt

1

serisinin e im parametreleri,

(%1 ,% 2 ) , ( "yt 1 ,..., "yt k )

parametreleridir (Caner, Hansen, 2001, 1557-1558). Çal mada
için E et

2

(

için

1

,

2

) , deterministik

tan mlanm

e im

> 2 oldu u baz durumlar

< 3 oldu u varsay lmaktad r. Baz 4T matrisleri ve r(s) sürekli vektör fonksiyonu

için, 4 T r[Ts] 5 r ( s) ili kisi mevcuttur. µ1 ve µ2 sabitleri için,

r = µ1 ve

1 t

r = µ 2 , ve $

2 t

birlerden olu an k boyutlu vektör olmak üzere a1$ < 1 ve a2$ < 1 k s tlar geçerliyken
1

=

2

= 0 e itli i söz konusudur.

Parametre k s tlar "yt serisinin dura an ve ergodik olmas n ifade etmektedir. Bu
varsay m sonucunda yt zaman serisi birinci dereceden dura an bir süreci ifade etmektedir.
r = µ1 ve

r = µ 2 varsay mlar ise sürecin sadece do rusal trende sahip olabilmesine izin

1 t

2 t

vermektedir.
EKK ile tahmin edilen TAR modeli her bir
"yt = ˆ1 ( ) xt 1 I{zt 1 < } + ˆ2 ( ) xt 1 I{zt 1
2

için

Sabit

ˆ2( ) = T

1

T

}

için a a daki gibidir,

+ eˆt ( )

(3.33)

EKK tahmini;

eˆt ( ) 2

(3.34)

1

d r. E ik de eri

parametresinin EKK tahmini

2

( ) de erinin minimizasyonu ile

bulunmaktad r;
ˆ = arg min ˆ 2 ( )

(3.35)

Di er parametrelerin EKK tahminleri

ˆ

parametresinin nokta tahmini ile

bulunmaktad r. Tahmin edilen model a a daki gibi yaz labilmektedir,
"yt = ˆ1 xt 1 I{zt 1 < ˆ} + ˆ2 xt 1 I{zt 1

ˆ}

+ eˆt

(3.36)

(3.36) numaral model (3.31) numaral modelin parametrelerinden sonuç elde etmek için
standart Wald istatisti i kullan labilmektedir. E ik etkisi ve birim kökün varl
k s tlar esas ilgilenilenlerdir. E ik etkisi,
H0 :

1

=

2

(3.37)

ile ilgili

bile ik hipotez ile s nanmaktad r. (3.37) numaral denklemin test edilmesi standart Wald
istatisti i WT ile (3.36) numaral denklem kullan larak yap lmaktad r. Bu istatistik,

ˆ 02
1
ˆ2

WT = T

(3.38)

eklinde hesaplanmaktad r. ˆ 2 , (3.36) numaral denklemden elde edilen EKK hatalar n n
varyans d r ve,
ˆ2 =T

T

1

t =1

eˆt2

(3.39)

eklinde elde edilir. ˆ 02 ise s f r hipotezde tan ml olan do rusal modelin hata terimleri
varyans n

ifade etmektedir.

regresyondaki sabit

WT ( ) , (3.37) numaral

denklemin, (3.33) numaral

için Wald istatisti ini göstersin. Bu durumda Wald istatisti i,

ˆ 02
1
ˆ2( )

WT ( ) = T

eklinde hesaplanacakt r. Ancak

(3.40)
parametresi H0 hipotezi alt nda modele girmedi i için

a a daki ili ki yaz labilmektedir.
WT = WT ( ˆ ) = sup WT ( )

(3.41)

6

Yukar daki ili ki WT ( ) ,

ˆ 2 ( ) varyans n n azalan fonksiyonu olmas

halinde

geçerlidir (Caner, Hansen, 2001, 1562).
Di er ilgilenilen konu olan birim kökün varl
H0 :

1

=

2

için hipotez ise,

=0

(3.42)

d r. (3.31) numaral denklemde (3.42) numaral hipotez geçerli oldu unda yt 1 de birim kökün
varl

ndan bahsedilebilmektedir. (3.42) numaral denklemde gösterilen hipotez için standart

Wald istatisti i de RT ile gösterilmesi halinde (3.42) numaral hipotezde sabit

için RT ( )

standart Wald istatisti i olmakta ve bu durumda da RT = RT ( ˆ ) olmaktad r. RT istatisti i
standart Dickey - Fuller istatisti inin iki parametreye genelle tirilmi halidir. (3.36) numaral
denklemin tahmininden WT ve RT olmak üzere iki Wald testi ile katsay lar üzerine gerekli
k s tlar yap larak e ik etkisi ve birim kökün varl

test edilmektedir (Caner, Hansen, 1997).

(3.31) numaral denklem ve yukar daki parametre k s tlar geçerliyken
parametreleri yt sürecinin dura anl
H0 :

1

=

2

=0

n test etmektedir. Bu durumda,
(3.43)

1

ve

2

hipotezi s nanmaktad r. H0 hipotezinin kabul edilmesi halinde (3.31) numaral model dura an
TAR modeli olarak "yt dura an de i keni ile yaz labilmektedir. yt de i keni bu durumda
birim köke sahip I(1) süreci izlemektedir. Seri dura an ve ergodik ise
1

< 0,

2

< 0 ve (1 +

1

)(1 +

2

= 1 özel durumunda

) < 1 ise model dura and r (Caner, Hansen, 2001, 1567).

(3.43) numaral denklemle gösterilen H0 hipotezinin alternatifi; H1 :

1

< 0 ve

2

<0

eklinde kurulmaktad r. Ancak üçüncü bir durum da söz konusudur. K smi birim kök
durumunda

*
7
H2 : +
7
,

1

<0

ve

yada
ve
1 =0

2

= 0,
(3.44)

2

< 0.

hipotezi geçerli olmaktad r. H2 hipotezinin kabul edilmesi halinde yt süreci bir rejimde birim
kök gibi hareket etmekte ancak di er rejimde dura an bir süreç izlemektedir. H2 hipotezinin
kabulü halinde süreç dura an de ildir. Ancak klasik birim kök sürecine de sahip de ildir.
H0 hipotezini test etmede kullan lan yöntem Wald istatisti idir. K s ts z alternatif ise
yada

2

1

80

8 0 eklindedir. Test istatisti i,

R2t = t12 + t22

(3.45)

dir. Burada t1 ve t2, (3.36) numaral EKK denkleminden elde edilen ˆ1 ve ˆ 2 parametreleri
için t oranlar d r. H1 ve H2 alternatifleri tek tarafl d r. Çift tarafl Wald istatisti i tek tarafl
versiyonuna nazaran daha dü ük güce sahiptir. H0 hipotezini tek tarafl alternatifi olan
ya da

2

1

<0

< 0 olan tek tarafl Wald istatisti i,

R1T = t12 I{ ˆ1 < 0} + t22 I{ ˆ2 < 0}

(3.46)

ile hesaplan r. Caner ve Hansen (2001) çal mas nda, R1T ve R2T testlerinin H1 ve H2
alternatiflere kar

güçlü oldu u belirtilmi tir. Test istatisti inin anlaml olmas halinde H0

hipotezi yani serinin birim köke sahip olmas reddedilir, ancak H1 hipotezi mi yoksa H2
hipotezinin mi geçerli oldu unu aç kl a kavu turmak için iki farkl rejimde birim kök testi
yapmaya olanak veren t1 ve t2 istatistikleri önem kazan r. Bu –t1 ve –t2 istatistiklerinden
birinin anlaml olmas halinde H2 alternatifinin tutarl oldu u anlam na gelir ve H0, H1, H2
hipotezleri aras nda seçim yapma olana

verir.

Tüm test istatistikleri t oran n n ve t1 ile t2 istatistiklerinin sürekli fonksiyonudur.
R( x1 , x2 ) , x1 ve x2 ’nin sürekli fonksiyonu olmak üzere RT = R(t1 , t2 ) olarak test istatisti i

genelle tirilmi tir. R (), )) normalize edilmi tir ve RT testinin büyük de erleri için H0
reddedilmektedir.
Bu test Caner ve Hansen (2001) çal mas nda e ik de erinin bilinmesi ve bilinmemesi
durumu için geli tirilmi tir2.
RT = R(t1 , t2 ) , (t1 , t2 ) nin sürekli fonksiyonlar d r. Tek-tarafl Wald testi R1T için bu
bilgiler faydal olmamakla birlikte çift tarafl Wald testi R2T’nin asimtotik da l m teorisi için
önemli bilgiler içermektedir. S n rlay c da l m, Dickey-Fuller ve 9 2 da l mlar n n kareler
toplam olarak karma bir form olu turmaktad r. Bu k s t sorunlu parametrelerden ba ms zd r
ve say sal olarak hesaplanabilmektedir.
RT, TAR birim kök testinin bo da l m için asimtotik yakla m incelendi inde

e ik

parametresin belirlenmesinde farkl l k oldu u görülmektedir. E ik etkisi olmamas haline
belirlenememektedir. Bu durumda ˆ büyük örnekler de rastsal olmakta ve RT testini

etkilemektedir. E ik etkisi olmas halinde ise,
olan

0

belirlenebilmekte ve ˆ de eri gerçek de eri

de erine yak nsamaktad r. Bu durumda RT’nin asimtotik da l m

0

de erinin

bilindi i duruma e de er olmaktad r.
Caner ve Hansen (2001) çal mas nda biri e ik etkisinin bilinmesi di eri bilinmemesi
durumunda

olmak

tan mlanamad

üzere

iki

bootstrap

da l m n

k s tl bootstrap metodu için k s tlar,

=

geli tirilmi tir.
1

=

2

E ik

etkisinin

(e ik etkisinin olmamas ) ve

p=0 (birim kök)’d r. 3kincisi ise e ik etkisinin tan mlanabildi i durumdur. Bu iki bootstrap

metodunun performanslar n n kar la t r lmas ise Monte Carlo simülasyonu ile yap lm t r.
Çal malar nda geli tirmi olduklar testin ADF birim kök testine nazaran gücü test edilmi ve
her durumda testin gücünün daha yüksek oldu unu kan tlanm t r.
4. Ampirik Sonuçlar

Çal mada 1990:01-2007:06 döneminde ayl k reel ücret3 incelenmi tir. Reel ücret
verilerinin hesaplanmas nda Türk imalat sanayinde çal anlara yap lan ödemeler esas al nm
ve incelenen dönemde Tüketici Fiyat Endeksine bölünerek hesaplanm

olan reel ücret

verilerine öncelikle logaritmik dönü üm uygulanm t r. Bu dönü üm yap ld ktan sonra
geleneksel birim kök testlerine tabi tutulmu tur. 3kinci ad mda ise Caner ve Hansen (2001)
çal malar nda izlenen prosedür uygulanm t r.
2

Ayr nt l bilgi için bkz. Mehmet, Caner, Bruce E. Hansen. 2001. Treshold Autoregressions with a Unit Root.
Econometrica. c.69: 1555-1597.
3
veriler www.tcmb.gov.tr adresinden elde edilmi tir.

4.1. Geleneksel BK Testleri Sonuçlar
Reel ücret serisinde trendin varl

nedeniyle tüm testler y

l m ve trendin varl

n

modelize eden seçenekler kullan larak teste tabi tutulmu tur. ADF testinde gecikme uzunlu u
AIC kriterine göre 12 olarak belirlenmi tir. SIC bilgi kriterleri ise hiç gecikme kullanmadan
birim kök analizi yap lmas n öngörmektedir. Ancak gecikme uzunlu unun 12 al nmas
halinde oto korelasyon sorununun ortadan kalkt

görülmü tür.

Tablo 1. Reel Ücret Serici <çin Geleneksel BK testleri
RU

Test <statisti>i

1%

5%

10%

ADF*

-2.288417

-4.005318

-3.432799

-3.140195

KPSS**

0.16738

0.216000

0.146000

0.119000

ERS DF-GLS***

-2.13975

-3.4684

-2.937

-2.647

Eg-Perron

MZa

-7.86359

-23.8

-17.3

-14.2

Eg-Perron

MZt

-1.91053

-3.42

-2.91

-2.62

Eg-Perron

MSB

0.24296

0.143

0.168

0.185

Eg- Peron

MPT

11.7919

4.03

5.48

6.67

*Gecikme uzunlu u 12 olarak belirlenmi tir.
**Bandwidth: 11 (Newey-West using Bartlett kernel)
*** Gecikme uzunlu u 13 olarak belirlenmi tir.

Bu analizde de sonuçlar k smi oto korelasyon fonksiyonu incelenmek suretiyle
desteklenmi tir. ERS testinde de gerek AIC gerekse MAIC (Modified AIC) bilgi kriterine
göre optimal gecikme uzunlu u 13 olarak belirlenmi tir. Tablo 1. de geleneksel birim kök
testlerinin toplu sonuçlar na yer verilmi tir. Uygulanan birim kök testleri KPSS testi hariç reel
ücret serisinin %1 hata pay ile birim köke sahip oldu una i aret etmekte KPSS testinde ise
%10 hata pay ile ayn sonuca var lmaktad r.
4.2. Caner ve Hansen (2001) BK test sonuçlar
Öncelikle reel ücret serisi için TAR modelin uygun olup olmad

incelenmi tir. Tablo

2. de ayr nt l bir biçimde elde edilen sonuçlar sunulmu tur. Sabit terim içeren TAR modeli
tahmin edilmi tir. E ik de eri 0.02 olarak tahmin edilmi tir. Bu noktada elde edilen sonuç 10
ayl k dönemde reel ücretlerin dü mesi, artmas ya da %2 oran ndan daha az artmas halinde
birinci rejim gerçekle mektedir. Bu durum incelenen dönemin %17’sinde gerçekle mektedir.
3ncelenen dönemde gözlemlerin %83’ü ise ikinci rejime girmekte ve reel ücretlerin %2 den
fazla art

göstermesi halinde ikinci rejimde yer almaktad r. Tablo 2. incelendi inde Dyt 1 ,

Dyt 5 , Dyt 8 , Dyt 9 , Dyt

10

, Dyt

rejimler aras fark görülmektedir.

13

de i kenlerinin parametre tahminlerinde e ik modelde

Tablo 2. Reel Ücret Serisi <çin TAR model Tahmin Sonuçlar
1. Rejim Tahmini

Zt 1 < ˆ

ˆ = 0.02
w
C
TR
w(t-1)
Dw(t-1)
Dw(t-02)
Dw(t-03)
Dw(t-04)
Dw(t-05)
Dw(t-06)
Dw(t-07)
Dw(t-08)
Dw(t-09)
Dw(t-10)
Dw(t-11)
Dw(t-12)
Dw(t-13)

2 Rejim Tahmini

Tahmin
0.142832
0.000038
-0.140819
-0.322449
0.769929
-1.299381
0.220236
0.820533
0.302241
0.270346
-0.049467
0.159787
0.355827
-0.242710
0.320651
0.498731

Zt 1 > ˆ

St. hata
0.054148
0.000107
0.055710
0.229949
0.165429
0.347037
0.138886
0.213655
0.172291
0.134438
0.182437
0.171532
0.135164
0.140918
0.137894
0.292831

Tablo 3 de ücret de i keni için uygulanm

Tahmin
0.018996
0.000031
-0.017166
0.129655
0.070285
-0.037852
0.004170
-0.067370
0.005724
0.015756
0.106164
-0.091931
-0.057374
-0.238508
0.339511
-0.082221

St.hata
0.021007
0.000037
0.022295
0.067365
0.065639
0.061871
0.070454
0.061360
0.064854
0.069992
0.060212
0.099711
0.065027
0.064297
0.065384
0.061734

olan do rusal olmayan birim kök testi

sonuçlar yer almaktad r. Seride trend oldu u saptand

için Caner, Hansen (2001) m

gecikme parametresi 9 olarak belirlenirken gecikme parametresi k, 13 olarak belirlemi tir.
Gecikme say s k, AIC kriterine göre belirlenmi tir. m ise Caner Hansen (2001) çal mas ndan
hareketle SSE minimum olacak ekilde belirlenmi tir.
Bootstrap E ik Threshold Test incelenen seride e ik etkisini s namaktad r. Bunun için
uygulanan Wald testi sonucunda k ve m gecikme uzunluklar na göre elde edile test
istatistikleri ve olas l k de erleri verilmi tir. Tablo 3. de de görüldü ü gibi gerek k gerekse m
gecikme uzunlu unda e ik etkisinin varl

söz konusudur. Dolay s yla do rusall a i aret

eden H0 hipotezi reddedilememektedir. Dolay s yla do rusall k s f r hipotezine kar
etkisinin varl

e ik

n gösteren alternatif hipotez her iki de i ken için de kabul edilmektedir.

Bu s namadan sonraki ad mda R1 ve R2 testlerine yer verilmi tir. Teorik aç klamas
yap lm olan R2 testi çift tarafl (two – sided) Wald istatisti ini gösterirken R1 testi tek tarafl
s namad r. Serinin dura an oldu unu gösteren s f r hipotezine ( H 0 :
H1 :

1

8

2

1

=

2

= 0 ) kar l k

8 0 . Hipotezini s namakta olan R2 testi sonuçlar nda ücret serisi hem k hem de m

gecikme uzunluklar nda dura anl

gösteren s f r hipotezini Wald istatistikleri ve olas l k

de erlerinden de görülece i gibi reddetmektedir. R1 testi sonuçlar nda da H 0 :

1

=

2

=0

serinin dura anl

hipotezine kar l k H1 :

1

< 0,

2

< 0 serinin birim köke sahip oldu unu

gösteren alternatif hipotez kabul edilmektedir.
t1 ve t2 testlerinde ise her bir rejim de birim kökün varl
testinde her iki rejimde de dura anl
etkisinin varl

n gösteren H1 :

1

gösteren H 0 :

< 0,

2

2

= 0 hipotezi birinci rejimde BK

= 0 hipotezine kar

BK etkisine sahip oldu u görülmü tür. Yine H 0 :
n s nayan H1 :

rejimde BK etkisinin varl

=

1

1

1

= 0,

=
2

2

test edilmi tir. Tek tarafl t1

s nanm

ve birinci rejimde

= 0 hipotezine kar bu sefer ikinci

< 0 tek tarafl t2 testi sonuçlar nda da

BK etkisinin var oldu u görülmü tür. (1000 bootstrap tekrar ile yap lm t r. : k= 13, m=9)
Tablo 3. Reel Ücret Serisi <çin Caner, Hansen (2001) Test Sonuçlar
w
Bootstrap E-ik Testi
Birim Kök S namas <çin Çift Tarafl Wald
Testi (R2)
Birim Kök S namas <çin Tek Tarafl
Wald Testi (R1)
t1 Dura>anl k testi
t2 Dura>anl k testi

De>i-ken

Wald ist.

w(m)
w(k)
w(m)
w(k)
w(m)
w(k)
w(m)
w(k)
w(m)
w(k)

78,27
54,67
6,98
5,36
6,98
5,36
2,53
1,07
0,76
2,05

Boot
p-de>.
0,004
0,03
0,43
0,56
0,41
0,55
0,19
0,59
0.76
0,33

Asimp.
p-de>.
0,005
0,03
0,64
0,80
0,61
0,78
0,44
0,96
0,99
0,68

SOEUÇ
Çal mada 1990:01-2007:06 döneminde reel ücretler incelenmi tir. Yap lan analizler
do rultusunda

elde

edilen

sonuçlar

Türkiye’de

reel

ücretlerin

TAR

modeli

ile

aç klanabilirli ini kan tlar niteliktedir. Geleneksel birim kök testlerine tabi tutulmas
sonucunda reel ücretlerin birim köke sahip oldu u sonucuna var lm t r. Bu sonuç, incelenen
dönemde ücretlerdeki yap kanl a i aret etmektedir. Ancak e ik modellerle incelenmesinin
uygun oldu u dü üncesi ile yap lan Caner ve Hansen (2001) birim kök testi ile daha güvenilir
ve ayr nt l sonuçlar elde edilmi tir. Bu testin ilk ad m nda uygulanan Bootstrap E ik Testi
sonucunda reel ücretlerin incelenen dönemde iki rejimli bir TAR modeli ile incelenmesinin
do ru olaca

sonucu ampirik olarak kan tlanm t r. Yine bu test do rultusunda reel ücretlerin

geleneksel birim kök testlerine paralel olarak genel anlamda birinci dereceden birim köke
sahip oldu u görülmü tür. Yap lan analizden elde edilen bir di er sonuç ise her bir rejimin
birim kök içerdi idir.
Do rusal

olmama

uzun

dönem

dengesine

ayarlanma

h z na

ba l

olarak

olu abilmektedir. Küçük sapmalar iktisadi aktörler taraf ndan dengeye yönelme e ilimi

olaca

için dikkate al nmazken büyük sapmalar bu karar al c lar taraf ndan uzun dönemde

dengeye dönme yönünde bask olu turabilmektedir. Ancak imalat sanayinde reel ücretler
incelendi inde serinin birim köke sahip oldu u dolay s yla bu tip bir dengeye dönü olmad
saptanm t r.
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