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ÖZET 
Uygulamalı çalışmaların çoğunda sürekli bağımlı değişken ve açıklayıcı 

değişkenlerin verileri gözlenemez. Bazen anakütlenin bir alt kümesi olarak 
sürekli verileri gözlemek mümkün olabilir. Bağımlı değişkenin kategorik ayrıca 
ordinal olduğu durumlarda sıralı logit olasılık tahmin edicileri kullanılabilir. 
Genel olarak sıralı regresyon modeli olarak adlandırılan sıralı logit modeller, 
daha çok ekonomi ve finansal araştırma alanlarında görülmektedir. 

 Çalışmada hanelerin yapmış oldukları harcamalar %20’lik gruplara 
ayrılarak sürekli değişkenler kategorik değişken haline getirilmiş ve sıralı logit 
modeli kullanılmıştır. Çalışmanın amacı sıralı logit modelini kullanarak kurulan 
çeşitli senaryolara göre belirli özelliklere sahip bireylerin harcama 
olasılıklarının tahminlenmesidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sıralı logit model.    

 
ABSTRACT 

In most of the applied studies, data of continuos dependent variable and 
explanatory variables cannot be observed. However sometimes, it is possible to 
observe the continuos data as sub-set of population. Social scientists often meet 
censored, truncated or limited dependent variables. The ordered logit models, 
which are generally labeled as ordered regression models, are seen mostly in 
economic and financial research areas. The household consumptions were 
divided into 20 % groups and continuous variables were converted to 
categorical variable and ordered logit model was used. The aim of study is to 
estimate the probability of expenses of individuals who have certain 
characteristics according to several scenarios.             
Key Words: Ordered logit model. 
 
1. GİRİŞ 

Değişkenler kantitatif ve kalitatif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Burada kalitatif değişkenler için ise sıralı logit modeli kullanılmıştır. 
Uygulamada, D.İ.E.’nün 1994 yılı hanehalkı gelir dağılımı ve tüketim 
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harcamaları anket verilerinden hareket ederek hanelerin tüketim harcamaları ve 
gıda alt kalemleri için yapmış oldukları harcamalar esas alınmıştır. Sürekli 
değişken olarak alınan hanelerin yapmış oldukları harcamalar %20’lik gruplara 
ayrılmıştır. Böylece sürekli değişkenler kategorik değişken haline getirilerek 
sıralı logit modeli kullanılmıştır. Sıralı logit modelini kullanmadaki amaç klasik 
regresyon modelinden kaynaklanan en küçük kareler regresyon varsayımlarının 
ihlal edilmesidir. Çünkü sıralı kategorik verilere en küçük kareler uygulanması 
nominal veya kategorik bağımlı değişken değerleri arasında veya aralığın 
dışında anlamsız tahminlere yol açmaktadır. Sıralı logit modelinde kurulan 
çeşitli senaryolara göre belirli özelliklere sahip bireylerin harcama olasılıkları 
tahminlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu olasılıkları en küçük kareler yöntemi 
ile hesaplamak mümkün değildir. 
  
2. SIRALI LOGİT MODELLER 
 

Son yıllarda logistik regresyon kategorik bağımlı değişkenlerin çok 
değişkenli modellenmesi için bir analitik teknik seçenek haline gelmiştir 
(Demaris, 1995:956). Bununla beraber bağımlı değişkenin kategorik ayrıca 
ordinal olduğu durumlarda sıralı(ordered) logit veya probit olasılık tahmin 
edicileri kullanılabilir. Sıralı logit ve probit modeller, orijinal olarak Walker ve 
Duncan(1967); McKelvey ve Zavoina(1975) tarafından ekonomi ve finans 
alanlarında kullanılmıştır. Her iki yöntem Maksimum En Çok Benzerlik 
fonksiyonlarını kullanır. Sıralı probit model normal olasılık dağılımına dayanır 
iken, sıralı logit model standardize edilmiş logistik olasılık dağılımından 
türetilir (McKelvey ve Zavoina, 1975:103-120; Akın, Üçdoğruk ve Deveci, 
2000). Sıralı logit modelini sıralı probit modelinden ayıran özellik, hataların 
logistik olarak dağılmasıdır (Akın, 1996:61). Bu çalışmada sadece sıralı logit 
model tahminlenmesi yapıldığından sıralı probit modele değinilmeyecektir.  
 
2.1. Logit Modellerin Tanıtımı ve Kullanılması 
 

Ordinal bağımlı değişkenli en küçük kareler kullanımı, en küçük kareler 
regresyon varsayımlarının çoğunu ihlal edebilir. Sıralı kategorik verilere en 
küçük kareler uygulanması nominal veya kategorik bağımlı değişken değerleri 
arasında veya aralığın dışında anlamsız tahminlere yol açabilir, yanlış örneklem 
varyanslarına dayalı regresyona bağlı olarak geçersiz hipotezi test etme ile 
karşılaşılabilir. Bir bağımlı değişken ordinal ise, düşükten yükseğe sıralama 
yapılabilir. Ordinal modeller sosyal bilimlerde sıkça kullanılır. (Long,1997:114-
115). 

Logistik regresyon modelinin kullanılması için iki iyi yol vardır. 
Birincisi görünmez (latent) değişken yaklaşımıdır. Bu logistik regresyondaki 
standartlaştırılmış değişkenleri ve R2 leri anlamak için de gereklidir. İkinci 
nedeni ise doğrusal fonksiyonun 0-1 sınırlarını korumak için uç kısımlarda biraz 
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kıvrılması gerektiğinin gözlenmesidir. Aralıklar için doğrusal model nasıl doğal 
bir seçenek ise. logistik fonksiyon gibi bir sigmoid eğrisi de olasılıkların 
modellenmesinde doğal bir seçenektir(Demaris, 1995:958-959). 

2.2.  Sıralı  Logit Modelde Kategoriler 

Sıralı tercih modeli(ordered multiple choice model) aşağıdaki ilişkiyi 
varsayar: 

G(Prob(Y ≤ j)) = α j + β’x         j = 1, …..,  k            (1) 

Burada  Y değişkeni, k+1 farklı kategoriden biriyle ölçülür,  

α j , k sabit kesme parametresidir.β’ , sabit kesme terimi içermeyen eğim 
parametre vektörüdür.  

Dolayısıyla   α 1 <α2 <  …  < α k-1 < αk   olur. 

(1) nolu model, bağımlı değişken kategorilerinin kümülatif 
olasılıklarına dayalıdır, farklı Y kategorileri için regresyon fonksiyonlarının  
logit ölçeğine paralel olduğunu varsayar. Örneğin üç kategorili  bir durum için 
diğer bir adıyla oransal farklar (proportional odds) modelinin biçimi Şekil 7’de 
verilmektedir. Sıralı logit modellerde kategoriler birbirine paraleldir varsayımı 
kullanılır. Bağımlı değişkenin kodunda (1, 2, 3) en büyük değere sahip olan 
değer (3) referans alınarak, bu referansa göre logit modeller türetilir, örneğin 
burada  1 ve 2 birbirine paraleldir(Üçdoğruk, Akın ve Emeç,2001). 

Şekil 7: Oransal Farklar Modeli 

Kaynak: www.indiana.edu/∼statmath/stat/all/cat/giant.html 
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Değerlerin sırasını gözönüne alan sıralı logit model kümülatif olarak 

aşağıdaki biçime sahiptir: 

                    logit(p1 ) = log(p1 / 1 – p1) = α 1 + β’x                       (2) 

               logit(p1 + p2) = log(p1 + p2)/ 1 – p1 – p2) = α2 + β’x          (3)  

logit(p1 + p2 + … + pk) =log(p1 + p2 + … + pk )/ 1 – p1 – p2  –  … __ pk )=αk + β’x        (4)   
  ve  p1 + p2 + … + pk+1  = 1 

burada   

p1 = Pr(Y=1)= exp(α 1 + β’x )/ 1 + exp(α 1 + β’x)  

p1+p2=Pr(Y≤2)= exp(α 2 + β’x )/ 1 + exp(α 2 + β’x)  

. 

p1+p2+…+pk=Pr(Y≤k)= exp(α k + β’x )/ 1 + exp(αk + β’x)          (5) 

Bu model oransal fark model olarak bilinir, çünkü bir Y ≤ j olayının 
fark oranı(odds ratio), j kategoriden bağımsızdır.  Fark oranın tüm kategoriler 
için sabit olduğu varsayılır. (2), (3) ve (4) nolu   modeller, farkların pay 
kısmındaki olasılıkları ardarda toplayarak kümülatif logitler oluşturur 
(www.indiana.edu/∼statmath/stat/all/cat/giant.html ) . 

Sıralı logitte bir gözlem değerini gözlemenin olasılığı şöyledir; 

 i= 1 kategorisi değişkenin minimum değerini, i= 2 bir sonraki sıralı 
değeri,….i=j  , j sıralı değeri gibi tanımlanır(Stata Reference G-O, 1997:599): 

Pr(Y=i) = Pr( ∑ ≤+β〈−
j

ijj1i cutuxcut )       

 = )xcutexp(1
1

)xcutexp(1
1

jj1ijji ∑∑ β+−+
−

β+−+ −
      (6)     

 Sıralı logit ve probit modellerinde de uygun olan model seçilir. Ne var 
ki çok denklemli modellerde hatalar normal dağılımlı varsayıldığından sıralı 
probit modeli kullanılır. Fakat bunun yanında parametrelerin fark oranı 
açısından çözümlenmesi için, sıralı logit modeline ihtiyaç vardır (Amemiya, 
1981 : 1488 ; Maddala, 1992 :328-329 ; Greene, 1990 : 636-639 ; Maddala, 
1983 : 27-32 ; Demaris, 1995 : 958-959).     
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2.3. Logit Regresyonda Katsayıların Yorumu 

Sıralı logit regresyonun en zor kısmı, katsayıların yorumudur.  Katsayı 
tahminlerini  yorumlamanın değişik yolları vardır; 

1)standartlaştırılmış katsayıları hesaplama 2)tahmin edilen olasılıkları(predicted 
probabilities) hesaplama 3)tahmin edilen olasılıklardaki faktör değişmeyi(factor 
change) hesaplama4)tahmin edilen olasılıklarda yüzde değişmeyi(percent 
change) hesaplama .       

Logit modellerde katsayı yorumlarında  faktör değişme=fark oranından 
(odds ratio) yararlanılabilir.  Kukla değişkende  diğer tüm değişkenler sabit iken 
exp(βk); fark oranını veya faktör değişimini verir, standardize edilmiş faktör 
değişimi için diğer tüm değişkenler sabit iken exp(βk*sk) hesaplanır, burada 
sk=standart sapmadır;  kantitatif değişkenlerde ise  (exp( β – 1)*100) işlemi ile 
yüzde değişme bulunur. Basit bir cebir ile bağımsız değişkenler 
standartlaştırılabilir(Long ve Freese, 2000; Demaris, 1995:956-968; Üçdoğruk, 
Akın ve Emeç,2001). 
 
3. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi Ege bölgesinde toplam  1317 haneyle 

çalışılmıştır. Hanehalkı büyüklüğü ortalama dörttür. Hanehalkı reisinin yaş 
ortalaması 44  olup gelirleri 273377 TL. dır. Ortalama toplam tüketim 
harcamaları 106388.1 iken gıda harcamaları ise 30847.09 TL. kadardır. 
Hanehalkı reisinin  % 91’i erkek, % 9’u ise kadındır. Hanelerin bulunduğu 
sokak özelliklerine bakıldığında ise % 31’i gelişmiş, % 61.5’i gelişmemiş 
bölgelerde geriye kalan yaklaşık % 7.5’lik kısım ise gecekondu bölgelerinde 
oturmaktadır. Konut yapısı incelendiğinde %43’ünün evde, %44’ünün lüks bina 
ve normal katlarda, % 7’sinın ise bodrum ve zemin katında, % 2’sinin çatı katı 
ve % 4’ünün gecekondularda oturduğu ortaya çıkmıştır. Konutların mülkiyet 
durumunda % 54’ü ev sahibi, % 35’i  kiracı iken yaklaşık % 1’i lojmanda ve 
baba evi, akraba evi vb. şekilde hiç bir bedel ödemeden konutta oturanlar  % 10 
civarındadır. Son olarak hanehalkı reisinin iş durumuna bakıldığında % 42’sinin 
ücretli, % 8’inin yevmiyeli, % 10’unun işveren, % 17’sinin kendi hesabına 
çalışan ve geriye kalan % 23’lük kısmın ise ücretsiz aile işçisi ve iktisaden faal 
olmayanlar oldukları görülmektedir.  
 

4. SIRALI LOGİT TAHMİNLERİ 

Bu kısımda, 1994 yılı anket verilerine  dayanarak yedi coğrafi bölgeyle 
çalışılmıştır.  Hanehalkı reislerinin cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum ve iş 
durumu  bilgileriyle, hanenin gelir ve tüketim harcamaları bilgileri ve 
hanehalkının oturduğu sokak türü,  konut tipi, mülkiyet durumu ile konutun 
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bina yapı türü ve konutun ısıtma sistemi bilgilerini ele alınmış ve tüketim 
harcamaları sürekli değişken biçimindeyken kesikli değişkene 
dönüştürülmüştür. Bu işlem esnasında da gerçek verilerden uzaklaşılmıştır. 
Ancak burada amaç katsayı tahminlerini en küçük kareler ile elde etmek değil; 
oluşturulacak her harcama sınıfı için tahmin olasılıklarını hesaplayıp 
yorumlayabilmektir. Böylece her harcama grubunun olasılıkları 
yorumlanabilecektir. Bu nedenle sıralı logit modellerinden yararlanılmıştır.  

Verilerde sırasıyla tüm tüketim harcamaları ve gelir değişkenleri önce 
reel değerlere dönüştürülmüştür. Reel geliri elde edebilmek için genel tüketici 
fiyat endekslerindeki aylık yüzde değişmeler GNP deflatörüne yansıtılmıştır. 
Reel tüketim harcamasında ise, tüketim harcamaları söz konusu illerin tüketici 
fiyat indeksine bölünmüştür. 

Logit modellerde katsayı yorumlarında  faktör değişme=fark oranı(odds 
ratio) dan yararlanılmıştır.  Kukla değişkende  diğer tüm değişkenler sabit iken 
exp(βk); fark oranını veya faktör değişimini verir, standardize edilmiş faktör 
değişimi için diğer tüm değişkenler sabit iken exp(βk*sk) hesaplanır, burada 
sk=standart sapmadır;  kantitatif değişkenlerde ise  (exp( β – 1)*100) işlemi ile 
yüzde değişme bulunmuştur (Ayrıntılı bilgi için bkz Long, 1997:138-140). Basit 
bir cebir ile bağımsız değişkenler standartlaştırılmıştır. Yedi coğrafi bölge için 
ayrı ayrı toplam tüketim ve gıda alt kalemleri ile ilgili tüketim harcamalarına ait 
logit tahmin sonuçları tablolaştırılmış ve sonuçları yorumlanmıştır. 

Tablo 2 incelendiğinde gelirdeki artış (düşük düzeyde harcama 
yapanlardan en yüksek düzeyde harcama yapanlara doğru) toplam gıda 
harcamalarını %333, giyim harcamalarını %221, konut harcamalarını % 219, ev 
eşyası harcamalarını %199, sağlık harcamalarını %51, ulaştırma harcamalarını 
%204, eğlence harcamalarını %142, otel harcamalarını %91, sigara 
harcamalarını %103 ve kişisel bakım, kişisel malzemeler ile haberleşme gibi 
çeşitli mal ve hizmet şeklinde olan diğer harcamaları %257 arttırmaktadır. 
Yaştaki artışın ise gıda harcamalarını ve konut harcamalarını %2, otel 
harcamalarını %1 ve diğer harcamaları % 2 arttırdığı görülmüştür. Hanehalkı 
büyüklüğü ise gıda harcamalarını %71, giyim harcamalarını %16, ev eşyası 
harcamalarını %6 ve kişisel bakım, kişisel malzemeler ile haberleşme gibi 
çeşitli mal ve hizmet şeklinde olan diğer harcamaları ise %16 arttırmaktadır. 
Hanehalkı reisinin tahsil durumuna bakıldığında anlamlı sonuçların üniversite 
ve üstü tahsili yapanlarda oluğu görülmüştür. Buna göre kişinin üniversite 
mezunu olmasının lise mezunu olmasına göre ulaştırma, eğlence, otel ve diğer 
harcamalarda en düşük düzeyde harcama yapanlardan en yüksek düzeyde 
harcama yapanlara doğru bakıldığında daha fazla harcama yaptıkları 
görülmektedir. Hanehalkının oturduğu bina ile hanenin bulunduğu sokak 
durumu için ise Ege bölgesinde anlamlı sonuçlar bulunamamıştır. Son olarak 
hanehalkı reisinin iş durumuna bakıldığında ücretli ve maaşlı çalışanlar ile 
işverenlerin yevmiyeli çalışan hanehalkı reisine kıyasla en düşük düzeydeki 
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harcama düzeyinden en yüksek harcama düzeyine doğru daha fazla eğitim 
harcamaları yaptıkları görülürken, ücretsiz aile işçisi veya iktisaden faal 
olmayan hanehalkı reisleri ise yevmiyeli çalışan hanehalkı reislerine kıyasla 
daha fazla konut ve otel harcamaları yapmaktadır. 

Tablo 3’de en düşük düzeyde harcama yapanlardan en yüksek düzeyde 
harcama yapanlara doğru bakıldığında gelirdeki artışın yapılan harcamalarda 
ekmeği %56, eti %229, balığı %100, sütü  %169, hayvansal yağları %65, 
sebzeyi %59, şekeri %25, çikolatayı %106, gıda özlerini %31, kahveyi %60, 
alkolsüz içecekleri %114 arttırdığını göstermektedir. Yaştaki artışın ise ekmek, 
et, hayvansal yağlar ve sebzeye yapılan harcamaları en düşük düzeyde harcama 
yapanlardan en yüksek düzeyde harcama yapanlara doğru giderek arttırdığı 
görülmüştür. Hanehalkı büyüklüğünün ise balık ile alkollü ve alkolsüz içecekler 
dışında tüm diğer alt kalemlerde bir artış gösterdiği görülmüştür. Balık, alkollü 
ve alkolsüz içecekler istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Hanehalkı reisinin 
eğitim durumuna bakıldığında süt ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamada 
üniversite ve üstü mezun olanların lise mezunlarına kıyasla en düşük düzeyde 
harcama yapanlardan en yüksek düzeyde harcama yapanlara doğru daha fazla 
olduğu görülmüştür. Hanehalkı reisinin oturduğu binanın durumuna 
bakıldığında evde oturanlar ekmek harcamalarında; çatı katında oturanlar ise süt 
harcamalarında normal kat ve lüks binada oturanlara göre daha fazla harcama 
yapmaktadır. Hanenin bulunduğu sokak özelliği incelendiğinde gelişmemiş 
sokakta oturanların sebze, şeker ve kahve harcamalarında gelişmiş sokakta 
oturanlara göre, gecekonduda oturanlarda yine gelişmiş sokakta oturanlara göre 
iki misli ekmek harcadıkları gözlenmiştir. Gıda alt kalemleri için en son 
hanehalkı reisinin iş durumunda istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde 
edilmediği görülmüştür. Hanehalkı reisinin iş durumunun gıda harcamaları 
üzerinde bir etkisi yoktur, katsayı tahminlerinin t istatistikleri istatistiksel olarak 
anlamsızdır. 
 

5. SENARYOLAR 
 
Tüketim harcamaları logit modeli yukarıdaki kısımda tahmin edilmiştir. 

Burada ise kümülatif logitler kullanılarak tahminlenen olasılıklar bulunmuştur. 
Çeşitli senaryolara göre P(Y=1)=p1, P(Y=2)=p2 ve P(Y=3)=p3 .... P(Y=5)=p5  
bulunmuş, (6) nolu eşitlikden yararlanarak  aşağıdaki olasılıklar elde edilmiştir 
(Bkz. Long, 1997:120-122): 
Endüşük    =1/(1+exp(score-_b[_cut1])) 
Düşük    =1/(1+exp(score-_b[_cut2]))-1/(1+exp(score-_b[_cut1])) 
Orta     =1/(1+exp(score-_b[_cut3]))-1/(1+exp(score-_b[_cut2])) 
Yüksek   =1/(1+exp(score-_b[_cut4]))-1/(1+exp(score-_b[_cut3])) 
Enyüksek =1-(1/(1+exp(score-_b[_cut4]))) 
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Endüşükten enyükseğe harcama olasılıkları yukarıdaki gibiyken Ege 

bölgesi için uygun bir senaryo oluşturulmuştur. Ege bölgesi için oluşturulan 
senaryo, hanehalkı reisinin yaşının 43, gelirinin her harcama kalemi için 
ortalama gelire sahip, hanehalkı büyüklüğünün 4, hanehalkı reisinin bulunduğu 
ev itibariyle normal kat veya lüks binada ve gelişmiş sokakta oturduğu, lise 
mezunu ve yevmiyeli olarak çalıştığı kabul edilmiştir. Böylece modelde katsayı 
tahminleri kullanılarak en düşük, düşük, orta, yüksek ve en yüksek düzeydeki 
harcama olasılıkları elde edilmiştir. Tablo 4’de toplam tüketim harcamalarına 
ait senaryolara bakıldığında ise gıda ve giyim harcama olasılıkları orta harcama 
grubuna doğru artmış, yüksek ve en yüksek harcama gruplarında düşüş 
göstermiştir. Ev eşyası, ulaştırma, eğlence, otel, sigara ve diğer harcama 
olasılıklarında ise bu defa yüksek harcama grubuna doğru bir artış göstermiş en 
yüksek harcama grubunda düşmüştür. Konut, sağlık, ve eğitim harcama 
olasılıkları en düşükten en yükseğe doğru artış göstermiştir. 

Gıda alt kalemlerine ait senaryoların bulunduğu  Tablo 5’de görüldüğü 
gibi ekmek, et ve balık harcama olasılıkları orta harcama grubuna doğru artmış, 
yüksek ve en yüksek harcama gruplarında düşüş göstermiştir. Süt, sebze, 
çikolata ve alkolsüz içeceklerde bu kez yüksek harcama grubuna doğru bir artış 
göstermiş en yüksek harcama grubunda düşmüştür. Gıda özleri ve alkollü 
içeceklerde harcama olasılıkları, harcama gruplarında en düşükten en yükseğe 
doğru artmış, bunu tam tersi olarak şeker ve kahvede harcama olasılıkları en 
düşükten en yükseğe doğru düşüş göstermiştir. Hayvansal yağların harcama 
olasılıkları ise  her kategoride birbirine yakın olasılık değerleri almıştır. 

 
6. SONUÇ 
 

Çalışmada D.İ.E.’nün 1994 yılı hanehalkı gelir dağılımı ve tüketim 
harcamaları anket verilerinden hareket ederek Ege bölgesinde hanelerin tüketim 
harcamaları ve gıda alt kalemleri için yapmış oldukları harcamalar %20’lik 
gruplara ayrılarak sürekli değişkenler kategorik değişken haline getirilmiş ve 
sıralı logit modeli kullanılmıştır. Sıralı logit modelini kullanmaktaki amaç 
kurulan çeşitli senaryolara göre belirli özelliklere sahip bireylerin harcama 
olasılıklarının tahminlenmesidir. Böylece Ege bölgesindeki hanelerde düşük 
düzeyde harcama yapanlardan en yüksek düzeyde harcama yapanlara doğru 
gelirlerindeki artış toplam gıda harcamalarını, giyim harcamalarını, konut 
harcamalarını, ev eşyası harcamalarını, sağlık harcamalarını, ulaştırma 
harcamalarını, eğlence harcamalarını, otel harcamalarını, sigara harcamalarını 
ve kişisel bakım, kişisel malzemeler ile haberleşme gibi çeşitli mal ve hizmet 
şeklinde olan diğer harcamaları arttırdığı görülmüştür. Yaştaki artış ise gıda 
harcamalarını, konut harcamalarını, otel harcamalarını ve diğer harcamaları 
arttırmaktadır. Hanehalkı reisinin tahsil durumuna bakıldığında anlamlı 
sonuçların üniversite ve üstü tahsili yapanlarda oluğu görülmüştür. Ücretli ve 
maaşlı çalışan hanehalkı reisleri ile işverenlerin yevmiyeli çalışan hanehalkı 
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reisine kıyasla en düşük düzeydeki harcama düzeyinden en yüksek harcama 
düzeyine doğru daha fazla eğitim harcamaları yaptıkları görülürken, ücretsiz 
aile işçisi veya iktisaden faal olmayan hanehalkı reisleri ise yevmiyeli çalışan 
hanehalkı reislerine kıyasla daha fazla konut ve otel harcamaları yapmaktadır. 
Gıda alt kalemlerine bakıldığında ise hanehalkı reisinin eğitim durumunda süt 
ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamada üniversite ve üstü mezun olanların 
lise mezunlarına kıyasla en düşük düzeyde harcama yapanlardan en yüksek 
düzeyde harcama yapanlara doğru daha fazla olduğu görülmüştür  

Logit modele dayanarak Ege bölgesi için oluşturulan senaryo, hanehalkı 
reisinin yaşının 43, gelirinin her harcama kalemi için ortalama gelire sahip, 
hanehalkı büyüklüğünün 4, hanehalkı reisinin bulunduğu ev itibariyle normal 
kat veya lüks binada ve gelişmiş sokakta oturduğu, lise mezunu ve yevmiyeli 
olarak çalıştığı şeklinde belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamalarına ait 
senaryolara bakıldığında gıda ve giyim harcama olasılıkları orta harcama 
grubuna doğru artmış, yüksek ve en yüksek harcama gruplarında düşüş 
göstermiştir. Ev eşyası, ulaştırma, eğlence, otel, sigara ve diğer harcama 
olasılıklarında yüksek harcama grubuna doğru bir artış göstermiş en yüksek 
harcama grubunda düşmüştür. Gıda alt kalemlerine ait senaryolarda ise ekmek, 
et ve balık harcama olasılıkları orta harcama grubuna doğru artmış, yüksek ve 
en yüksek harcama gruplarında beklendiği gibi düşüş göstermiştir. Süt, sebze, 
çikolata ve alkolsüz içeceklerde bu kez yüksek harcama grubuna doğru bir artış 
göstermiş en yüksek harcama grubunda düşmüştür. Hayvansal yağların harcama 
olasılıkları ise  her kategoride birbirine yakın olasılık değerleri almıştır. 
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Tablo 1: Ege Bölgesi İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

 EGE 
Değişken Ortalama Std.Sapma 
Gıda harcamaları 30847.09 15245.17 
Toplam Tüketim Harcamaları 106388.1 193896 
Gelir 273377 298438.1 
Logaritmalı gıda harcamaları 10.222 0.489 
Logaritmalı Gelir 12.229 0.711 
Logaritmalı Toplam Tüketim 
Harcamaları 

11.335 0.615 

Yas 43.507 13.300 
Yaşı 12’den küçük olanlar 0.835 0.961 
Erkek 0.913 0.281 
Kadın 0.086 0.281 
Eğitim 3.919 1.916 
Hane halkı büyüklüğü 3.796 1.579 
Gelişmiş Sokak 0.309 0.462 
Gelişmemiş Sokak 0.615 0.486 
Gecekondu Bölgesi 0.075 0.263 
Ev 0.430 0.495 
Bodrum ve Zemin 0.066 0.248 
Normal Kat ve Lüks Bina 0.441 0.496 
Çatı Katı 0.020 0.141 
Gecekondu  0.041 0.198 
Ev Sahibi 0.539 0.498 
Kiracı 0.356 0.479 
Lojman  0.006 0.077 
Diğer 0.097 0.297 
Ücretli Çalışanlar 0.419 0.493 
Yevmiyeli Çalışanlar 0.087 0.282 
İşveren 0.097 0.296 
Kendi Hesabına Çalışanlar 0.167 0.373 
Ücretsiz Aile İşçisi ve  
İktisaden Faal Olmayanlar 

0.229 0.420 
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Tablo 2: Ege Bölgesi İçin Toplam Tüketim harcamalarına Ait Logit Tahmin Sonuçları 

Değişken Gıda Giyim Konut Ev Eşyası Sağlık Ulaştırma Eğlence Eğitim Otel Diğer◊ Sigara 
Gelir 4.333 3.215 3.198 2.992 1.507 3.048 2.419 1.115* 1.912 3.569 2.037 
            
Yaş 1.017 0.993* 1.021 0.995* 0.995* 1.005* 1.001* 1.017* 1.009 1.019 0.995* 
            
Hanehalkı büyüklüğü 1.709 1.158 0.971* 1.059 0.956* 1.026* 0.994* 0.977* 1.052* 1.157 0.980* 
            
Okuryazar değil 0.717* 1.155* 0.361 1.069* 0.725* 0.572 0.672* 0.388* 0.600 0.544 0.713* 
Okuryazar, okul bitirmemiş 0.820* 0.504 0.591 1.093* 1.104* 0.535 0.397 0.521* 0.505 0.470 0.700* 
İlkokul 0.811* 0.966* 0.789 0.719 0.723 0.876* 0.507 0.476 0.712 0.656 0.694 
Ortaokul 0.809* 1.039* 0.690 0.729 0.897* 0.772* 0.658 0.771* 0.873* 0.574 0.653 
Üniversite ve üstü 1.082* 1.342* 1.149* 1.047* 0.573 2.479 2.238 1.453* 1.494 1.510 0.832* 
            
Ev 0.774 0.909* 0.388 0.870* 0.718 0.723 0.902* 0.556 0.901* 0.832* 1.019* 
Bodrum ve zemin katı 0.911* 0.982* 0.580 0.938* 0.625 0.709 0.752* 1.024* 0.865* 0.687 0.825* 
Çatı katı 1.163* 1.219* 1.646* 1.170* 0.708* 1.383* 0.957* 1.366* 1.321* 1.069* 1.169* 
Gecekondu 0.724* 1.010* 0.234 0.544 0.561* 1.657* 0.585* 0.166* 0.620* 0.446 1.125* 
            
Gelişmemiş sokak 1.065* 1.147* 0.436 0.721 1.041* 0.960* 0.793 0.509 1.020* 0.823 1.159* 
Gecekondu 1.242* 0.764* 0.508 0.855* 1.155* 0.917* 0.910* 0.549* 1.079* 0.694* 0.585 
            
Ücretli 0.883* 1.242* 0.989* 0.969* 0.629 1.023* 0.837* 2.258 0.750* 1.183* 0.588 
İşveren 0.747* 1.034* 0.701* 0.835* 1.372* 1.138* 0.756* 2.401 1.361* 0.961* 0.774* 
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Kendi hesabına 0.949* 0.876* 0.739* 0.864* 1.064* 0.607 0.685* 1.268* 0.914* 0.944* 0.799* 
Ücretsiz aile işçisi 1.177* 1.294* 1.654 1.363* 0.769* 0.765* 0.944* 1.551* 0.585 0.921* 0.714* 
Cut1 18.545 13.177 11.825 11.338 2.538 11.943 8.556 -0.151 6.565 14.711 6.335 
Cut2 19.861 14.294 13.124 12.462 3.553 13.081 9.655 1.020 7.623 15.914 7.363 
Cut3 20.977 15.241 14.265 13.427 4.403 14.069 10.640 2.011 8.527 16.950 8.230 
Cut4 22.294 16.389 15.643 14.572 5.447 15.287 11.848 3.202 9.630 18.196 9.297 
N  1317 1117 1317 1256 766 1181 911 277 1032 1237 857 

 * 0.15’de istatistiksel olarak  anlamsızdır. Sütunlar e^b değerini vermektedir e^b = exp(b) = X’deki bir birim 
değişme için fark oranındaki faktör değişme. 

 Temel sınıflar:  hanehalkı reisi lise mezunu,gelişmiş sokakta, normal kat veya lüks binada oturuyor,kiracı 
veya lojmanda ve yevmiyeli olarak çalışıyor. 

◊ Kişisel bakım, kişisel malzemeler, haberleşme, sosyal hizmetler, mali hizmetler ve diğer hizmetler 
harcamalarını içermektedir. 
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Tablo 3: Ege Bölgesi İçin Gıda Alt  Kalemlerine Ait Logit Tahmin Sonuçları 

Değişken Ekmek Et Balık Süt H.Yağ. Sebze Şeker Çikolata Gıda Öz Kahve Alkolsüz Alkollü 
Gelir 1.562 3.293 1.999 2.697 1.658 1.593 1.247 2.064 1.314 1.601 2.149 1.060* 
             
Yaş 1.011 1.021 0.998* 1.000* 1.011 1.028 1.008* 0.996* 0.995* 1.006* 0.992* 1.014* 
             
Hanehalkı büyüklüğü 2.490 1.100 1.012* 1.378 1.283 1.361 1.488 1.083 1.179 1.185 1.008* 1.083* 
             
Okuryazar değil 2.185 0.823* 0.924* 0.656 1.448* 0.554 1.205* 0.859* 1.272* 1.386* 0.409 1.165* 
Okuryazar, okul bitirmemiş 1.198* 0.814* 0.461 1.046* 1.654 0.518 1.051* 0.397* 0.857* 2.378 0.470 0.312* 
İlkokul 1.231* 0.916* 0.815* 0.736 1.051* 0.773 0.975* 0.802* 0.840* 1.571 0.528 0.720* 
Ortaokul 1.175* 1.029* 0.866* 0.994* 0.996* 0.690 1.005* 0.795* 0.915* 1.709 0.697 0.265 
Üniversite ve üstü 0.870* 1.357* 1.125* 1.353 1.282* 1.296* 0.715* 0.990* 0.970* 0.861* 1.809 0.601* 
             
Ev 1.263 0.786 0.667 0.968* 0.847* 0.697 1.086* 0.864* 0.775 1.129* 1.066* 0.571 
Bodrum ve zemin katı 1.283* 1.181* 0.653* 1.166* 0.920* 0.669 0.915* 0.745* 0.739* 0.635 0.716* 0.375 
Çatı katı 1.176* 0.631* 0.721* 1.845 0.926* 1.227* 1.455* 0.888* 0.776* 1.203* 1.593* 0.455* 
Gecekondu 1.072* 0.879* 0.637* 0.969* 0.800* 1.118* 0.747* 0.427 0.633* 0.787* 1.638* 0.100 
             
Gelişmemiş sokak 1.132* 0.914* 0.917* 0.759 1.080* 1.376 1.545 1.032* 0.869* 1.342 0.772 0.955* 
Gecekondu 2.076 1.429* 0.684* 0.878* 1.126* 0.657 1.195* 1.420* 1.258* 0.913* 0.487 2.001* 
             
Ücretli 0.781* 0.776* 0.468 0.787* 1.000* 1.045* 0.959* 1.112* 1.048* 1.175* 0.510 1.241* 
İşveren 0.630 0.767* 0.414 0.731* 0.911* 1.173* 0.851* 1.368* 1.245* 0.856* 0.514 1.027* 
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Kendi hesabına 0.729* 0.969* 0.559 0.879* 0.931* 1.073* 0.914* 1.106* 1.200* 1.179* 0.752* 1.290* 
Ücretsiz aile işçisi 0.935* 1.139* 0.616* 1.210* 1.055* 0.870* 1.180* 1.605 1.222* 1.137* 1.030* 1.169* 
Cut1 7.718 14.046 5.916 11.236 6.193 6.296 3.346 7.450 2.140 5.838 6.609 -0.391 
Cut2 8.991 15.190 6.980 12.398 7.224 7.393 4.404 8.514 3.152 6.867 7.701 0.659 
Cut3 10.083 16.170 7.871 13.371 8.090 8.304 5.296 9.407 3.9959 7.730 8.654 1.533 
Cut4 11.424 17.338 8.943 14.526 9.142 9.392 6.378 10.472 5.014 8.780 9.808 2.595 
N  1317 1127 507 1317 1206 1317 1067 1003 1131 1053 768 234 

       * 0.15’de istatistiksel olarak  anlamsızdır. Sütunlar e^b değerini vermektedir. e^b = exp(b) = X’deki bir birim 
değişme için fark oranındaki faktör değişme. 

                       Temel sınıflar:  hanehalkı reisi lise mezunu,gelişmiş sokakta, normal kat veya lüks binada oturuyor,kiracı veya 
lojmanda ve yevmiyeli olarak çalışıyor. 
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Tablo 4: Ege Bölgesi İçin Toplam Tüketim Harcamalarına Ait Senaryolar 

 Score En Düşük Düşük Orta Yüksek En 
Yüksek 

Gıda 20.674 0.106 0.200 0.267 0.259 0.165 
Giyim 14.89 0.152 0.202 0.231 0.230 0.182 
Konut 14.943 0.042 0.097 0.197 0.331 0.331 
Ev 
Eşyası 

13.44 0.108 0.164 0.223 0.259 0.243 

Sağlık 4.195 0.160 0.184 0.206 0.225 0.222 
Ulaştırm
a 

13.973 0.116 0.174 0.233 0.264 0.211 

Eğlence 10.759 0.099 0.149 0.221 0.278 0.251 
Eğitim 2.771 0.051 0.096 0.170 0.287 0.393 
Otel 8.280 0.152 0.188 0.219 0.232 0.205 
Diğer 17.138 0.081 0.146 0.225 0.289 0.257 
Sigara 7.938 0.167 0.192 0.212 0.223 0.204 
 

 

Tablo 5: Ege Bölgesi İçin Gıda Alt Kalemlerine Ait Senaryolar 

 Score En Düşük Düşük Orta Yüksek En 
Yüksek 

Ekmek 9.328 0.166 0.249 0.263 0.210 0.109 
Et 15.648 0.167 0.219 0.240 0.216 0.155 
Balık 7.359 0.191 0.215 0.218 0.204 0.170 
Süt 13.146 0.129 0.192 0.234 0.243 0.201 
Hayvansal yağlar 7.650 0.188 0.206 0.213 0.208 0.183 
Sebze 8.118 0.139 0.187 0.220 0.235 0.218 
Şeker 4.532 0.233 0.234 0.213 0.181 0.136 
Çikolata 9.147 0.154 0.191 0.217 0.225 0.210 
Gıda Özleri 3.863 0.151 0.177 0.203 0.226 0.240 
Kahve 6.806 0.275 0.239 0.200 0.162 0.121 
Alkolsüz 8.509 0.130 0.178 0.227 0.249 0.214 
Alkollü 1.815 0.099 0.140 0.190 0.255 0.314 

 

 


