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Regresyon Çözümlemesi 
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Korelasyon, deği-ş:k!enler arasındaki ilişkiniın yönü ve miktarı ile ilgile
!1-ir. R.Jegresyon çözümlernes,inde ;i1se, iliş:kinin miktar ve yönüne ·ek ·olarak ibu 
ilişkinin fonksiyonel biçimi ortaya konur ve bir ya da birden fazla değiş
kenin bHinen değerleri yarıdımıyla ibi1inm·eyen k·estirilir (tahmin edilir). Ör
neğin, sürekli salınım sağlayan ·bir taıblettekJi polimer yüzdesi ile çözünm~ 
hızı arasında; m"ikrokapsüUerin çeper kalınlığı ile t ara;sında vb. ilişki 

O/o 50 
aranabilir. 

Regresyon ve korelasyon çözümlemesinde, değişkenler arasında sapta
nan bir Hıişıkinin neden-sonuç ilişkisi olup olmadığı mutlaka incelenmelidir. 
Çünkü, neden-sonuç .ilişkıisi olmamasına rağm·en, değişkenler arasında ilişki
nin varlığından söz edilebilen durumlarla ıkarşılaşılaJbiHr. 

Regresyon çözümlemesinde, bir değiş'keni etkileyen değişkene ya da de
ğişkenlere bağımsız değiiışken(Jer) denir Ve X ya da Xı, X2, ... Xn ile gösterilir. 
Bağım·sız ·değişken(ler) den ·etkilenen değiş.kene ise bağımlı değişken ·denir 
ve y :ile gösterilir. x ve y ile ,sembolize :edilen regresyon çözümlemesinde ıiki 
değişken arasındaki doğrusal ilişki; 

y=a+bx (1) 

şek1inde :ifade ·ediliır. AncaJk, iki dıeğiışken ara:sında ·her zaman doğrusal bir 
ıil,işki söz :konusu olmayabilir. Diğer biır deyişle, ıiıki değişken :arasında doğru
sal olmayan bir ihş:ki ·de olabilir. Doğrusal olmayan ilişkiler 'Y = abK, 
y = we-b\ y = axb, y = a + ib1 x + b2 x2 ... vb. şeklinde [fade edilirler. 

(*) H.acettepe Üni:v.ersitesi, Eczacılık Faıkültesi, Farmasötik Teknolojıi Ana-
bilim Dalı. 
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y bağımlı değişkenini etkileyen 1 'den çok x bağımsız değişkeni olması 
durumunda ihşki; 

(2) 

şeklinde ifade edili,r ve bu tür ilişkinin incelenm-esine, «çoklu regresyon çö
zümlem1esi» adı verıiHr. Örneğin, mikrokapsüllerden -e1İken maddenin salı
verilmesinıi; çekirdek; çep:eT oranı,, çeper maddesinin öz-elliği, partikül büyük
lüğü olmak üzere 3 bağımsız değfşkeiı, ·etkileyebirlir. 

DOGRUSAL REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ : 

«Doğrusal regresyon çözümlemesi», konunun daha iyi anlaşılabilmesi 
için 1bir örne'k verilereJc açıklanacaktır. 

Örnek : Bir araştırıcı, 250 mg'lık konvansiyonel bir tablette, tablet sert
liğinin t o/o 

50 
değerini artırdığını gözlemliyor ve aralarındaki ilişkiyi öğTen-

mek iıstiyor. Bu amaçla yaptığı çalışmanın sonuçlan Tablo l'de verilmiştdr. 
Bu ömeıkte t , sertlik değerine bağımlıdır. Bu nedenle, sertlik; bağım--

o/o 50 
sız (x), t ise bağımlı (y) değişkenidir. 0/o 50 

Tablo 1 : Bi.r T1'bW!in Sertlik ve t Veri!erı 
O/o 50 

Sertlik(Kg) 

(x) 

0.50 
0.75 
ı.oo 

l.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.25 
2.50 
2.75 
3.00 
3.25 
3.50 

~x = 26.00 
.ı; x2 = 63.375 

.ı; xy = 442.5 

2.00 

t %50 (dk) 
(y) 

10 
8 

12 
12 
14 
12 
16 
18 
17 
20 
18 
20 
21 

!: y = 198 
!: :ı" = 3226 

y = 15.23 

Regresyon çözürnlen1esi yapmadan önce, verilerin x - y ekseni üzerinde-· 
ki nokta grafiği mutlaık:a çiziLmeli ve iHşkinin doğrusal bir !ilişki gös~erip 
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gösterımedıiğine bakılmalıdır. Çünkü, eğrıiısel bir ilişkiye, doğrusal regres~ 
yon çözürnlem·esini uygulamak çok hatalı ·sonuçlan beraıberinde getire
cektir. Bu amaçla, örneğimiz için, verilerin nokta grafiği çizildiğinde, iliş
kinin doğrusal bir model ile temsil edHebileceğiı :görülür (ŞekJl 1) . 

20 

15 

10 

5 

. . . 

0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 4 serti*: 

Şekli l : x ve y Değerlerinin Nokta Grafiği 

Regresyon çözümlemesinde amaç, verideki her x1 değerine karşılık ,gelen 
y, ·değerlerini temsıil edebilecek y'1 kestiri'm değerlerini bulabilmektir. Doğ
rusal regresyon çözüm1'emesinde bunu 

(3) 

denklemi sağlar. Bu denkleme regresyon .kestirim denklemi adı verilir. Bu 
denklem yardımıyla çizilen doğruya da regresyon do~rusu denir. 

y'/ler, herhangi bir x 1 değeri için farklı sertlikteki tabletlerin y 1 değer
lerinin bir ortalamasını verir. Herhangi ıbir Yi gözlem değeri ile y' 1 kestirıirn 
değeri arasındaıki fiark e, ıile gösterilir ve ibu fanka artık tenimi ·denir. 

Verilerin dağılımını t'ern·sil eden regresyon doğrusu; (X, y) ve (X; = O, 
y'i = a) ikilıi,si gözönüne alınarak çizi~ebilir. 

y = a + !bx .doğrusal regresyon denkleminde; 

x. değişkeni : Başka bir değişken tarafından :etikilenm·eyen ancak, y'nin 
nedeni olan ya da onu ·etkileyen değişkendir. x değişkeni ço_ğu kez bağımsız 
değişken adım alır. Ayrıca, etık:ileyen de,ğişken, açı·klayıcı değişken, önıkestirİ·
ci değişken adlarını da alır. Bağımsız değişken verileri· kesi1kli ya da sürek
li olabilir. 

y değişkeni : x değişkenine bağlı olarak değişen ya da x değişkeni ta
rafından eıtkilıenen değişkendir. y değiş1k:eni .çoğu kez bağımlı değişken adını 
alır. Aynca, etkilenen ·değişken, açıklanan değişken, önkestirilen değişken 
adlarını da alır. Bağımlı değişken, -sürekliı verilerden oluşmalıdır. Bağın1lı 
ıdeğişkıenin kesikli olduğu durumlarda, veriler dönüşümle sÜre'kli ibiçime 
getirilir. 

a katsayısı : Regresyon doğru·sunun y eksenini ık:estiği noktayı gösterir. 
x'in sıfır değerini alması !anlamlı değilse,a katsayısı sadece rıe,gresyon ·denk
lemi içiın gerekli b:ir katsayıdır. 

b katsayısı : Regresyon ikatsayısıdır. b katsayısı istati1stiksel olar.ak, x 
değişkenindelci bir ibıiııimlik değişimin (artık ya da azalışın) bağımlı de.ğİŞ
k:ende yapacağı ortalama değişiklik miktarını verir. 
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Regresyon Denklerninin Kestirimi : 
İki değişken arasındaki doğrusal ~lişki, gerçek y1 değer}e-ri ile tahın.ini y'1 

değerl'eri arasındaki farkı en 'küçük ·kılan a ve b kestiricilerinin elde .edil

mesi il,e bulunur. Şekil 2'de görüldüğü gibi, y1 ıgözlem değerlerine karşılık 

gelen y' kestirim değerleri, gözlem değerlerini temsil eden regresyon doğ

rusu 'Üzerindedir. 

Şekil 2 : Gözlem ve Kestirim Değerlerinin Grafik Gösterimi 

yi gözlem değerleri ile y'i kestinim değerleri arasındaki y1 -y~1 = eifark

larüıın en küçük değerini verıen yönteım·e «en küçük kareler yöntemi» de

nir. Bu yönteme göre ib ve a katsayıları; 

b 

ve 

n 

n n 
L: Xı !. Yi 
i=l i=l 

n 

n 
CE x,)2 

i=l 
~ Xı2------

i=l n 

a=y-ibx 

n 
~ xi Yi-n X y 

i=l 

ile bulunur ve y' = a + b x denklcm·i ıkesti:rıilmiş olur. 

(4) 

(5) 

Çeşitli Kareler Toplamı~ Serıbestlik Derecesi ve Kareler Ortalaması : 

XOAKT (KTx) : x 1 değerlerinin x 'ya .göre düzeltilmiş kareler toplamı 

ya da X 'dan ayrı ·kareler toplamı olarak bilinir ve kısaca XOAKT ya da 

KT x ile ,gösterilir. Serbestlik dıerecesi n-1 <lir. 

n n 

XOAKT (KT,) " (xı ~ X)2 = :E xl2_ 
~ 

i=l i=l 

n 

:E x, 
i=l 

n 

n 
~ Xı·2 -n x 2 

i=l 
(6) 

559 



YOAKT (KT.) : y 1 değerleriıniın y'ya göre ,düz·eltilmiş 'kareler toplamıdır 
ve bağımlı değişkendelcıi toplam değişi1mi verıir. Genel kareler toplamı 
(GnKT) olarak da bilinir. Seıcbestlik derecesi n-l'dir. 

n 
:ı; y, 

n n i=l n 
YOAKT (KT,) = :ı:: (y, -y)2 = :ı; y?·- :ı; Yi2-n"J2 

i=l i=l n i=l (7) 
XYÇT (ÇTx11) : H 1er !iki dıeğişkenıin ,de !kendi ortalamasına göre düzeltil-

miş çarpımlar toplamıdır. 

n n 
:ı; x, :ı:: y, 

n n i=l i=l 
XYÇT (ÇT,,) = :!: (x, - x) (Y; -y) = :!:: x, y, - = 

o=I i=l n 

(8) 
i=l 

RAKT : Şekil 2'de de görüldüğü gibi, her bir y, değeri ile, Yı değerle.. 
rinıin regresyon doğrusu üzerindeki görünümü olan y"1 değerleri arasında 
bir fark vardır. Bu farıkların ıkareleri toplamı, regresyondan ayrılış kareler 
toplamı olarak adlandırılır. RAKT aynı zamanda e1 'lerin kareleri topla.. 
mıdır. 

n 
RAKT = :ı; (y, -y',)2 

i=l 
ile gösterilir. 

(9) 

y = a + ıb x 1denkleminde y 1 - y/ ·sapmalarının küçüıklüğü, uyumun bir 
göstergesıidir. Ayrıca, RAKT; bağımlı d:eğişıkendeki toplam değiş~m.in 
(YOAKT), aç.ıklanamayan 'ibölümünü oluşturur. Serbestlik derecesi RASD 
n-2'dir. RAKT'nın serbestlik derecesine böl~mü ile elde edilen regresyon
dan ayrılış kareler ortalaması (RAKO); 

RAKO = RAKT/RASD C!O) 
i 1le ve·rilir. 

RKT : y{ - y sapması, !bağımlı değişkendeki toplam değiş,imin açıidana_ 
bilen bölümünü oluşturur ve regresyon kareleır toplamı (RKT) olarak ifade 
edilir. 

RKT 
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n 
:ı:; (y',-y)2 

iı=l 

n 
L x, :!:: Yı 

n i= 1 i=l 
(:!: x, y, - ------)2 
i= 1 n (XYÇT) 2 

---- = b.XYÇT 
n XOAKT 

(:E ~)2 

n i=l 
:ı:: x2- (11) 

i=l n 



ile bulunur. SeDbestlik derecesi RSD l'dir. RKT'nın serbestlik derecesıne 
bölümü ile elde edilen ~egresyon kareler ortalaması RKO~ 

RKO = RKT/RSD (12) 
ile verilir. RAKT lküçüldükçe, RKT'nin büyümesi beklenir. 

Bağımlı değişkendeki toplam değim (YOAKT), açıklanabilen ve apkla
namayan (RAKT) değişimlerden oluşur (eşitlik 13). 

n n 
r (y,-yJ2 = r (y',-y)2 <+ 

i= 1 i= 1 

n 
r (y, - y'.)2 

i=l 

YUJkarıdaki eşitlik açl'k olarak yazılırsa; 

(13) 

( 
Genel Kareler )-( Regresyon Doğrusuna ) ( 

Toplamı - Uyumun Kareler Top. + 
Regresyon Doğrusundan ) 

Ayrılışların K.T. 

( Toplam Değişim ) = ( 

(YOAKT) 

Açıklanabilen 

Değişim 

(RKT) 

)+( 
+ 

Açıl\:lanamayan 

Değişim 

(RAKT) 

) 

Kareler ,toplamları arasındaki bu toplamsal iHşki, serbestlik dereceleri 
için de geçerlidir (eşitlik 14). 

YOASD = RSD + RASD (14) 

Belirtme Katsayısı : 

Bağımlı değişkendeki değişimin yüzde kaçının bağımsız değişken rt:ara
fından açıklanabildiğini gösterir. Diğer bir deyişle, açıklanabilen değişimin 
toplam değişri,m içindeki yüzdesini verir. Bu nedenle, regresyon denldeminin 
veri1lere uyumunun bir göstergesidir vıe R2 ile gösteriliir. 

Açııklanab:i:len Değişim RKT 
(15) 

Toplam Değişim YOAKT 

R:2, korelasyon ·katsayısının karesinin alınması ile de bulunabilir. 

Regresyon ıdenıkleminin Standart hatası eşitlik 16, a ve b katsayılarının 
standart hataları ise eşdtliık 17 ve 18'dıe verilmiştir. 

SV)( = -JRAKO 

s".J_ı :;;:2 
s. = + 

n XOAKT 

sb = s~ yXOAKT 

Buraya kadar anlatılan bölüme örneğimizi uygulayacak olursak; 

ib = 4.088 , a = 7 .054 ibulunur ve regresyon denklemi 

y'; = 7.054 + 4.088 x, 

(16) 

(17) 

(18) 
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yazılır. Ayrıca 1 

XOAKT = 11.375 
YOAKT = 210.30 
R2 = 0.90 

RKT = 190.092 
RAKT = 20.208 

RKO = 190.092 
RAKO 1.837 

s" = o.887 sb = o.402 

olarak bulunur. (YOAKT-RKT) ıifadesi lJe kolayca bulunan RAKT, her bir xj 
n 

değerine karşılık gelen y 1 değerlerinin ·.elde ediln1esi ve 

Y'i)'2 ifadesinin bulunn1ası ıile de ·elde edilebilir (Tablo 2). 
sonra,_ I: (y ı +

i= 1 

11 

Tablo 2 : RAKT'nın I: (Yı -y' ;)2 formülü ile Hesaplanınası 
i=l 

Xı y, y'i (yi - y'i) = ei (Yı --y'J2 = ei:ı 

------·-~-- ---

0.50 10 9.098 0.902 0.8136 
0.75 8 10.120 2.12 4.4944 

3.50 21 21.362 - 0.362 0.131 

TOPLAM : 20.208 

Yukarıdaki tabloda, örneğin xi = 0.50 kg'lık sertlik miktarına karşılık 

hesaplanan y' 1 = 9.098 kestirim değeri, y'i = 7.054 + 4.088 x 1 denklenıinde 

x 1 yerine O.SO'nin konulması ile bulunur. 

Güven Aralıkları : 

y' 1 = a + bx.; deruk}cmi, Örnekleme sonucu oluşturulduğundan, a ve b 

değerleri gerçek değerl~rin birer önkesti,rjmidir. Dolayısıyla, bu değerler 

örnek.lemden ömek1'eme değişiklik :gösterirler. Bu kestirimlerin evren de_ 

ğerlerıi a ve B 'sembolleri ile gösterilir ve iki değişken arasındaki gerçıe.k 

bağıntı; 

Yı = cı; + B x, (19) 

şeklinde yazılır. Burada o: ve B bilinmeyen regresyon kat-sayılarıdır. 

Güven ıaralıklan yardımıyla, bilinmeyen evren regresyon 'katsayılarının 

içinde bulunduğu olası sınırlar belirlenebilir. 

a :için güven aralığı; Eşitlik 20'deki gibi hesaplanır. 

a - t sa ::(; a ~ a + t sa (20) 

Burada Sa; a ıka1tsayısının standart hatası, t; n-2 serbestlik derecesindeki 
ve ı:istediğimiz ·CG yanılma düzeyindekri. çift yönlü t tablo değ:eridir. Örn·eği

miz için cı; = 0.05 seçilirse t (0.05,ll) = 2.20 

5.123 ~ ıx ~9.025 

bulunur. Bu sonuç bize, bilinmeyen ve örneıklem değerleri yardımıyla kes-
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tirüen er :katsayısının .ez = 0.05 yanılma düzeyinde (0.95 güvenilirlikle) 
5.12 !ile 9.02 arasında bli.r değer olduğunu gösterir. 

f3 için güven aralığı; Eşitlik 21'deki gibi hesaplanır. 

(21) 

Burada Sh, b katsayısının standart hatası, t; n-2 serbestlik derecesindeki 
ve is,tediğimiz rx yanılma düzeyindeki çift yönlü t tablo değeridir. Örneğimiz 

için a = 0.05 seçilirse t (0.05,ll) = 2.20 

3.2 ~ f3 ~4.97 olarak bulunur. 

Doğrusalhktan Ayrılışın Önem Kontrolü 
Deneysel noktaların, y'i = a + bx; r:egresyon doğrusu denklemi ,ile tem

sil edilip edilemeyeceğin~ gösterir. Bu amaçla F istatistiği kullanılır ve F 
tablosundan yararlanılır. F istatistiği eşitlik 22 yardımıyla bulunur. 

F = RJW/RAKO (22) 

Doğrusallık.tan ayrılışın önem :kontrolü, h·er re,gresyon çözümlemes.J 
için mutlaka yapılmalıdır. Deneysel noktaların y',i = a + ib X; ,k,8stirim denk
lemine uyumu önem,siz çıkarsa, regresyon ıkestirim denkleminin geçersiz 
olduğuna, diğer bir deyişle deneys-el noktaların y'i = a + b x 1 regresyon kes
tirim denklemi ile ifade edilemeyeceğine ıkarar verilir. 

REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİNDE KESTİRİM 

a. Uyum Kestirimi ve Güven Aralıkları : 

Veri kümıesinde bulunan herhangi .bir xi değerine karşılık gelen y 1 de
ğerinin ·kestirimine uyum kıestirimi denir. Örneğimizdeki x 1 verl kümesinde 
bulun,an ~ = 1.5 kg için y1 = 13.186 dılc olarak kestirıilir. Bu k·estirıim, veri 
küme,sinde bulunaın bir x 1 değeri için bulunduğundan bir uyum kestirimidir. 
Uyum lkestiriminin standart hatası eşitlıiık 23'de verilmiştir. 

s , 
' 
_ J_1_ (x, - xl2 
- syx· +----

n XOAKT 
(23) 

x 1 = 1.5 için Sy = 0.426 olarak bulunur ve x1 = 1.5 için 

y, = 13.186 + 0.426 dk olarak yazılabilir. 

Yapılan kestirimlerin evren değerlerine genellenmesi güven aralıkları 

ile yapılır. Uyum ikestir:imi ıiçin güven aralıkları eşitlik 24'de verilmiştir; 

y'; -t.Sy' ~ Y'ı ~ Y'ı + LS/ 
1 

Eşiıtlik 24'deki t değeri; istenilen ·!X yanılma 

lik dereceli Ç'ift yönlü t tablo değeridir. X; 

12.25. ~ Y', ~ 14.12 

(24) 

.düzeyindeki ve n - 2 serbest-
1.5 'kg i,çin eşitlik 24 yardımıyla 
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bulunur. Buna göre, 1.5 kg'Iık sertlik miktarı için bilinmeyen evren değeri
nin 1225-14.12 dk arasında olacağı anlaşılır. 

Regresyon doğrusu çizildikten sonra, veri kümesıindeki heı x 1 değ·erine 
karşılık ge1'en ve regresyon doğrusu üzerinde bulunan y~i kesti:rim değerleri
nin' güven aralıkları da belirtilebilir (Tablo 3). 

Tablo 3 : y~, Değerlerinin Standart hataları ve a = 0.05 düieyinde Güven 
Aralıkları 

y, y', s , Güven Aralıkları y ---·-l 
AltSımr ÜstSnur ---··-- -----

0.50 !O 9.098 0.710 7.535 10.660 
0.75 8 10.120 0.627 8.740 11.499 

3.50 21 21.362 0.710 19.799 22.924 

Ş.eJöl 3'de Y~.i = 7.054 + 4.088x1 regresyon doğrusu ve bu doğrunun Tab
lo 3 yardımıyla çizilen ·0ıo 95 güvenirlıik düz.:eyindeki .güven aralıkları verilmiş-

tir. Şekilden de ıgörtileceği gibi, güven aralıkları; (X,y) civarında en ıkü-

çille aralığa sahip olmakta ve ( X, y) noktasından uzaklaştıkça açılım gös
termektedir. 

1> 

10 

•·< •. r ••• 
Şekil 3 ·Yı = 7.054 + 4.088 x, Regresyon Doğrusu ve a. = 0.05 Yanılma Düze_ 

yindeki Güven Arakldan 
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b. Önkestirim ve Güven Aralıkları : 

Regrıesyon çözümlemesinin amaçlarından biri de bilinen yardımı ile 
bilinmeyenlerin kestirilmesidir. Bu nedenle, ön.kestirim kavramı regresyon 

çözümlemesinde önemli yer tutar. 

Veri kümesinde ıbulunmayan yeni bir xt değeri için lb:ir y"i ,değerJnin 

kestiri,mine önk:estİ'riım ,denir. Önıeğimizde, x"1 = 2.40 kıg'lı1c sertlik için (ki 

bu değer x vem kümesinde yoktur) y" 1 = 16.865 dk. bulunur. Benzer şekilde, 
veri kümesinde bulunmayan x"1 = 4.5 kg için y" 1 = 7.054 + 4.088 x 4.5 = 25.45 
dk bulunur. 

Önkestirim Değerlerinin standart hatası eşitlik 25'de verilmiştir. 

J 1 (Xı-X)'ı 
S"v=Svx· 1+-+---- (25) 

Il XOAKT 

x11

1 = 2.40 kg için sny = 1.415 dk bulunur ve 

y"1 = 16.865 ± 1.415 dk yazılır. 

Önkestirim için güven aralığı ·eşitlik 26'da verilmiştir. 

(26) 

Eşitliik 26',daki t ,değeri1; istenilen a yanılma düzeyindeki ve n-2 serıbestlik 

dereceli çift yönlü t rtaiblo değeridir. 

Örneğimizde, x"i = 2.40 ·kg seııtlik ,için y;" l = 16.865 <lk ve s~ = 1.415 dk 

olarak bulunmuştu. a = 0.05 için 16.865 dk olarak bulunan önkestılrimin 

güven aralığı 1 

13.752 .;; y.;; 19.978 

olarak bulunur. Önkestirin dB"ğerleri i 1çin de, Ş·ekil 3'deki giıbıi bıir grafik 
çizilebilir. 

KAYNAKLAR 

1. Anscombe, F.J., «Graphs ıin Statistical Analysis,}} Ameııican Statistician, 
27, 17-21, 1973. 

2. C·hatterje·e, Sampııit and Bertram, Price. Rtı:gresston Analysis by Example. 
New Yoıık, Wil.ey, 1977. 

3. Daniel, C. and F.S. 'Wood. Fiıtting Equations to Data. New York, Wiley, 
1971. 

4. Draper, N.R. and H. Srnith. Applied Regression Analysis. New York, 
1981. 

5. E,rar, A. «Bağlanım (regresyon) Çözüml'emesi» (Ders Notları, H.Ü. 
Fen ,fakültesi İstatistik Bölümü), 1985. 

6. Ertek, T. Ekonometriye Giriş. O.D.T.Ü, Ankara, 1973. 

565 

iı 


