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Bu çalışmanın temel amacı, heterojen bir yapıya sahip olan taşınmaz piyasasındaki fiyat
değişimlerini belirleyebilmek için taşınmazların sahip oldukları farklı özelliklerin
taşınmazların fiyatları üzerindeki etkilerinin analizine yönelik metodolojinin teorik
esaslar ve önceki araştırma sonuçları çerçevesinde değerlendirilmesidir. Hedonik
regresyon analizi kullanılarak taşınmaz piyasa değerini tahmin edebilmek için,
taşınmazların sahip oldukları özelliklerin ayrıştırılması ve her bir özelliğin taşınmazın
fiyatı üzerine belirleyiciliğinin gücünün tespit edilmesi gerekmektedir. Buna ilave
olarak hedonik regresyon analizi ile taşınmaz piyasasının yapısı da incelenebilmektedir.
Bu amaçla ülke, bölge ve il düzeylerinde taşınmazların sahip oldukları özelliklere göre
uygun hedonik fonksiyon kalıbı seçilip mevcut verilerin analiz edilmesi ve model
sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada hedonik fiyat teorisinin
teorik esasları ve taşınmaz piyasasına uygulamalarına yönelik önceki kantitatif
çalışmaların sonuçları birlikte incelenerek genel değerlendirme yapılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre heterojen bir yapıya sahip olan konut piyasasındaki değişimler ile
hedonik fiyat modeli arasında güçlü bir ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur.
Gayrimenkul çalışmaları alanında özellikle gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul
pazarının analizinde hedonik fiyat modelinin yaygın olarak kullanıldığı ve bu alanın
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları için önemli araştırma ve uygulama
sahasını teşkil ettiği dikkati çekmektedir.
Ocak 2018, 121 sayfa
Anahtar kelimeler: Gayrimenkul piyasası, hedonik regresyon analizi, hedonik fiyat
fonksiyonu, hedonik fiyat endeksi ve gayrimenkul çalışmalarında kullanım olanakları.
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ABSTRACT
Term Project
HEDONIC REGRESSION ANALYSIS IN REAL ESTATE VALUATION
Duygu ÖZÇALIK
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Real Estate Development and Management
Advisor: Prof. Dr. Ayşen APAYDIN
The main purpose of this study is to evaluate the methodology for the analysis of the
effects of different properties of immovable properties on real estate prices to determine
the price changes in the immovable market with a heterogeneous structure based on
theoretical principles and previous research results. In order to estimate the market
value of immovable properties using hedonic regression analysis, it is necessary to
distinguish the properties of immovable properties and to determine the power of each
property on the price of the immovable. In addition, the structure of the immovable
market can also be analyzed by hedonic regression analysis. For this purpose, it is
necessary to select the appropriate hedonic function pattern based on the properties of
immovable properties at the country, regional and provincial levels and to analyze the
existing data and to evaluate the model results. In this study, theoretical results of the
hedonic price theory and the results of previous quantitative studies on the applications
to the real estate market were examined together and a general evaluation was made.
According to the results of the research study, there is a strong relationship between the
changes in the housing market with a heterogeneous structure and the hedonic price
model. It is noteworthy that the hedonic price model is widely used in real estate
valuation and real estate market analysis, and this area constitutes an important research
and application area for real estate development and management professionals.
January 2018, 121 pages
Keywords: Real estate market, hedonic regression analysis, hedonic price function,
hedonic price index and possibilities of usage in real estate studies.
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1. GİRİŞ
1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları
İnsanlığın var oluşundan günümüze bireyler bir yere sığınma ihtiyacı duymuşlardır.
Teknoloji ilerledikçe, medeniyetler geliştikçe bazı tüketim mallarının yanısıra
konutlarda bu akışa ayak uydurmuş ve konut kalitesi de eklenen özelliklerle birlikte
artmıştır. Son yıllarda gerek Türkiye, gerekse diğer birçok ülkede konut fiyatları
üzerinde dalgalanmalar yaşanmaktadır. Türkiye’de tüketicilerin konut sahibi olmalarını
sağlamak amacıyla bir dizi girişimlerde, teşebbüslerde bulunulmaktadır. Bunların
arasında en revaçta olanlarından biri de konut finansman sistemi (mortgage sistemi)
veya kira öder gibi ev sahibi olma imkânıdır (Belli bir refah düzeyine sahip ülkeler,
vatandaşlarının konut sahibi olmaları için Mortgage sistemini geliştirmişlerdir). Yurt
dışında etkin olarak kullanılan bu sistem, ülkemize 2007 yılında resmen faaliyete
geçirilerek vatandaşların konut sahibi olmalarını kolaylaştırmak amaçlanmıştır.
Bankalar ise kredi faizlerini düşürerek ve uygun ödeme seçenekleri sunarak mortgage
gibi sistemleri yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar.

Konut gibi farklı özelliklerden oluşan malların modellemesinde kullanılan hedonik fiyat
modeli ile konut fiyatını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Hedonik fiyat modeli ile her
bir özelliğin, malın fiyatı üzerindeki etkisi görülebilmekte ve dolayısıyla bu her bir
özelliğin zahiri fiyatı hesaplanabilmektedir. Hedonik fiyatlandırma modeli diğer bir
adıyla hedonik regresyon özellikle konut piyasası başta olmak üzere farklı uygulama
alanlarında kullanılmaktadır.

Hedonik fiyat modeli, 1939’da ilk olarak Amerikan otomobil endüstri uzmanı Andrew
T. Court tarafından oluşturulmuştur (Bartik 1987, Goodman 1998). Konut piyasasında
ilk olarak Ridker ve Henning (1967) doğrusal fonksiyonel form kullanarak hava
kirliliğinin halen oturulmakta olan konutların fiyatları üzerine etkisini belirlemek için
St. Louis bölgesinin 1960 yılına ait nüfus sayımını temel alarak bir çalışma
yapmışlardır. Bayless (1982) hedonik çerçevede hava kalitesi değerlendirmesini
düşünmüş ancak değerlendirmeye göre hava kalitesinin konut fiyatları yerine bölgenin
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genel fiyatını etkilemekte olduğunu görmüştür. Yaklaşım Izraeli (1982) tarafından
uzatılmış ve konfor için hedonik endeksleri hesaplamıştır. Rich ve Moffitt (1982) su
kalitesinin konut fiyatları üzerindeki değer arttırıcı etkisinin hesaplanması için bir
hedonik indeks ispatlamışlardır. Hedonik fiyatlandırma metodu yoğun olarak bir
bölgeyi konforlu yapan nitelikler üzerine anlam çıkarmak için kullanılmıştır. Örneğin
şehir ormanları (Tyrvainen 1997), ağaçlık alanlar (Powe ve diğerleri 1997), nehir kenarı
(Garrod ve Willis 1994) ve konut piyasalarında konfor için kesin olan çevresel faktörler
olarak ele alınmıştır.

Hedonik fiyat analizlerinin diğer bir yoğun uygulama sınıfı ise doğal afetler
(MacDonald ve diğerleri 1987) olup, bunlar; sel baskını, depremler ve yanardağlardır.
Bu olaylara karşı, piyasada oluşan bilgi birikimi bu seyrek ve beklenmedik olayları
değerlendirebilir. Bazı çalışmalar nükleer santral tesislerine yakınına yerleşimlerdeki
konutların değerlerini etkileyen faktörlere odaklanmıştır (Webb 1980). Nelson (1981),
Gamble ve Downing (1982) Three Mile Island (Üç Mil Adas, Pensilvanya, ABD) enerji
santrali bölgesine olan yakınlığın konut fiyatlarına olan etkisini araştırmıştır. Kask’a
(1992) göre, kullanılan model, tüketicinin piyasa hakkında bilgi sahibi olmadığını ve
elde edilen bilgilerin yeteri derecede piyasa hakkında bilgi içermediğini göstermiştir.
Bunun nedeni elde edilen bilgilerin sadece piyasada bulunan kalitesiz bilgilerden
oluşmasıdır. Bazı incelemelerde ise taşınmaz piyasalarında hedonik fiyatlandırma
modeli kullanılarak fırtına gibi riklerin oluşturduğu zararın tespiti (Pompe ve Rinehart
1995) ve erozyondan korunma çalışmalarının etkileri (Kriesel 1994) de irdelenmiştir.

Hedonik modeller yeni ürünlerin başarısına ait keşif amaçlı veya değerlerini ölçme ile
ilgili araştırmalarda yenilikçi artımlı değişmelerin gösterge fiyat hassasiyetini
hesaplama alanında da kullanılmıştır (Tomkovick ve Dobie 1995). Gösterge fiyat
hassasiyetini hesaplamada hedonik modeller genellikle; süt (Lenz 1994, Buccola ve
Iizuka 1997, Saba 1998), kahve (Tilley ve Indahsari 1996), buğday (Stiegert ve Blanc
1997), pirinç (LiJuan 1996), taze domates (Bierlen ve Grunewald 1995) ve sert kok
kömürü (Chang 1995) gibi deneysel ürünlerde kullanılmıştır.
Tüketici müşterekliği faktöringi normalde ortak faktörlerin doğrusal olarak birbirine
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eklendiği kıymet takdirinden temel alınmakta ve araştırmalarda sorgulanmaktadır.
Belirleyici faktörlerin veri dönüşümü (Elad 1994, Roos 1996, Halstead 1997) ve keşif
amaçlı araştırmalar için hedonik fonksiyonlar önerilmektedir (Cooley 1997). Ancak,
araştırmalar sonucunda elde edilen değerler kişisel kararlar ile ilgili satın alma ve satma
eylemlerine ait belirgin problemi açıklayamaz. Kişisel yargının ve psikolojik etkinin
işin içine girdiği bulanık hedonik regresyon veya diğer bir adıyla bulanık hedonik
fiyatlandırma, verilen belirsizlik veya kişiye ait öznel algı ile ilgilidir (Paliwal 1999).
Hedonik fiyatlandırma üzerine yapılan bütün bu çalışmalar, hep belirli bir çerçeve
içerisinde işlenmiştir. Bir sorunun içinde bulunan kesin kısımlar soruya dahil edilip
cevap verilebilmekte, ancak kesin olmayan belirsiz kısımlar soruya dahil edilip cevap
verilememektedir. Bundan dolayı sorunun içindeki belirsiz kısım, Loutfi A. Zadeh’in
1965 yılında ortaya attığı ve araştırmacılar tarafından geliştirilerek kullanılmakta olan
bulanık mantıkla kapatılabilir. Bulanık mantık bir soruya cevap verirken sadece kesin
yanıtlara odaklanmaz sorunun içinde kesin olmayan kısımları da inceleyebilme imkanı
vermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, heterojen bir yapıya sahip olan konut
piyasasındaki fiyat değişimlerini takip edebilmek için konutların sahip olduğu farklı
özelliklerin konut fiyatları üzerindeki marjinal etkilerinin analiz edilerek, elde edilen
bulguların paylaşılması ve yorumlanmasıdır (Arıkan 2008).

1.2 Konut Piyasasında Hedonik Fiyatlandırma Modeline İlişkin Araştırma
Sonuçları

Hedonik fiyat teorisinin konut piyasasına uygulanması ilk olarak, hava kirliliğinin konut
fiyatları üzerindeki etkilerini inceleyen Ridker ve Henning’in çalışması olmuştur.
Ridker’ın (1967), hava kirliliğinin konut fiyatına etkisi ile ilgili yaptığı çalışması
hedonik fiyat teorisinin konut piyasasına uygulandığı ilk çalışma olarak görülmektedir.
Bu çalışmada çevre kalitesinin geliştirilmesinin (hava kirliliğinin ortadan kaldırılması
gibi) konut fiyatları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Literatürde Haas (1922) hedonik ifadesini ilk kullanan ve hedonik fiyat modelini tarım
alanında ilk uygulayan kişi olarak yer almaktadır. Haas, hedonik fiyat modeli ile tarım
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işletmelerinin arazi varlığı bağımlı değişkenini, şehir merkezine uzaklık ve şehir
büyüklüğü bağımsız değişkenleri ile açıklamaya çalışmıştır. Ancak hedonik fiyat
modelini konut piyasasında ilk kez uygulayan Ridker ve Henning (1967) olmuştur.
Ridker ve Henning (1967) çalışmalarında hava kirliliğinin hane halkının konut
tercihlerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamışlardır. Yatay kesit verilerini
kullanarak, belirledikleri doğrusal hedonik fiyat fonksiyonunu En Küçük Kareler (EKK)
Yöntemi ile tahmin etmişlerdir. Ayrıca çalışmalarında değişkenler arasında mevcut olan
çoklu bağlantı sorununu irdelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda havadaki sülfat düzeyi
düştükçe konut fiyatlarının arttığı sonucuna ulaşmışlardır.

Kain ve Quigley (1970) çalışmalarında konut satış fiyatı ile konut kira bedeli bağımlı
değişkenlerini, konutun bulunduğu binanın kalitesi, konutun yapı kalitesi, konutun sahip
olduğu diğer özelliklerin kalitesi, konutun bulunduğu lokasyondaki kamu kurumları gibi
bağımsız değişkenler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Doğrusal regresyon modelinin
varsayımlarından biri açıklayıcı değişkenler arasında bir ilişkinin olmadığıdır. Bu
varsayımın ihlali sonucu ortaya çıkan sorun “çoklu bağlantı sorunu” olarak
nitelendirilmektedir. Dolayısıyla çoklu bağlantı sorunu, açıklayıcı değişkenler arasında
bir ilişkinin olduğunu ifade etmektedir. Okullarının başarı oranı, konutun yaşı, banyo
sayısı, kira bedelinin içinde sıcak suyun, mobilyanın olup olmaması gibi bağımsız
değişkenler ile açıklamaya çalışmışlardır. Çalışmalarında konutlara ait kalite ölçütlerini
belirlemek için faktör analizi yapmışlardır. Kain ve Quigley kiracılar ve ev sahipleri için
yarı logaritmik doğrusal formda iki farklı hedonik fiyat fonksiyonu belirlemişlerdir.
Elde ettikleri model sonuçları bazı değişkenlerin modelden dışlanması gerekliliğini
ortaya koymuştur. Bu yüzden kısıtlanmış model haline getirdikleri modeller üzerinde
tahmin sonuçlarını tekrar değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında, kiracılar için kurulan
kısıtlanmış modelde konut özelliklerinin kalitesi, bina kalitesi ve yapı kalitesi
değişkenleri istatistiksel bakımdan anlamlı çıkarken, ev sahipleri için kurulan
kısıtlanmış modelde bu değişkenlerin anlamsız olduğu saptanmıştır.
Straszheim (1973) çalışmasında, doğrusal hedonik fiyat fonksiyonunu kullanarak,
bağımlı değişken olan konut satış fiyatını, konutun sahip olduğu oda sayısı, konutun
yaşı, konutun büyüklüğü gibi bağımsız değişkenler ile açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca
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çalışmasında, konut fiyatlarında bölgeler arası farklılaşmanın olduğu, yani konutun
bulunduğu bölgenin konut fiyatına etki eden önemli bir değişken olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Ayrıca iş yerine uzaklık değişkeninin hane halkı konut tercihlerinde önemli
bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Straszheim (1974) çalışmasında, bağımlı değişken olan konutun satış fiyatını, konuta ait
oda sayısı, konutun yapım yılı, konutun bulunduğu arazi alanının büyüklüğü, konutun
büyüklüğü gibi bağımsız değişkenlerle açıklamaya çalışmıştır. Straszheim, üç farklı
coğrafi konuma ait verileri kullanmış ve her bölge için hem ayrı ayrı, hem de
birleştirilmiş model kullanarak tahmin yapmıştır. Çalışmasında doğrusal hedonik fiyat
fonksiyonunu kullanmıştır. Straszheim bu çalışması sonucunda, bir önceki çalışmasına
katkı olarak, coğrafi bölgelere ayrıştırılarak konut satış fiyatının belirlenmesi ile hata
kareler toplamının azaldığını ortaya koymuştur.

Goodman (1978) çalışmasında büyükşehirleri, şehir merkezi ve banliyö olmak üzere iki
tabakaya ayırmıştır. Her bir tabaka için, bağımlı değişken olan konut satış fiyatını,
konutun yapı türü, konutun yaşı, konutun sahip olduğu oda sayısı gibi bağımsız
değişkenlerle açıklamaya çalışmıştır. Çalışması sonucunda her bir tabaka için
oluşturulan hedonik fiyat fonksiyonu tahmin sonuçlarının birbirinden farklı olduğunu
ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmasında, şehir merkezinde yer alan konutların
banliyölerdeki konutlara kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha pahalı olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Hane halkının konut tercihlerini şehir merkezlerinden banliyö alanlara doğru
kaydırmasının sebebini bu şekilde açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışma ile konut
fiyatlarının belirlenmesinde konutun bulunduğu lokasyonun önemli bir değişken olduğu
ortaya konulmuştur. Goodman (1978) hedonik fiyat fonksiyonu kalıbını belirlemek için
Box-Cox yöntemini kullanmış ve bu yöntemin genellikle çarpımsal modellerde doğrusal
formu reddettiğini vurgulamıştır.

Palmquist (1984) çalışmasında, 7 büyükşehir istatistiki bölgeleri baz alarak, bağımlı
değişken olarak konut satış fiyatını, konutun yapım yılı, konutun mevcut kalite durumu,
konuta ait otoparkı ve klima gibi birçok bağımsız değişkenin etkileme derecesi ve yönü
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analiz edilmiştir. Her bir şehir için ayrı tahmin işlemi gerçekleştirmiştir. Çalışmasında
tahmin edilen tüm değişkenler için ayrı ayrı anlamlı olup olmadığını ve beklentiler ile
uyumlu olup olmadığını belirlemiştir. En iyi hedonik fiyat fonksiyonu kalıbını
belirleyebilmek için dört farklı fonksiyonel kalıbı da kullanarak, her bir fonksiyonel
kalıp ile elde ettiği hata kareler toplamlarını karşılaştırmış ve en düşük hata kareler
toplamını doğrusal hedonik fiyat fonksiyonunun verdiği sonucuna ulaşmıştır.

Mendelsohn (1984) tarafından konutların konum fiyatlarını, konutun sahip olduğu
manzara ve diğer nitelikler gibi bağımsız değişkenlerin etkileme düzeyi incelenmiştir.
Yine Mendelhson (1978) tarafından Goodman’ın (1978) kullandığı hedonik fiyat
fonksiyonu yapısının belirlenmesi için Box-Cox yöntemi uygulanmıştır. Doğru
fonksiyonel formun belirlenmesinin oldukça zor olduğunu, ancak doğrusal formun
doğrusal olmayan forma göre daha gerçekçi sonuçlar ortaya konulduğunu vurgulamıştır.
Buna ilave olarak çalışmada sıradan en küçük kareler (SEKK) ile iki aşamalı en küçük
kareler yönteminin (2AEKK) tahmin edicilerini ayrı ayrı uygulayarak bu yöntemlerden
hangisinin daha iyi tahmin sonuçları verdiğini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmasında
marjinal fiyatların sabit olmaması sebebiyle SEKK tahmin edicilerin yanlı sonuçlar
verdiğini ve bu yüzden 2AEKK tahmin yönteminin kullanılması gerektiğini
vurgulamıştır.

Bartik (1987) çalışmasında, hedonik talep parametre tahminlerinde karşılaşılan
ekonometrik sorunun genellikle arz - talep etkileşiminden kaynaklandığına yönelik
varsayımın geçerli olmadığını ve bu tür tahminlerin yanlı sonuçlara yol açacağını ileri
sürmüştür. Bartik (1987), hedonik tahmin problemine, hanehalkının doğrusal olmayan
bütçe kısıtı altında olması durumunda tüm fiyatlar ve nitelikler arasında içsellik
sorununun yol açtığını savunmuştur. Bu yüzden bütçe kısıtından ve etkisinden
kurtulmak için dışsal bir değişken olan araç değişkenlerin kullanılması gerektiğini ileri
sürmüştür.

Goodman (1988) çalışmasında, A. Court’un çalışması çerçevesinde güncel hedonik
fiyatları açıklamaya ve değerlendirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Court’un yaptığı gibi
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1925 - 1930 ve 1930 - 1935 dönemlerine ait regresyon denklemlerini güncel veriler ile
tahmin etmiştir. Court’un çalışmasında kullandığı veri setinin yayımlanmamış olması
sebebiyle veri seti hakkında detaylı bilgi mevcut değildir. Ancak, çalışması sonucunda
Court’un bulguları ile çok yakın sonuçlar elde etmiştir.

Kim (1992) çalışmasında, bağımlı değişken olan konutun ortalama aylık kira bedelini,
banyo sayısı, yatak odası sayısı, hane halkının yıllık gelir düzeyi gibi bağımsız
değişkenlerle açıklanmıştır. Çalışmasında doğrusal hedonik fiyat fonksiyonunu
kullanmıştır. Tahminleme yöntemi olarak ise EKK tahmin yöntemini kullanmıştır.
Ayrıca, kiracılara ait oluşturduğu modeli kesikli regresyon modeli haline getirerek
tahmin işlemi yapmıştır. Çalışmasında kesikli regresyon modelinin, tüm verilerin dahil
olduğu regresyon modeline göre daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır.

Leishman (2001) tarafından yapılan çalışmada, yeni konutların satış fiyatını bağımlı
değişken olarak modellemiştir. Doğrusal hedonik fiyat fonksiyonunu kullanarak yeni
konutların fiyatını, konutun alanı, oda sayısı, banyo sayısı, garaj sahipliği gibi bağımsız
değişkenler

ile

incelenmiştir.

Çalışmasında,

konut

üreticilerinin

üretimlerini

markalaştırabildiklerine yönelik oluşturdukları hipotezini test etmiştir. Ayrıca, konut
üreticileri arasında üretilen konutların homojen olup olmadığını test etmek için Chow
testini kullanmıştır. Çalışması sonucunda, konut üreticilerinin kendi ürünlerini ayırt
edebildiği sonucuna ulaşmıştır. Yani üreticiler ürettikleri konut özelliklerini dikkate
alarak fiyatlandırmada bulundukları sonucuna ulaşmıştır.

Üçdoğruk (2001) tarafından yapılan çalışmada konut satış fiyatını pencere doğrama, çatı
yalıtımı, oda sayısı vb. bağımsız değişkenler ile açıklamaya çalışmıştır. Çalışmasında
hedonik fiyat fonksiyonu kalıbı olarak logaritmik doğrusal formu kullanmıştır.
Oluşturduğu hedonik fiyat modellerinden en iyi modeli belirleyebilmek için Wald-F
istatistiği ile Hendry’in genelden özele yaklaşımını kullanmıştır. Çalışmasında,
kısıtlanmış modelde değişen varyans, White’ın geliştirdiği varyans kovaryans
matrisinden faydalanılarak düzeltilmiştir. Çalışması sonucunda kısıtlanmış modelin
kısıtlanmamış modelden üstün olduğu sonucuna ulaşmıştır.
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Bover ve Velilla (2002) tarafından yapılan çalışmada 10 farklı şehir için yeni konutlara
ait satış verileri kullanarak bağımlı değişken olan yeni konut satış fiyatını, havuz,
havalandırma, garaj sahipliği, mutfak dolabı, konum, ulaşım, trafik, hizmetlere yakınlık,
inşaat

kalitesi

gibi

bağımsız

değişkenlerle

açıklanmıştır.

Çalışmada

diğer

araştırmalardan farklı olarak kalite düzeltmesi kullanılarak endeks saptanmıştır.
Konutlarda meydana gelen kalite değişimlerini belirleyebilmek için 1993 - 1997 analiz
döneminde her bir konut için yılda iki adet fiyat bilgisi toplanmıştır. Ayrıca bu
çalışmada her bir şehir için, konutun bulunduğu konuma ait özellikler kukla değişkenler
ile modele eklenerek analiz yapılmış ve konuma ait özellikleri taşıyan hedonik
regresyon modelinin sadece konutun karakteristik özellikleri ile oluşturulan hedonik
regresyon modellerinden daha üstün olduğu saptanmıştır.

Ogwang ve Wang (2002) çalışmalarında bağımlı değişken olan konut satış fiyatını,
doğrusal hedonik fiyat fonksiyon kalıbı kullanarak, konutun cephesi, dış cephenin yapı
türü, bulunduğu kat, banyo sayısı gibi bağımsız değişkenler ile açıklamaya
çalışmışlardır. Çalışmada, SEKK ve en küçük mutlak sapmalar (LAD) yöntemleri
kullanılarak karşılaştırma yapılmış ve her iki yöntem ile elde edilen değerlerinin
birbirine çok yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Aizcorbe vd. (2003) tarafından yapılan çalışmada, hangi şartlar altında eşleşen modeli
yöntemi ile hedonik fiyat endeksi yönteminin aynı fiyat değişim ölçümlerine ulaştığını
ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre veri kaynaklarının daha ayrıntılı hale
gelmesi ve verilerin hızlı bir şekilde temin edilmeye başlanması durumunda eşleşen
modeli ile hedonik fiyat endeksi yöntemlerinden biri olan zaman kukla değişkeni
yöntemi endeks değerlerinin birbirleri ile çok yakın sonuçlar vereceği sonucuna
ulaşmışlardır.

Filho ve Bin’in (2003) çalışmasında konutun satış fiyatını, konutun sahip olduğu yatak
odası sayısı, konutun ticari bölgeye olan uzaklığı, konutun yapım yılı gibi açıklayıcı
değişkenlerle açıklanmıştır. Çalışmalarında parametrik regresyon modeli ile parametrik
olmayan regresyon modelinden hangisinin daha iyi sonuç verdiğini ortaya koymak
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üzere analizlerini her iki model ile gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaları sonucunda
parametrik olmayan modelin parametrik modele göre daha üstün olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.

Aoki vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada; konutların kredi piyasasında borçlanma
maliyetini düşürmek amacı ile teminat olarak kullanılmaya başlanmış olması sebebiyle
konut fiyatlarındaki gelişmelerin önem taşıdığını vurgulamışlardır. Konutların teminat
olarak kullanılmasının konut yatırım, tüketim ve konut fiyatları üzerinde para politikası
şoklarının etkisini arttırdığını ve etkinin yayılmasına yol açtığını ileri sürmüşlerdir.
Aynı zamanda kredi piyasasında da borçlanma maliyetinin düşürülmesi yönünde yapısal
bir değişim olması durumunda, bu durumun para politikası şoklarının tüketim
harcamalarına etkisini arttıracağını ancak konut fiyatları ve konut yatırımlarına etkisini
azaltacağını ileri sürmüşlerdir.

Aizcorbe ve Pho’nın (2005) çalışmalarında, eşleşen modeli ile hedonik fiyat endeksi
değerleri arasındaki farkı ortaya koymak için ağırlıklandırılmış ve ağırlıklandırılmamış
fiyat endekslerini karşılaştırmışlardır. Belirledikleri veri setini önce 60 ayrı gruba
ayırmışlar, sonra her gruba eşleşen modeli yöntemini uygulamışlardır. Sonuç olarak
endeks değerinin düştüğünü tespit etmişlerdir. Dolayısıyla veri setindeki ürüne ait
kalitede iyileşmenin olduğunu belirlemişlerdir. Ancak 9 segmentte ağırlıklandırılmamış
geometrik ortalama fiyat endeksinde, ağırlıklandırılmış fiyat endekslerinden daha hızlı
bir düşüş gösterdiğini belirlemişlerdir. Bunun nedeni olarak da her segmentin içinde,
göreceli olarak düşük pazar paylarına sahip malların yüksek pazar paylarına sahip
olanlara göre daha hızlı fiyat düşüşleri gösterme eğiliminde olduğunu savunmuşlardır.
Hedonik fiyat endeksi yöntemlerinden ağırlıklandırmanın yapılmadığı zaman kukla
değişkeni yönteminde fiyat düşüşlerinin ağırlıklandırılarak yapılan diğer yöntemlere
göre daha fazla olma ihtimalini ileri sürmüşlerdir.

Benkard ve Bajari (2005) çalışmalarında ürünlere ait tüm özellik değişkenlerinin
gözlenmemesi ya da gözlenememesi durumunda hedonik fiyat fonksiyonuna dahil
edilemeyen değişkenlerin olması sebebiyle hedonik fiyat endekslerinin yanlı sonuçlar
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verebileceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak çalışmalarını teknolojik yeniliklere çok açık
olan bilgisayarlar için yapmışlar, konut piyasası ya da bu tür teknolojik yeniliklerin çok
hızlı olmadığı piyasalarda bu tür yanlı sonuçların etkisinin çok daha az olabileceğini
vurgulamışlardır.

Liv vd. (2006) tarafından yapılan çalışmada, hedonik fiyat endeksi hesaplamalarının
Laspeyres ve Paasche formülasyonlarından farklı olduğunu vurgulamışlar ve Box-Cox
analizinin farklı varyans problemlerini daha doğru fonksiyonel formları seçerek
azalttığını savunmuşlardır.

Bourassa vd. (2007) tarafından yapılan çalışmada; konut fiyatlarının tahmin
edilmesinde konutların tüm piyasa yerine alt piyasalar oluşturularak (tabakalardan)
analiz edilmesinin daha sağlıklı tahmin sonuçları verdiğini tespit etmişlerdir. Çalışmada
SEKK tahmin metodunu kullanarak, tabakaları kukla değişkenler olarak tanımlayarak
alt tabakalardan tüm piyasaya çıkarak elde ettikleri tahmin sonuçları ile tabakalama
yapmadan tüm piyasaya ait tahmin sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında 33
adet tabakanın kukla değişken olarak analize dâhil edilmesi ile değeri 0,722’den 0,798’e
yükselmiştir.

Parkhomenko’nun (2007) çalışmasında; piyasaya yeni giren mallar ile piyasada mevcut
olan malların kalitesinde meydana gelen değişimlerin etkisi sebebiyle geleneksel endeks
yöntemleri ile hesaplanan endeks değerlerinin olması gerektiğinden yüksek çıktığını
vurgulamıştır. Hedonik fiyat endeksi yöntemlerinin kaliteye göre düzeltme yapmayı
mümkün kılması sebebiyle bu tür olumsuz etkiyi en aza indirgediğini ifade etmiştir.
Wilhelmsson (2008) tarafından yapılan çalışmada; hedonik özellik fiyatları endeksi
oluşturmuş ve bu endeks değerinde, yeni alt piyasaların oluşması ve mevsimsel etkilerin
ortaya çıkması durumlarında güncelleştirme yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Bunun için öncelikle tüm konut piyasası için hedonik özellik fiyatları endeksi
oluşturmuştur. Daha sonra kentsel alandaki konutları şehir içi, şehir dışı ve şehir
merkezi olarak ayrı alt piyasalarda analiz etmiştir. Her alt piyasada da alt tabakalar
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oluşturmuştur. Analiz sonuçlarına göre her alt piyasadaki fiyat hareketlerinin
birbirinden farklı olduğunu ve bu yüzden tüm piyasadan elde edilen tek bir endeksin
bütün piyasayı doğru yansıtmayacağını ileri sürmüştür. Buna ilave olarak veri sayısının
doğru parametre tahminleri yapmak için yeterliliğini test etmek amacıyla bir aylık
endeksi hem mevcut tüm veri, hem de verinin yüzde 10’nunu kullanarak hesaplamıştır.
Sonuç olarak, düşük bir standart sapma için mevcut tüm verinin en az yüzde 20 – 30
arasında gözleme ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. Buradaki amacı bir aya ilişkin
endeksin yayımlanma periyodunu belirleyebilmek olmuştur. Sonuçta, öncü endeks
değerinin 1,5 ay ve kesin endeks değerinin de 3,5 ay gecikmeli yayımlanması
gerektiğini ileri sürmüştür. Mevsimsellik ile ilgili analizinde ise, gözlemlerinde ilkbahar
ve yaz aylarında satılan konutların ortalama fiyat düzeyinin kış aylarında satılan
konutlardan daha yüksek olduğunu belirlemiştir.

Vor ve Groot (2009) çalışmalarında sanayi bölgelerinde trafik ve gürültü gibi olumsuz
dışsal etkilerin konut fiyatları üzerine etkisini ortaya koymaya çalışmışlardır. Bunun
için her bir konutun sanayi bölgesine olan uzaklığını bağımsız değişken olarak
belirlemişlerdir. Analiz sonucunda, sanayi bölgesine uzaklık değişkeninin konutun
fiyatını negatif yönde etkileyen önemli bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu
etkinin derecesinin sanayi bölgesine yakınlığın artması ile arttığını ve konum itibari ile
konutlar arasında önemli fiyat farklılıklarının olduğunu ortaya koymuşlardır.
Widlak ve Tomczyk (2010) çalışmalarında, hedonik fiyat endeksi yöntemlerinden
zaman kukla değişkeni, özellik fiyatları endeksi ve hedonik fiyat tahmin yöntemlerini
aynı veri seti için kullanarak karşılaştırmalarda bulunmuşlardır. Ayrıca zaman kukla
değişkeni yöntemini, hem birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yöntemi, hem de ardışık
dönemler zaman kukla değişkeni yöntemi ile analiz etmişlerdir. Analiz sonuçlarında,
zaman kukla değişkeni yöntemi ile hedonik fiyat tahmin yönteminin özellik fiyatları
endeksi yöntemine kıyasla daha düşük varyansa sahip olduğunu tespit etmişlerdir.
Bunun yanı sıra, elde ettikleri dört hedonik endeks değerini ortalama ve ortanca değerler
ile karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak dört endeks değerinin ortalama ve ortanca
değerlerden daha az varyasyona sahip olduklarını belirlenmişlerdir.
Ridker’ın (1967) çalışmasında, hava kirliliğinin konut fiyatına etkisi ile ilgili yaptığı
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çalışması hedonik fiyat teorisinin konut piyasasına uygulandığı ilk çalışmalardandır. Bu
çalışmada çevre kalitesinin geliştirilmesinin (hava kirliliğinin ortadan kaldırılması gibi)
konut fiyatları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Witte vd. (1979) tarafından yapılan çalışmada; 4 şehrin konut satışına ait 500 gözlem
toplayarak yaptıkları çalışmada Rosen’in ortaya çıkardığı hedonik fiyat eşitliklerinde
eşanlı denklem sistemleri kullanılarak tahmin yapılmaktadır. Konut heterojenliğinin
hesaplanması için konut karakteristiklerini içinde barındıran fiyat teklif fonksiyonları
eşanlı denklem modelleriyle tahmin edilmiştir.

Macedo’nun (1996) araştırmasında; yaklaşık 16 kilometrelik alan içindeki mekansal
(Spatial) bölgelere ait satılık apartman verileri üzerine doğrusal, yarı logaritmik, tam
logaritmik, Box-Cox fonksiyonel formlarını kullanarak yaptığı çalışmada, konut
piyasasındaki fiyat farklılıklarının kaynağını satılık apartman örneklerinden hareket
ederek bütün standart ve otoregressif hedonik fiyat modellerini kullanarak incelemiştir.

Can ve Megbolugbe (1997) tarafından yapılan çalışmada; konut satışına ait 944 gözlem
üzerine yaptıkları çalışmada hedonik fiyat modellerinin tanımlanması ve tahmininde
mekansal bağımlılığın önemini açıklamaya çalışmışlardır. Modelde seçilen nitelikler
için marjinal fiyat tahminleri oldukça başarılıdır. Mekansal bağımlılık, konut
fiyatlarının belirlenmesi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca araştırmada
hedonik modeller, basit hedonik regresyon modellerine göre katsayıların tahminleri
incelendiğinde daha güçlü sonuçlar ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Meese ve Wallace’nin (1997) çalışmalarında, iki yerleşim biriminden elde edilen 18
yıllık periyoda ait 27606 konut satışı verisi Trans-Log ve Logaritmik Doğrusal
Fonksiyonel Formları kullanılarak yapılan çalışmada belediyeden alınan veri setleriyle
oluşturulan tekrarlanan satışlara ait indekslerin kusurları ortaya konulmuştur. Melez
(hibrid) yaklaşımın kullanıldığı çalışmada, tekrarlanan satışlar yöntemi ile hedonik
regresyon yöntemi birlikte kullanılmıştır.
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Powe vd. (1997) tarafından yapılan çalışmada; 872 konut kredisi talebine ilişkin gözlem
verileri toplanarak Doğrusal Box-Cox Fonksiyonu formu kullanılarak analiz yapılmış ve
sonuç olarak Doğrusal Box-Cox formunun parametreleri model için en iyi
tanımlamanın yapılmasına olanak verdiği ortaya konulmuştur. Bu da bağımlı değişken
ile ağaçlık arazi indeksinin logaritmalarının alınması ile başarılmıştır.
Yang’ın (2000) çalışmasında, 160 temel yerleşim bölgesinden seçtiği 226 gözlemi
doğrusal, logaritmik, doğrusal ve Box-Cox fonksiyonel formlarını kullanarak yaptığı
çalışmada konut için m2 başına istenen fiyat değişkeni için Box-Cox dönüşümünün
hesapladığı maksimum olasılık değeri 3 farklı fonksiyonel forma ait katsayıların
işaretleri ve t istatistikleri tutarlı çıkmıştır. Araştırma, özellikle tüketicilerin düşük
kaliteli konut alma riskinden kaçınmak için önemli miktarlarda harcama yapmaya razı
olduklarını göstermiştir.

Wilhemsson (2002) tarafından yapılan çalışmada; yerleşim yerlerindeki hane haklarına
ait 318 gözlem ile Box-Cox ve logaritmik doğrusal fonksiyonel formlarını kullanarak
yaptığı çalışmada hedonik fiyat eşitliği 4 farklı şekilde tanımlanmıştır. Bu 4 farklı
tanımlama 4 farklı hedonik modelin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu dört
farklı modelden ilkinde logaritmik tanımlama (örnek periyot dikkate alınmış),
ikincisinde Box-Cox Dönüşümü (bütün periyot dikkate alınmış), üçüncü ve dördüncüde
ise her bir zaman periyodundaki hedonik fiyatlara ait regresyonların dönüşümleri yer
almıştır.
Nozdrina’nın (2004) çalışmasında, konut satışına ait 2002 yılında Şubat ve Nisan ayları
için sırasıyla 5.282 adet gözlem ve 6.551 adet gözlem ile yapılan çalışmasında hem
Şubat 2002, hem de Nisan 2002 verileri kullanılmış, her iki dönem içinde regresyon
denklemleri OLS ile tahmin edilmiş ve benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Maurer vd. (2004) tarafından yapılan araştırmada; konut satışına ait 84.686 kısıtlanmış
gözlem dahil toplam 223.705 gözlem üzerine Box-Cox fonksiyonel form kullanarak
yaptıkları çalışmada aylık ve 3 aylık dönemler dikkate alınarak 2 farklı regresyon
denklemi oluşturulmuştur.
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Wen vd. (2004) tarafından yapılan araştırmada; 5 bölgedeki konut satışına ait 2.473
gözlem ile elde edilen çalışmada 18 değişken içinde sadece 6 değişken konut satış
fiyatını negatif etkilemekte ve kalan değişkenler ise konut satış fiyatı üzerinde pozitif
etkilere sahiptirler. Hedonik fiyat modeli değerleme metodları ile karşılaştırıldığında;
konutlar arasındaki farklılıkların düzeltilmesinde sınırlama getirmemesi, faiz oranları ve
konutların gelecekteki değerini belirlemeye gerek duymaması ve konut değerindeki
düşmenin ölçümünde daha güvenilir sonuçlar vermesi nedeniyle önemli avantajlara
sahip çıkmıştır.

Filho ve Bin’in (2005) çalışmasında konut satışına ait 1.000 tesadüfi gözlem üzerine
doğrusal fonksiyonel form (parametrik ve parametrik olmayan modelde) kullanarak elde
ettiği çalışmada parametrik modele göre satış fiyatı üzerinde en fazla etkiye sahip
değişkenler konut alanı, arazi alanı ve konut yaşı değişkenleridir. Parametrik olmayan
model, parametrik modele göre daha cazip sonuçlar ortaya koymaktadır.

Cohen ve Coughlin (2005) tarafından yapılan araştırmada; havaalanına yakın yerleşim
yerlerinde indirgenmiş modele ait 1.643 ve toplam 2.370 gözlem kullanılarak
havaalanına uzaklık, gürültü düzeyi ve konut karakteristiklerinin etkilerinin havaalanı
yakınlarındaki konut fiyatlarına etkileri ele alınmış ve çalışmada birtakım zorluklarla
karşılaşılmış olduğu saptanmıştır. Bu zorluklar gürültü düzeyi ve coğrafi dağılımla ilgili
olup, söz konusu problemler gürültü düzeyinin ilgili zaman periyodu başı ve sonunda
ölçülmesiyle çözülmeye çalışılmıştır. Gürültü düzeyleri de önemli derecede konut
fiyatlarını etkilemektedir. Gürültü düzeyindeki düşüş ile konut fiyatları arasında negatif
bir ilişkinin varlığı iki farklı dönem dikkate alınarak ortaya konulmuştur.

Yankaya ve Çelik (2005) çalışmalarında, emlak büroları ile yüz yüze görüşme suretiyle
yapılan 360 anket sonucu elde ettikleri veriler sonucunda yaptıkları hedonik çalışmada
çoklu regresyon ve ekonometrik modellerin özel bir formu olan yatay-kesitli bir
hedonik fiyat modeli kullanılmıştır. Model sonuçları ulaşım altyapısındaki yatırımın
konut fiyatlarını etki alanı içinde arttırdığını göstermiştir.
Hai-Zhen vd. (2005) tarafından yapılan çalışmada; konut satışlarına ait 2.473 gözlem

14

üzerinde yaptıkları çalışmada hedonik fiyat modeli sonuçlarına bakıldığında yapı
karakteristiklerinin, komşuluk karakteristiklerinin, konum karakteristiklerinin ve diğer
karakteristiklerin konut fiyatlarını sırasıyla %60, %16.5, %19.8 ve %2.7 oranında
etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır.

Li vd. (2006) tarafından yapılan araştırmada; ikinci el konut satışına ait yaptıkları
çalışmada Chow Testi sonuçları, ardışık yıllar arasındaki yapısal değişimin yumuşak
olmasına rağmen istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermiştir.

Baldemir vd. (2007) tarafından yapılan çalışmada; Muğla ili kentsel kesimde merkez
ilçelerde emlak bürolarında emlakçılarla yüz yüze görüşme suretiyle tesadüfi olarak 178
anket ile elde ettikleri gözlemler ve doğrusal, logaritmik ve logaritmik doğrusal
fonkiyonel form kullanarak yaptıkları çalışmada ekonometrik model sonuçları, teorik ve
iktisadi beklentileri karşılamıştır. Diğer bir deyişle katsayı tahminleri gerek konutun
özellikleri, gerekse konumu (konutun yeri, site içinde olup olmaması gibi) açısından
Muğla ilinin yapısı ve özellikleri dikkate alındığında anlamlı çıkmıştır.

Arıkan’ın (2008) araştırmasında; İstanbul ilinde 2007 yılı Ekim ve Aralık aylarında
Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 444 emlakçıya anket uygulanmış ve toplam 818
tane gözlem elde etmiştir. Elde edilen bu bulgular literatürdeki diğer çalışmalarla
benzerlik göstermektedir. Çalışmada özellikle kullanılan yaka değişkeni incelenen
şehire ait bir özelliktir. Bu da hedonik fiyat modelleri ile farklı ülkeler için yapılan
çalışmalardaki farklı değişkenlere ait bir özelliktir. Her ülke veya şehirin kendine ait
özellikleri de hedonik fiyat üzerinde etkili olacağı sonucu ortaya konulmuştur (Kaya
2012).
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2. YAPI KAVRAMI
2.1 Genel Anlamda Yapı Kavramı

Türkçe Sözlükte yapı; bina, barınmak veya başka amaçlarla yapılmış her türlü
mimari eser, yapılmakta olan bina, yol, köprü, ev vb. inşaat; esas, temel, asıl
(mecazi anlamda); yapma, meydana getirme, imalat, imal; canlı bir varlığın vücut
özellilerinin tamamı, bünye; özellik, nitelik; bir insanın ruhi özelliklerinin tamamı;
unsurlarıyla somut bağımlılığı olan bütün, gibi birçok anlamı bünyesinde barındıran bir
kavramdır.
Yapı kavramının birden fazla anlamı bünyesinde barındırmasının nedeni birçok
bilim dalında kullanılan bir kavram olmasından kaynaklanır. Misal olarak, Tıp
Bilimi’nde insan yapısı, Antropoloji’de toplum yapısı, Dil Bilimi’nde sözcük yapısı,
İktisat Bilimi’nde ekonomik yapı gibi (Kaya 2008).

2.2 Hukuki Anlamda Yapı Kavramı

Hukuk alanında da yapı kavramı, geniş ve dar olmak üzere iki anlamda
kullanılmaktadır. Dar anlamda yapı kavramı yalnızca “bina” kavramına karşılık
gelmekle birlikte, geniş anlamda yapı kavramı binayı da içine alan daha geniş bir
kavramdır. 30.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapı ve bina kavramları
ayrı ayrı belirtilmiştir. Burada öncelikle daha geniş bir kavram olan yapı kavramına
değinildikten sonra bina kavramı açıklanmıştır (Kaya 2008).

2.2.1 Geniş anlamda yapı kavramı

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesine göre ise yapı; “karada ve suda, daimi
veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave,
değişiklik

ve tamiratlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler” şeklinde

tanımlanmıştır.
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Öncelikle 6785 sayılı İmar Kanun’da yer alan yapı kavramı ile 3194 sayılı İmar
Kanunu’nda yer alan yapı kavramı aynı gibi görünse de 6785 sayılı İmar
Kanunu’nda ana yapının hareketli olabileceği öngörülmemiş iken, 3194 sayılı İmar
Kanunu’nda “sabit ve müteharrik tesisler” ibaresi ile ana yapının hem sabit hem de
hareketli olabileceği öngörülmüştür.
Gerek 6785 sayılı mülga İmar Kanunu’nda, gerekse 3194 sayılı İmar Kanunu’nda
yapı kavramının tanımından ziyade, hangi tür inşa faaliyetlerinin İmar Kanunu
açısından yapı kavramı içinde kalacağı belirtilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21
ve devamı maddelerinde ruhsata tabi olan ve olmayan inşa faaliyetleri ayrıntılı
olarak düzenlendiğinden, imar hukuku açısından yapı tanımının Kanun’da yer alması
yerinde olacaktır. Burada öncelikle doktrinde yer alan tanımlara yer verildikten sonra
İmar Kanunu ve doktrinde yer alan açıklamalara dayanarak yapı için genel bir
tanım yapılmaya çalışılacaktır.

Doktrinde yapılan tanımlara göre yapı, “belirli ihtiyaçları karşılamak üzere, çeşitli
malzemeler ile yapım metotlarına uygun bir şekilde inşa edilen tesis” olarak
tanımlanabilir. Diğer bir tanıma göre de yapı denildiği zaman, tekniğin yardımı ve
insan eliyle, yeraltına ve yerüstüne, sürekli kalmak üzere yapılan ve toprağa bağlı
bulunan bina, duvar, mecra, kiler, depo, garaj, kömürlük, köprü, kanal, menfez, direk,
sütun gibi şeyler anlaşılır.

Öncelikli olarak bir inşa eseri olan yapı; toprakla doğrudan veya dolaylı olarak
bağlılığı olan ve insan eliyle meydana getirilen veya düzenlenen şeylerdir. Sabitlik
unsuru imar hukuku alanındaki yapı kavramını diğer inşa eserlerinden ayıran en
önemli unsurdur. Örneğin, bir gemi de inşa eseridir. Ancak, toprakla bağlılığı
olmadığından, yapı kavramı içine girmez. Yapının toprakla olan bağlılığının da
doğrudan olması gerekmez. Taşıyıcı kolonlar üzerine oturtulan yapının, enerji
hatlarının ya da yere bağlı raylar üzerinde sınırlı olarak hareket edebilen ve
kullanma açısından hareketsiz tesisler gibi kullanmak üzere yapılan yapıların toprakla
olan bağlılığı dolaylı olarak sağlanmaktadır. Burada önemli olan yapının ağırlığının
doğrudan ya da dolaylı olarak zemine aktarılmasıdır.
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Yapının toprakla olan bağlılığının yalnızca karada yapılacak olan yapılarda değil
suda yapılacak olan yapılarda da sağlanması gerekir. Örneğin, deniz, göl ve
akarsularda doldurma ve kurutma suretiyle elde edilen araziler üzerinde yapılan
yapılarla denizlerde ve iç sularda su ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel,
taş veya beton ve benzeri mânialarla çevrilmek suretiyle, sınırları değişmeyecek
şekilde kurulan veya tabii olarak çevrilmiş su sahalarından meydana getirilen diple
irtibatlı tesisler (sabit dalyan), 3194 Sayılı Kanunda yer alan, suda yapılan yapılar
kapsamına girmekte olup, bu yapıların da su tabanıyla doğrudan ya da dolaylı olarak
bağlılığı bulunmaktadır.

Yapının diğer önemli bir unsuru da insanlar tarafından yapılmış olmalarıdır. Bu şart
doğal nesneleri yapı kavramının dışında bırakır. Örneğin, bir kaya bloku, tepe,
ağaçlar bu anlamda yapı değildir. Ancak, doğal nesnelere insan emeği ile belirli bir
düzenleme getirilmesi halinde bunlar da yapı niteliği kazanırlar. Kayanın içine tünel
kazılması, kayak için yapay bir tepe oluşturulması, ağacın etrafının düzenlenmesi gibi
hallerde artık bir yapı söz konusu olmaktadır.

Yukarıda belirtilen temel bilgiler ışığında yapının; arzın üzerinde ya da altında,
toprakla veya su tabanıyla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlılığı olan, sabit ya da
hareketli, insan eliyle ve yapı malzemeleri kullanılarak yapılan inşa eseri olduğunu
söylenebilir (Kaya 2008).
2.2.2 Dar anlamda yapı kavramı (Bina)

Doktrinde kabul edilen görüşe göre bina, “insanların ya da hayvanların barınmasına,
girip çıkmalarına ya da diğer ekonomik gereksinimlerine hizmet eden ve yapay,
çevreleri duvar ve benzeri şeylerle ortaya çıkarılan, üstü az veya çok örtülü olan
yerlerdir”.

İmar Kanunu’nun 5. maddesinde bina; “kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve
insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya
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dinlenmelerine veya ibadet etmelerine, hayvanların ve eşyaların korunmasına
yarayan” yapı olarak tanımlanmıştır.

Kanun’da binanın kullanım amacından yola çıkılarak bina tanımı yapılmıştır. Tanımda
insan eliyle düzenlenen ya da yapılan yapı tabirinin kullanılmaması, kendiliğinden
oluşmuş ve aynı işlevi gören mağaraların da bina tabiri içerisinde yer almasına
neden olmaktadır. Oysa ki kendiliğinden oluşmuş olan mağaralar yapı değildir. Bu
nedenle de bina; kendi başına kullanılabilen, üstü az veya çok örtülü olan ve
insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya
dinlenmelerine veya ibadet etmelerine, hayvanların ve eşyaların korunmasına
yarayan, insan eliyle meydana getirilen ve toprakla veya su tabanıyla doğrudan ya
da dolaylı bağlılığı olan inşa eseri olarak tanımlanabilir (Kaya 2008).

2.2.3 Bina çeşitleri

27.11.2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 8 ve
devamı

maddelerinde

binalar,

kullanım

özelliklerine

göre

aşağıdaki

şekilde

sınıflandırılmıştır. Buna göre konutlar; “bağımsız bölüm sayısına göre, en çok iki
bağımsız bölümü olan bir ve iki ailelik evler ve üç veya daha çok bağımsız bölümü
bulunan” apartmanlardır. Konaklama amaçlı binalar ise; “konaklama hizmeti veya
konaklama hizmeti ile birlikte beslenme, eğlence, gösteri ve animasyon gibi
hizmetlerden birinin veya birkaçının sunulduğu yerlerdir. Oteller, moteller, termal
tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar, kampingler, öğrenci yurtları, kamplar ve benzeri
tesisler” konaklama amaçlı binalardır (Kaya 2008).

Yönetmelikte kurumsal binalar; “eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bedensel veya
zihinsel hastalıkların tedavisinde, güvenik sebebiyle kısıtlanan kişilerin barındığı
binalar” olarak tanımlanmıştır. Kurumsal binaların türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Eğitim tesisleri: “Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerdir. Eğitim
amaçlı binalar; ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve yüksek öğretim kurumları dâhil
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olmak üzere, altı veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir
süre ile veya haftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacı ile kullanılan binalar
veya binaların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. Anaokulları, kreşler, çocuk
kulüpleri, özel

eğitim

kurumları,

ilköğretim

okulları, ortaöğretim

kurumları,

dershaneler, kütüphaneler, yetiştirme yurtları, yatılı bölge okulları, yüksek öğretim
kurumları ve benzeri yerler” bu sınıfına girer.
b) Sağlık hizmeti amaçlı binalar: “Bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya
yetersizliğin tedavisinin veya bakımının yapıldığı veyahut küçük çocuklar, nekahet
hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan ve dört veya
daha fazla kişinin yatırılabildiği binaları veya binaların bu amaçla kullanılan
bölümlerini

kapsar.

Hastaneler,

huzurevleri,

çocuk

bakım

ve rehabilitasyon

merkezleri, dispanserler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. Sağlık ocakları, özel
klinikler, revirler, teşhis ve tedavi merkezleri ve tıbbi laboratuarlar” bu sınıftan sayılır.
c) Tutukevi, cezaevi ve ıslah evi binaları: “Hürriyetleri kısıtlanmış veya güvenlik
sebebiyle hareketleri sınırlandırılmış

kişilerin barındırıldığı binalardır. Ceza ve

tutukevleri, nezarethaneler, ıslah evleri ve benzeri yerler” bu sınıfa girer.
Büro binaları; “Ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç olmak üzere, iş
amacı ile her türlü büro hizmetlerinin yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve
benzeri çalışmaların yapıldığı binalardır. Bankalar, borsalar, kamu hizmet binaları,
genel büro binaları, doktor ve diş hekimi muayenehaneleri gibi yerler” bu binalardandır.
Ticaret amaçlı binalar; “gıda, giyim, sağlık ve diğer ihtiyaç maddelerinin toptan ve
perakende

olarak

satıldığı

yerlerdir.

Mağazalar,

dükkânlar,

marketler,

süpermarketler, toptancı siteleri, sebze, meyve ve balık halleri, et borsaları, kapalı
çarşılar, pasajlar, tamirathaneler, yedek parça ve malzeme satış yerleri ile benzeri
yerler” ticaret amaçlı binalardır.

Endüstriyel yapılar; “her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma,
temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus
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bina ve yapılardır. Her türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim
tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru
temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler ve benzeri yerler” bu sınıfa girer.

Toplanma amaçlı binalar; “tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım ve araç bekleme
gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binaları veya
bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini ifade eder”. Toplanma amaçlı binalar:

a) Yeme ve içme tesisleri; “Beslenme ile ilgili hizmetlerin sunulduğu açık ve kapalı
yerleri kapsar. Kahvehaneler, çay bahçeleri, pastaneler, lokantalar, lokaller, fırınlar,
kafeterya ve benzeri yerler bu sınıfa girer”.
b) Eğlence yerleri; “Eğlence hizmeti veren açık ve kapalı yerleri kapsar. Sinemalar,
tiyatrolar, pavyonlar, gazinolar, tavernalar, barlar, kokteyl salonları, gece kulüpleri,
diskotekler, düğün ve nikâh salonları ve benzeri yerler bu sınıfa girer”.
c) Müzeler ve sergi yerleri; “Sanat ve bilim eserlerinin muhafaza ve teşhir edildiği
yerleri kapsar. Müzeler, sergi yerleri, müzayede yerleri, fuarlar ve benzeri yerler” bu
sınıfa girer.
d) İbadethaneler; “İbadet yapılan alanları ve benzeri yerleri kapsar. Camiler, kiliseler,
sinagoglar ile benzeri ibadet yerleri” bu sınıfa girer.
f) Spor alanları; “Spor yapılan alanları ve benzeri yerleri kapsar. Açık ve kapalı spor
alanları ve salonları ile benzeri yerler” bu sınıfa girer.
g) Terminal ve garlar; “Kara ve demiryolu araçlarının yolcu ve yüklerini indirip
bindirdikleri yerler” bu sınıfa girer.
h) Hava alanları; “Üzerindeki her türlü bina, tesis ve donanımlar dâhil olmak üzere,
kısmen veya tamamen uçakların iniş, kalkış

ve yer hareketlerini yaparken

kullanabilmeleri için yapılmış alanlar” bu sınıfa girer.
ı) Limanlar; “Gemilerin barındıkları, yük alıp boşalttıkları ve yolcu indirip
bindirdikleri yerler” bu sınıfa girer.
Depolama amaçlı tesisler; “her türlü mal, eşya, ürün, araç veya hayvanın depolanması
veya muhafazası için kullanılan bina ve yapıları ifade eder”. Depolama amaçlı tesisler
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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a) Depolar; “çeşitli mal, malzeme ve maddelerin gerektiğinde kullanılmak üzere
muhafaza edildiği yerlerdir. Silolar, tank çiftlikleri, basımevi depoları, antrepolar,
ahırlar, ambarlar, eşya emanet ve muhafaza yerleri, arşivler ve benzeri yerler” bu
sınıfa girer.
b) Otoparklar; “motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının bekletildiği ve muhafaza edildiği
yerlerdir. Kapalı ve açık otoparklar, bina otoparkları, oto galerileri, kapalı taksi
durakları ve benzeri yerler bu sınıfa girer” (İnci 2008).
Yüksek tehlikeli yerler; “Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal
edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler yüksek
tehlikeli yerler olarak değerlendirilir”. Yüksek tehlikeli yerler ise aşağıdaki gibi
sıralanabilir:

1) Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler: “LPG, doğalgaz ve benzeri gazların
depolama, taşıma, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerlerdir”.
2) Patlayıcı maddelerle ilgili yerler: “Isı ve basınç tesiri ile kolay tutuşabilen ve
patlayabilen maddelerin bulunduğu yerlerdir. Mermi, barut, dinamit kapsül ve benzeri
maddelerin imal ve muhafaza edildiği ve satıldığı yerler bu yerlerdendir”.
3) Yanıcı sıvılarla ilgili yerler: “Yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete
sunulduğu satış tesisleri ve benzeri yerlerdir” (Kaya 2008).

2.2.4 Binanın elemanları

Bir binanın yapısı, kendisini meydana getiren sistemlere ve bu sistemlerin bina
yapısındaki fonksiyonlarına göre taşıyıcı sistemler, tamamlayıcı sistemler ve tesisatlar
olmak üzere üçe ayrılır (bina dışındaki birçok yapıyı da bu sistemler meydana
getirir. Örnek olarak, köprü, istinat duvarları gibi). Bu ayırım, bina denen yapı içerisine
nelerin girdiğini saptamak açısından önemlidir. Nitekim ruhsat aşamasında, yapılarda
yapılacak

olan

ilave

ve

değişikliklerden

hangilerin ruhsata tabi olduğunun

belirlenebilmesi için bu ayırımın bilinmesi gerekmektedir (Arıkan 2008).
Taşıyıcı sistemler; bir binanın esasını teşkil eden ve yapının yükünü taşıyan ve aktaran
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elemanlardır. Bu elemanlar sırası ile; (i) temeller, (ii) duvarlar, (iii) kolonlar – sütunlar,
(iv) kirişler – lentonlar, (v) döşemeler, (vi) merdivenler – rampalar ile (vii) çatılar olarak
sıralanabilir.
Tamamlayıcı sistemler; taşıyıcı sistemlerin yüzeylerini kaplayan, binanın kullanılır
hale gelmesini, görünüşünün güzelleştirilmesini sağlayan ve tamamlayan ince inşaat
elemanlarıdır. Bu elemanlardan bazıları; (i) kapı doğramaları, (ii) pencere doğramaları,
(iii) döşeme ve merdiven kaplamaları, (iv) duvar, kolon, kiriş ve tavan kaplamaları, (v)
merdiven ve balkon korkulukları, (vi) suya, sese ve ısıya karşı yalıtımlar, (vii) teneke ve
benzeri levha halinde kaplamalar ile (viii) boya ve badanalar olarak sıralanabilir.
Tesisatlar; binaların yapılış ve kullanım amaçları ile özelliklerine göre; su tesisatı,
elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, iklimlendirme – klima tesisatı ve
kanalizasyon tesisatların hepsi veya bir kısmı yapılır (Kaya 2008).
2.3 Kanun ve Yönetmeliklerde Tanımlanan Yapı Türleri

İmar Kanunu, karada ve suda, daimi veya geçici, resmi ve özel olarak yeraltına ve
yerüstüne yapılan yapılar ile mevcut yapılarda yapılacak olan ilave, değişiklik ve
tamiratleri yapı kavramı içerisinde saymıştır. Kanun’un yapı kavramını bu kadar geniş
bir şekilde ele almasının önemi yapıya ruhsat verilmesi aşamasında ortaya çıkmaktadır.
Nitekim resmi ve özel yapılara ruhsat almada farklı prosedürler uygulanır. Yapıda
yapılacak olan tamirat ve tadillerin bazıları için ruhsat alınması gerekirken bazıları için
de gerekmemektedir. Bu nedenle de tanımda belirtilen karada ve suda yapılan
yapıların, resmi ve özel yapıların, ana yapının, ana yapıya yapılacak olan ilave,
değişiklik ve tamiratlerin neler olduğunun ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekir (İnci
2008).
2.3.1 Karada yapılan yapı
Arsa, arazi veya parsel gibi kara parçaları üzerinde yapılan yapılardır. Arazi (kırsal
arazi); “kent içinde, dışında ya da kent sınırları yakınında tarım etkinliklerine
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ayrılmış ya da bölünerek ve altyapısı hazırlandıktan sonra kentsel yerbölümler (parsel)
durumuna getirilmeye elverişli yerlere verilen” addır. Arazi resmi olarak imara
açılmamış olan toprak parçasıdır. İmara açılmış olan toprak parçaları ise arazi
vasfından çıkarılarak arsa vasfını alır.

Arsa (kentsel arazi); “kent ve kasabalarda, yapı yapmaya ayrılmış ve kent yönetiminin
sunduğu kolaylık ve donanımlardan yararlanılabilecek yerey” (yeryüzü parçası)’dır.

Parsel (yerbölüm); kentin düzen tasarımına ve yasalara uygun olarak, üzerinde
yalnız bir yapının yapılabileceği toprak parçası; bir kentin toprağın bölünebileceği en
küçük birimdir. Parsel, kadastrosu yapılmış yerlerde, imar düzeni bakımından belli
ölçüler göz önüne alınarak, plan ya da haritalarla sınırlandırılmış olan arazi parçasıdır
(Kaya 2008).

2.3.2 Suda yapılan yapı

Deniz, göl, akarsu, nehir gibi su alanlarının altında ya da üstünde yapılan yapılardır. Bu
yerlerin üstünde

yapılan

yapıların, imar hukuku açısından

yapı kapsamına

girebilmesi için, su tabanıyla bağlantısının olması gerekir.

04.04.1990 tarih ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında deniz, göl ve akarsularda
yapılan yapılar, suda yapılan yapılardır. Kanun’un 7. maddesine göre; kamu yararının
gerektirdiği durumlarda, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda
doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Elde edilen bu araziler üzerinde de
Kanun’un 19. maddesinde belirtilen yapılar yapılabilir. 22.03.1971 t arih ve 1380 sayılı
Su Ürünleri Kanununun 2’inci mmaddesinde belirtilen dalyanlar da suda yapılan
yapılardandır. Dalyanlar; denizlerde ve iç sularda su ürünleri istihsal etmek için
kazık, çit, çubuk, tel, taş veya beton ve benzeri manialarla çevrilmek suretiyle,
sınırları değişmeyecek şekilde kurulan veya tabii olarak çevrilmiş su sahalarından
meydana getirilen diple irtibatlı yapılardır.
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Yapının arazi ile olan bağlılığının yalnızca karada yapılacak olan yapılarda değil suda
yapılacak olan yapılarda da sağlanması gerekir. Yukarıda belirtilen yapılar İmar
Kanunu’nda yer alan suda yapılan yapılar kapsamına girmekte olup bu yapıların da
su tabanıyla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlılığı bulunmaktadır. Ayrıca bu yapılar
da İmar Kanunu hükümlerine tabidirler (Kaya 2008).

2.3.3 Resmi yapı

Resmi yapının tanımı gerek İmar Kanunu, gerekse yönetmeliklerde yapılmamıştır.
Doktrinde yapılan tanıma göre ise resmi yapı; Devlete, kamu idarelerine ve
müesseselerine ait olan, belirli amaçlarla kullanılan yapılardır. Daha ayrıntılı olarak
yapılan diğer bir tanıma göre de resmi yapı; “Devlet örgüt ve nizamında yer alan ve
devletin yapmakla görevli olduğu hizmet ve faaliyetleri yerine getiren kurumlarca ya da
bu

kurumlarca

sermayesinin

yarısından

fazlasına

iştirak

olunan

kuruluşlara

(teşekküllere) ait olup, bir kamu hizmeti için kullanılan yapılardır”.

Resmi binanın tanımı ise, İmar Kanunu’na dayanılarak düzenlenen 02.11.1985 tarihli
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 5. fıkrası ile yine İmar
Kanunu’na dayanılarak düzenlenen 02.11.1987 tarihli 3030 Sayılı Kanun Kapsamı
Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nin (kısaca Belediyeler Tip İmar
Yönetmeliği olarak tabir edilecektir) 16. maddesinin 20. fıkrasında yapılmıştır.
Yönetmeliklere göre resmi bina: “Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi
ve belediyelere veya

bu kurumlarca sermayesinin

yarıdan

fazlası karşılanan

kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait
bina ve tesislerdir”.

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu
idareleri ve kamu kurumlarının yer aldığı bütçeler yeni bir sınıflandırmaya tâbi
tutulmuştur. 5018 Sayılı Kanunda yapılan bu değişikliği resmi bina tanımına
uyarlarsak, resmi bina; genel ve özel bütçeye, düzenleyici ve denetleyici bütçeye,
sosyal güvenlik kurumu ve mahalli idare bütçesine sahip olan kurumlara veya bu
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kurumlarca sermayesinin yarıdan fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun
verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir.

Vakıf

üniversiteleri

yukarıda

belirtilen

resmi

bina

kategorisi

içinde

yer

almamaktadır. Ancak, Danıştay içtihatlarına göre, vakıf üniversiteleri, Anayasa’nın
130’uncu maddesinde yapılan tanım ve kamu hizmeti görmeleri nedeniyle resmi bina
kavramı içinde yer almaktadır (Kaya 2008).

Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi: Özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul
şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir
düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir (Kaya 2008).
Sosyal güvenlik kurumu bütçesi: Sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla
kurulan ve bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin
bütçesidir (İnci 2008).

2.3.4 Özel yapı

Yapıların, resmi ve özel olarak bir ayırıma tabi tutulması çeşitli açılardan önemlidir.
Misal olarak, yapıya ruhsat verilmesinde özel ve resmi yapılar için İmar Kanunu’nda
farklı başvuru usulleri düzenlenmiştir. Özel kişiye ait bir yapıya ruhsat verilirken,
3194 Sayılı Kanununun 22’inci maddesi, resmi yapılara ruhsat verilirken söz konusu
kanunun 26’ıncı maddesinde yer alan başvuru usulleri uygulanır. 4708 sayılı Yapı
Denetim Hakkında Kanun’un uygulandığı illerde de resmi yapılar, söz konusu Kanun
hükümlerine tâbi değilken özel yapılar tabidir. İmar Kanunu’nda ve yönetmeliklerde yer
almayan özel yapı ya da özel bina tanımı doktrinde yapılmıştır.
Kalabalık’a göre özel yapı; “genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve
belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarıdan fazlası karşılanan kurumlara
ait olmayan ve bir kamu hizmeti için kullanılmayan yapılarla, eğitim, sağlık ve spor
tesisleri, sinema ve tiyatro yapılarının dışındaki yapılar” olarak tanımlanmıştır.
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Kalabalık yaptığı tanımda, umumi binaları özel yapı kapsamı dışında tutmuştur (Kaya
2008).

2.3.5 Umumi bina

İmar Kanunu’nda tanımı yer almayan ve hem resmi, hem de özel olabilen umumi
binalar, yönetmeliklerde tanımlanmıştır. Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nin 16.
maddesinin 21. fıkrasına göre umumi bina; “Kamu hizmeti için kullanılan resmi
binalarla ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera,
müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu
gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar,
spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır”.
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 6. fıkrasında, Belediyeler Tip
İmar Yönetmeliği’ndeki umumi bina tanımı yer almakla birlikte, Yönetmelikte “Köy
konağı, köy kahvesi ve lokantası gibi köy ortak yapıları”nın umumi bina kavramı
içinde yer almadığı belirtilmiştir (Arıkan 2008).
2.3.6 Daimi ve muvakkat yapı

Daimi yapı; sürekli kalmak amacı ile inşa edilen yapılardır. Bu yapılar resmi ya da özel
yapı niteliğinde olabilirler (örnek olarak bina ve köprü gibi). Muvakkat (geçici) yapı;
Sürekli kalmak amacı olmaksızın, geçici bir süre için yapılmış olan yapıdır. Baraka,
kulübe, şantiye binaları gibi (Kaya 2008).
2.3.7 Sabit ve hareketli yapı

Sabit yapı, doğrudan ya da dolaylı olarak zeminle bağlı olan yapıdır. Doğrudan
bağlılık, yapının temelinin zemine oturtulması, dolaylı bağlılık ise yapının temelinin
yine zeminle doğrudan bağlantılı olan taşıyıcı kolonlar üzerine oturtulmasıdır (Kaya
2008).
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2.3.8 Tamirat ve tadilatlar

Mevcut yapılarda yapılacak olan tamirat ve tadilatlar ikiye ayrılır. Bunlar basit ve
esaslı tamirat ve tadilatlardır. Basit tamirat ve tadilat; yapılarda derz, iç ve dış sıva,
boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi
tesisat tamiratleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması, korkuluk, paratoner,
pergole, bölme duvarı, bahçe duvarı, baca, saçak ve benzeri elemanlarının tamiratı
gibi yapının taşıyıcı unsurunu etkilemeyen tamirat ve tadilatlardır (Kaya 2008).

Esaslı tamirat ve tadilat; yapılardaki temel, duvarlar, kolon, sütun ve kiriş gibi
taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya yapı alanını veya ruhsat eki projelerini değiştiren
tamirat ve tadilatlardır (Kaya 2008).

2.3.9 İlaveler

İlave yapılar, yapı inşaat alanında artış meydana getiren inşa faaliyetleridir. Yapı
inşaat alanında artış meydana getiren faaliyetler ise, ana yapıya ek ya da ana
yapıdan

bağımsız

olarak

inşa

faaliyetlerinin
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yapılmasıdır

(Kaya

2008).

3. KONUT VE KONUT PİYASASI

Farklı bölgelerin talep yapısına göre farklı özelliklerde inşa edilen konut, özellikleri ve
bulunduğu piyasaya göre fiyatlandırılmaktadır. Bu bölümde konut kavramı açıklanarak
konutun sahip olduğu özelliklere değinilecektir. Daha sonra konut fiyatlarını etkileyen
faktörler sıralanarak konut piyasasına giriş yapılacaktır.

3.1 Konut Kavramı

Konut ikamet amacı için oluşturulmuş, herhangi bir bina veya bir yapı anlamına
gelmektedir. Lancaster’a göre ise konut, birçok özelliklerden meydana gelen karmaşık
bir maldır. Konutun sahip olduğu özelliklere göre, konutun kalitesi de, fiyatı da farklılık
arz eder. Konutun üç temel özelliği bulunmakta olup, bunlar kısaca aşağıda
açıklanmıştır:

a. Dayanıklılık: Yatırım mallarından biri olan konut, diğer tüketim mallarına göre daha
uzun ömürlüdür. Konutun dayanıklılığı yapımında kullanılan malzemeler ve bu
malzemelerin kalitesi ile kullanılan teknik özelliklere bağlıdır. Modern çağın taleplerine
cevap veremeyen yıllanmış konutlar, restorasyon gibi çalışmalarla ve eklenilen
özellikler ile yenilenebilmektedir. Dolayısıyla konutlar, yenilenebilme özelliğine
sahiptir denilebilir. Konut, kaliteli malzemeden yapılmışsa, yaş faktörü konut için
fiyatını düşürücü bir etki oluşturmaz, aksine konumuna göre fiyatını artırabilir (Kaya
2012).
b. Heterojenlik: Konut, kullanım alanı, yaş, konumu gibi birçok özelliklerden meydana
gelen heterojen bir maldır. Burada iki yaklaşım vardır biri bireylerin bir malı
özelliklerine göre biçtikleri değer, diğeri ise konutun miktar ve kalite boyutuna sahip
olduğudur. Bu sebeplerden konut HFM’nin ilgi alanlarından biridir (Kaya 2012).
c. Uzamsal sabitlik (Spatial fixity): Konut, özelliği itibariyle taşınmaz bir maldır. Bu
nedenle konutun konumu, konutun fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Diğer bir
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konuda konutun konumunun, konutun fiyatını belirleyebilmesidir. Fiziksel olarak
benzer, ama farklı bölgelerde bulunan konutların farklı fiyatları olabilir (Kaya 2012).
3.2 Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Uzun vadede konut fiyatlarını etkileyen faktörler bölgedeki yeni konut arzı, konutun
yenilenmesi, yerel ekonomideki dalgalanmalar, bölgesel ulaşım imkanları ve yerel
nüfus yapısındaki değişimler olmak üzere beş çeşittir.

Bunlar kısaca aşağıda

açıklanmıştır:
a. Bölgedeki yeni konut arzı: Yeni konutların fiyatı eski konutlara nazaran daha
yüksektir. Arz eğrisi yeni konutların olduğu alt piyasanın fiyatlarını yukarı çeker. Diğer
taraftan yeni konutların yapıldığı semt kalkınır ve bu bölgeye talep artar. Böylece konut
fiyatları da artar. Sunulan imkanlar bakımından zengin olan yerlerdeki yeni konutların
fiyatı artar. Bununla birlikte, bölge sakinlerine daha iyi hizmet sunabilmek için bölgeye
yapılan yatırımlar da artar (Kaya 2012).
b. Konutun yenilenmesi: Eski binaların tamirat görmesi veya geliştirilmesi konutun
kalitesini ve semtin çevresel özelliğini artırır. Sonuç olarak restore edilen binaların
bulunduğu bölgelerin kalitesi artmakta ve fiyatlar da buna bağlı olarak artmaktadır (İnci
2008).
c. Yerel ekonomideki iniş ve çıkışlar: Hem hane halkının yerel istihdam oranı ve gelir
seviyesi, hem de semtin niteliklerindeki değişimler konut fiyatlarını etkiler. İki faktörde
konut fiyatları üzerinde artırıcı özelliğe sahiptirler (Kaya 2012).
d. Bölgesel ulaşım imkanlarının geliştirilmesi: İş merkezlerine ve/veya şehir
merkezlerine ulaşım, konutun fiyatını etkiler. Bireyler konut tercihlerini ulaşımın kolay
olduğu yerlere yaparlar. Böylece bu bölgelerdeki konut fiyatları da artış gösterir.
Önceleri halk şehir merkezinden uzak yerleri yerleşim yerlerini tercih etmekte olup,
son zamanlarda ise şehir merkezine ulaşımın zorlaşması gibi faktörlerden dolayı
tekrardan içe göç yaşanmaktadır (Arıkan 2008).
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e. Yerel nüfus yapısındaki ve tüketicilerin konut tercihlerindeki değişimler: Önceden
birkaç nesil aynı evde yaşarken, şimdi çekirdek aile yapıları bir konutta müstakil
yaşamayı tercih etmektedirler. Bu da konut talebinde ve konut fiyatlarında değişimlere
neden olmaktadır (Kaya 2012).

3.3 Konut Piyasası

Konut piyasası; konutun konumu, yapısı, dayanıklılığı, yaşı, kalitesi gibi çeşitliliğe
etmen olan alt piyasalardan (katmanlı piyasa) oluşmuştur. Tüketicilerin konut tercihleri,
hem gelirleri (bütçe kısıtı altında), hem de konutun bulunduğu konuma göre farklılık
gösterir. Bu nedenle konut kendi içinde alt piyasalara (katmanlı piyasa) bölünmüştür.
Bir başka ifade ile konut piyasasının bölümlere ayrılmış, alt kümelerden oluşan bir
yapısı vardır. Her bir alt kümenin kendine has talep ve arz etkilerinden doğan farklı
fiyat yapıları mevcuttur. Üst, orta veya düşük gelirlilerin ikamet ettiği bir muhitte
konuta yöneltilen talep ve arz farklı olur. Alt konut piyasasının bir diğer özelliği ise, bir
alt piyasaya ait tüketicinin diğer bir alt piyasaya kolayca geçemeyeceğidir. Aynı
örnekten hareket edersek üst gelir grubunun dahil olduğu alt piyasaya ait bir tüketici,
düşük gelirlilere ait olan alt piyasadan bir konutu kolay kolay talep etmeyecektir.
Örneğin, ABD’nde eskiden, halkın siyah-beyaz olmasına göre, konutun talep edildiği
yere göre piyasa katmanları da farklılık göstermiştir (Kaya 2012).
Konut piyasasının yapısından kaynaklanan üç temel özelliği bulunmakta olup, bunlar
aşağıda sıralanmıştır:

I. Konut hem yapısal, hem de sektörel olarak dağılmıştır. Buna göre konut sadece
yapısından kaynaklanan sebeplerden ötürü dağılmamakta (oda sayısı, ısıtma sistemi
gibi), aynı zamanda da;
a. Aynı semtteki konutlar farklı konut sektörlerine aittirler. Buna göre farklı fiyatlara
sahip olabilirler.
b. Aynı çeşit sektöre ait olan konutlar, farklı semtlerde olabilirler. Böylece farklı
fiyatlara sahip olabilirler.
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c. Farklı konut sektörü ve farklı semtlere ait olan konutlar benzer konut fiyatlarına sahip
olabilirler.
gibi özelliklere göre da dağılım göstermektedir.
II. Tüketici konut piyasasına girdiğinde mükemmel seviyede konut piyasa bilgisine
sahip değildir.
III. Konut araştırmaları aynı zamanda konut alt piyasasında geçici konut talep trafiğine
yol açar. Tüketici araştırmış olduğu konutu satın almasa dahi, sırf yapılan
soruşturmadan dolayı, araştırmış olduğu konut alt piyasasına, yapılmış olan konut talebi
eklenir.

Bir bölge katmanlı piyasa yapısına sahip ise farklı Hedonik Fiyat Fonksiyonları (HFF)
ortaya çıkabilir. Farklı HFF’nın olması için iki koşul ortaya konmuştur, bunlardan biri
farklı katmanlardaki talep, arz veya hem talep, hem de arzın yapılarının farklılık
göstermesi, bir diğeri ise bir alıcının sadece bir katmana ait olması şartıdır. Konut
piyasası alt piyasalara konutun sahip olduğu özelliklere göre ve ikamet eden hane
halkının sosyo-ekonomik seviyelerine göre ayrım gösterir (Kaya 2012).
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4. HEDONİK FİYAT MODELİ
Dolaylı ölçüm tekniklerinden biri olan Hedonik Fiyat Modeli, farklı özellik demetlerine
sahip olan mallar olarak ifade edilen, homojen olmayan, yani heterojen olan mallar için
geliştirilmiştir. HFM’ nin temelleri ilk olarak G. C. Haas (1922) tarafından atılmış,
ardından Wallace (1926), Waugh (1928) çalışmalarıyla literatürde önemli bir yer
edinmişlerdir. Bu çalışmaları Court (1939), tüketici teorisi ile hedonik modele katkı
sağlayan Lancaster (1966) ve modelin teorik çerçevesini oturtan Rosen (1974) takip
etmişlerdir.
Heterojen mal tanımına göre konut, araba, bilgisayar, cep telefonu gibi malların tek bir
fiyatı olmamakta, bunlara eklenen her bir özellikle, malın fiyatı değişmektedir. Konut
piyasasını ele alınacak olursa, oda sayısı, konutun alanı, ısınma sistemi gibi yapısal
faktörlerin yanında, yeşil alanlara, eğitim kurumlarına, hastanelere uzaklık gibi çevresel
faktörlerin her biri eklendiğinde konutun fiyatı etkilenmektedir. Diğer bir ifade ile
bireyler malın özelliklerine eklenen her bir özellik için ödemeye gönüllülük düzeylerini
arttırmaktadır. İktisat biliminden de bilindiği gibi, bireyler ödemeye gönüllülük
düzeylerini arttırırken, aslında faydalarını maksimize edecek tercihlerde bulunurlar.
Tüketici teorisine dayanan bu konu HFM’nin de zeminini oluşturmaktadır.
Bireyler konut alımında veya kiralamada, konutun bir takım karakteristik özelliklerine
göre, faydalarını maksimum eden seçimlerde bulunurlar. Bu özelliklerin her biri evin
değeri üzerinde artırıcı veya azaltıcı etkiye sahiptir. Konutun değeri, sahip olduğu
özelliklere göre farklılaşabildiği gibi, bu özelliklerin konut üzerindeki etkisi de
bölgeden bölgeye hatta ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Aslında konutun
değeri fayda düzeyidir. Fayda, bireyin bir mal demetinden elde etmiş olduğu tatmin
ölçüsüdür. Fayda ölçülemediğinden dolayı, faydayı ölçmeye yarayacak bazı modeller
geliştirilmiştir. Bunlardan biri hedonik fiyat modeli (HFM) olarak bilinir.
HFM’inde malın fiyatı, sahip olduğu farklı özellikler ile farklılaşmaktadır. Bireyler,
farklı özellik demetine sahip olan farklı mallar talep etmektedirler. Bununla birlikte,
bireyler talep edecekleri, farklı özellik demetine sahip malları için, özellik miktarlarına
bağlı olarak farklı fiyat ödeyeceklerdir.
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Lancaster (1966) çalışmasında; “Elması elmas yapan özelliklerin, bir somun ekmeğin
özelliklerinden kesinlikle farklı olduğu çok açıktır. Bu yüzden sadece elmas tüketen bir
tüketici sadece ekmek tüketen bir tüketici kadar rasyoneldir. Ancak bazen ekmek bazen
elmas tüketen bir tüketici rasyonel değildir. Bu yüzden, tüketim teorisi, tüm mallar
tarafından paylaşılan tek bir özellik üzerine inşa edilebilir.” olduğundan bahsetmiştir.

“Lancaster Tercih Teorisi” olarak da bilinen “Lancaster Tüketici Teorisine” göre;
tüketicilerin malların tüketiminden sağladıkları fayda düzeyleri malların sahip olduğu
özellikler tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla bir mala olan talep düzeyleri de
malların sahip oldukları özellikler tarafından belirlenmektedir (Kaya 2012).

Heterojen mallar birçok özellik bileşenlerinden oluşan mallar olması nedeniyle sahip
oldukları özelliklere göre gruplandırılabilmektedirler. Örneğin, heterojen mal olarak
tanımlanan konutlar, üç odalı ya da beş odalı konutlar olarak gruplandırılabilmektedir.

Fayda maksimizasyonu altında satın alma kararları şekillenen tüketiciler, bu
gruplandırılmış mallardan, sahip oldukları 1 TL karşısında en çok fayda sağlayacağı
malı satın almayı tercih etmektedir. Lancaster tüketici teorisine göre fayda düzeyi
malların sahip oldukları özellikler tarafından belirlendiğinden, aslında tüketici mal
gruplarından 1 TL ile en çok satın alabileceği özellik miktarına sahip malı satın almayı
tercih etmektedir. Özet olarak bir malın sahip olduğu her bir özellik tüketiciye farklı bir
fayda sağlamakta ve dolayısıyla bir tüketicinin fayda düzeyi satın aldığı özelliklerin
miktarları tarafından belirlenmektedir (Ceylan 2007).

HFM ile öncelikle bir malın sahip olduğu özellikleri ile ilgili malın fiyatı arasında ilişki
kurulmakta ve daha sonra, ilave herbir özelliğin malın fiyatı üzerindeki etkisi
ayrıştırılarak ilave özellikler ile malların farklılaştırılması sağlanmaktadır (Özkan ve
Yalpır 2005). HFM, belirli bir malın fiyatını, malın sahip olduğu özelliklerin değer
toplamları olarak değerlendiren ve her bir özelliğin değerini regresyon analizi
kullanarak tahmin eden bir yöntem olmaktadır.
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4.1 Hedonik Fiyat Modeli

HFM, bir ürün sınıfında, ilgili ürünleri farklılaştıran özelliklerin zahiri fiyatlarını tahmin
etme yöntemidir. Örneğin, konutun özelliklerinden konutta garaj olması ele alınırsa;
konutun satış fiyatında garaj özelliğinin direk fiyatı verilmez, ama HFM ile bu özelliğin
zahiri fiyatı yani hedonik fiyatı bulunabilir. HFM ile tüketicinin ödemeye gönüllü
olduğu hangi özelliklere daha çok değer verdikleri görülmektedir. Bu yolla piyasanın
üretici ayağı, tüketicilerin ödemeye daha fazla gönüllü olduğu bu özellikleri üretmeye
yönelir. Aslında hedonik fiyat özelliklerin fiyatı olarak ifade edilebilir.

HFM ile yapılan çalışmaların odaklandığı uygulama konusu temelde üç tanedir. Bunlar
otomobil, kişisel bilgisayar ve konut mallarıdır. 1974 yılında Rosen “Hedonik Prices
and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competetion” çalışması il HFM
geliştirilmiştir.

Tüketici teorisine dayanan HFM, her bir heterojen malın bir takım özelliklerden
meydana geldiğini savunur. Bu model ile konuta eklenen oda sayısı, güvenlik sistemine
sahip olması gibi her bir özelliğin zahiri fiyatları tahmin edilebilir. Aslında eklenen bu
her bir özellik kalite olarak algılanabilir. Konuta eklenen her bir özellik malın kalitesini
arttırır ve böylece malın fiyatı değişim gösterir. Örneğin, konutun mutfağına eklenen
ankastre özelliğinin konutun fiyatını arttırıcı etkisi olur. Bu modelin dayandığı temel
nokta konutun değeri ile ilgili konut özellikleri arasında bir ilişki olduğudur.
Tüketicilerin, istedikleri özellikler demetini sunan bir malı almak istediklerinde
karşılaştıkları iki kısıt vardır. Bunlardan biri gelirleri ve diğeri ise seçmiş oldukları
özellikleri içeren malın fiyatıdır.

4.2 Hedonik Fiyat Modeli’nin Yapısı

Konut fiyatının, yaşına, oda sayısına, sahip olduğu ısıtma sistemi gibi özelliklere göre
fiyatının da farklılaştığını, aynı zamanda hedonik hipotezine dayanan ürün farklılaşması
(farklı özellik demetine sahip konutun farklılaşması), malların fayda-davranış nitelik
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veya özelliklerine göre değer aldığını savunur. Tahmin edilen model ile bireylerin,
incelenen malın farklı özellikleri için ödemeye gönüllü oldukları miktarı, arz tarafının
ise farklı özellik demetine sahip mallar için satmaya gönüllü oldukları miktar
bulunabilmektedir. Konut piyasasında üretici ve tüketici ayağı göz önünde
bulundurulduğunda iki taraf da faydalarını maksimize etmek isterler. Arz ve talep yönü
olan bu piyasa için piyasa denge modeli geliştirmiştir. Tam rekabet ortamında üreticinin
hedefi karını maksimize etmek, tüketicinin hedefi ise faydasını maksimize etmektir.
“x” olarak tanımlanan heterojen bir mal, (𝑥1 , 𝑥2 , … . , 𝑥𝑛 ) özelliklerinden meydana
gelmiştir. Bu tip bir malın hedonik fiyat fonksiyonu (hedonik regresyon);

𝑃(𝑥) = 𝑃(𝑥1 , 𝑥2 , … . , 𝑥𝑛 ) ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(4.1)

olarak tanımlanabilir. Bu fonksiyon her bir noktada üretici ve tüketici tarafından alınıp
satılan özellik demetinin fiyatını verir. Piyasada üretici tarafından sunulan ürün miktarı
ile tüketici tarafından talep edilen ürün miktarları birbirlerine eşit olmalıdır. Hedonik
denklemde, her bir özelliğin zahiri (hedonik) fiyatı (𝑃𝑥𝑖 ), belirlenen malın i. özelliğine
göre türevi alınarak;

𝑃𝑥𝑖 =𝜕𝑃𝑖 (𝑥)/𝜕𝑥𝑖

(4.2)

şeklinde bulunur. Buradan elde edilen değer, diğer değişkenler (özellikler) sabitken,
eklenen 𝑥𝑖 özelliği karşısında malın fiyatının ne kadar değişeceğini gösterir. Piyasa
dengede olduğunda özelliğin zahiri fiyatı, tüketicinin ödemeye gönüllük seviyesine
eşittir.

Tüketicinin ödemeye gönüllülük seviyesi zahiri fiyata eşit olduğunda, gelir, zevkler,
ürünün sahip olduğu özelliklere göre tercihini yaparak faydasını maksimize eder. Bu
durumda tüketicinin talep fonksiyonu;
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𝜃 (𝑥1 , 𝑥2 , ..., 𝑥𝑛 ; 𝑌1 )

(4.3)

olacaktır. Bu ifadede 𝜃 fonksiyonu, 𝑥𝑖 özelliklerine sahip bir mala, Y ile gösterilen gelir,
zevk gibi kıstaslar altında tüketicinin talep fonksiyonunu göstermektedir. Tüketicinin
amacı faydasını maksimize etmektir.
Talep fonksiyonu, nitelikler ve fiyatlar ile ilgili kayıtsızlık eğrileri kümesi olarak
tanımlanabilir. Rosen tüketici talep fonksiyonu,

θ(𝑥1 , 𝑥2 , ..., 𝑥𝑛 ; 𝑢, 𝑦)

(4.4)

olarak tanımlanmıştır. Burada 𝑢 faydayı, “𝜕𝜃/𝜕𝑥𝑖 ” ise fayda düzeyi sabit tutulduğunda,
özellik 𝑖 artırıldığında, tüketicinin mal talebini ne oranda değiştirmeye gönüllü olduğu
gösterir.
Hedonik fiyat fonksiyonu 𝑃(𝑥) piyasadaki minimum fiyatı gösterir 𝜃 (𝑥 ∗; 𝑢 ∗, 𝑦 ∗) =

𝑃(𝑥 ∗) eşitliği gerçekleştiğinde fayda maksimum olur. 𝜃1 ve 𝜃 2

farklı tüketicileri

göstermektedir. Aşağıda verilen grafiğe göre farklı tüketicilerin talep eğrileri, hedonik
fiyat fonksiyonlarına farklı noktalardan teğettir. Bunun nedeni, farklı tüketicilerin farklı
tercihlerinin bulunmasıdır (Şekil 4.1). Burada tüketiciye sorulan soru “Size verilen
belirli bir fayda (𝑢) ve gelir (𝑦) düzeyinde, 𝑥 özelliği için ne kadar ödemeye gönüllü
olursunuz?” şeklindedir. Tüketici tarafından verilen farklı yanıtlar, farklı tercih
durumlarını verir. Örneğin tüketici, 𝑥1 özelliğinden daha fazla isterse, 𝜃 2’ yi seçecektir.
Talep eğrilerinin farklılaşmasının sebeplerinden biri de, tüketicilerin gelir, beğeni gibi
özelliklerle birbirlerinden farklılaşmalarıdır. Yüksek ve düşük gelirli iki tüketici ele
alınırsa bu iki tüketicinin talep edeceği mal sepetleri aynı olmayacaktır. Rosen’ in
çalışmasında belirtmiş olduğu gibi bu şekilde talep eğrilerinin farklı olmasının bir
sebebi de tüketicilerin farklı katmanlara ait olmaları olabilir.
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Şekil 4.1 Tüketici dengesi (Ceylan 2007)
Burada optimum konut seçimi; HFF’nun eğimi ile talep fonksiyonunun eğimlerinin eşit
olduğu yerde gerçekleşir. Yani;

𝜕𝑃/𝜕𝑥𝑖 = 𝜕𝜃/𝜕𝑥𝑖 = 𝑃𝑖

(4.5)

olmalıdır. Piyasa dengesinin diğer ayağı olan arz tarafında ise, üretici sattığı üründen,
belirlenen bir karın altına düşmek istemez. Üretici, girdi maliyetleri ve ilgili özellik
demetine sahip olan malın satış fiyatını, karını maksimize edecek şekilde ayarlar. “Arz
tarafı, 𝑥 özelliklerine sahip bir malı, 𝛱 karına ulaşabilmesi için hangi fiyat seviyesinden
satmalıdır? “ sorusunun cevabı arz fonksiyonundadır. Üretici arz fonksiyonu,

Ф( 𝑥1 , , 𝑥2 , … . , , 𝑥𝑛 ; 𝜋, 𝛽)

(4.6)

olacaktır. Burada 𝑥, 𝑋 malının özelliklerini, 𝛽 ise faktör fiyatları, teknoloji gibi girdi
kalemlerini gösterir. Firmaların belirli bir kar düzeyinde, çeşitli özelliklere sahip bir
ürünü piyasaya arz etmeye gönüllü oldukları arzın fonksiyonudur. Bir başka tanımla arz
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fonksiyonu, özelliklerin miktarları ve fiyatları ile bağlantılı eş-kar eğrilerini içeren bir
fonksiyondur. Arz fonksiyonunun Ф, hedonik fiyat fonksiyonuna (𝑃(𝑥)) eşit olduğu
varsayımı sağlandığında, 𝑃 = Ф, arz fiyatı maksimum olduğunda, kar da maksimum
olur. Üretici dengesi hedonik arz eğrisinin, piyasa arz eğrisini kestiği noktada
gerçekleşir ve denge fiyatı oluşmuş olur.
Piyasada iki firma vardır. Bu üretici firmaların arz fonksiyonlarını Ф 1 ve Ф 2 olarak
tanımlarsak; Ф 2 ’nin Ф 1 ’den daha yüksek düzeyde 𝑥 üreteceği görülebilir (şekil 4.2).
Daha önce ele alınan duruma benzer şekilde, iki firmanın üretim davranışları farklıdır,
çünkü 𝛽 parametreleri farklıdır. Bu dağılımı Rosen 𝐺(𝛽) ile gösterir. Burada üreticiye
sorulan soru “𝜋 kar seviyesine ulaşmak için, verilen 𝑥 özellikleri göz önünde
bulundurulduğunda arz fiyatınız ne olmalıdır?” şeklindedir. Verilen cevaplar
doğrultusunda farklı firmaların, farklı üretim davranışlarının, sundukları fiyatın farklılık
arz ettiği görülür (Arıkan 2008).

Şekil 4.2 Üretici dengesi (Ceylan 2007)
Esasen yukarıda tüketici ve üreticilerin kendi içlerindeki dengeleri açıklayan
yaklaşımlar verilmiştir. İktisat teoreminde olduğu gibi, piyasa dengesi, arz ve talep
eğrilerinin birbirlerini kestikleri noktada gerçekleşir. HFM’de denge durumunda hem
firmaların arz eğrileri, hem de tüketicilerin talep eğrileri, HFF’una teğet olmalıdır.
39

Piyasa dengesi marjinal talep ve marjinal arzın birbirlerine eşit olduğu noktada
gerçekleşir. Burada hata terimleri ihmal edilmiştir. 𝑥𝑖 için marjinal talep fonksiyonu;

𝑃𝑖 (𝑥) = 𝐹(𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥1𝑛 ; 𝑌1 ) = 𝐺(𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 ; 𝑌2 )

(4.7)

olacaktır. Burada 𝑌1 tüketicinin gelir, yaş, cinsiyet gibi özelliklerini içeren vektördür.
G(𝑥𝑖 ,𝑌1 ) marjinal arz fiyatını temsil eder. 𝑌2 , üretici tarafından üretilen ürünün
özellikleri ile bunların faktör fiyat ve özelliklerini gösterir. Burada, 𝑌1 ve 𝑌2 dışsal
değişkenler, 𝑝𝑖 ve 𝑥𝑖 içsel değişkenlerdir. Rosen bu denklem sistemi için iki adımlı bir
çözüm metodu önermiştir. Aslında bu sistemi eşanlı denklem sistemi gibi düşünüp, “İki
Aşamalı En Küçük Kareler” (2AEKK) yöntemi ile de çözme önerisinde bulunmuştur.
Yöntemin uygulanmasında, ilk olarak 𝑌1 ve 𝑌2 dikkate alınmadan hedonik fiyat
fonksiyonu tahmin edilmektedir. Diğer bir ifade ile en iyi fonksiyonel kalıp ile heterojen
bir malın fiyatlarını 𝑝, o malların özellikleri 𝑥 ile regrese edilir. Her bir gözlem için
marjinal zahiri fiyatlar (𝑃̂ 𝑖 (𝑥)) bulunur. Ödemeye gönüllülük düzey bilgisi burada
bulunan zahiri fiyatlardan elde edilmiş olur. Daha sonra (4.7) no’ lu sistemin içine zahiri
fiyatlar, içsel değişken olarak konur. Ters talep fonksiyonu/marjinal ödemeye
gönüllülük düzeyi tahmin edilir.

Belirtilen yaklaşımda hedonik talep parametre tahminlerindeki sorun, talep-arz
etkileşiminden ziyade, hane halkının doğrusal olmayan bütçe kısıtında karşılaştıkları
marjinal fiyat ve miktarların içselliğinden kaynaklanmaktadır. Önerilen çözüm
yollarından biri uygun araç değişkenlerin seçilmesi ile problemin çözülebileceğidir.
Diğer bir sorun ise bağımlı değişken için kullanılan veri kaynaklarından ileri
gelmektedir. Marjinal ödemeye gönüllülük düzeyinin verileri, doğrudan ölçüm değil,
tahmin edilen HFF’undan elde edilen marjinal zahiri fiyatlardır: (𝜕𝑃(𝑥)/ 𝜕𝑥𝑖 ) .
Yukarıdaki (4.7) no’lu denklem ile yapılan tahmin sonucu ilave bilgi sağlanmamakta,
aslında HFF’da tahmin edilmiş katsayıların tekrar tekrar tahminine dayanmaktadır. Bir
başka sorun HFM’nde hem özelliklerin miktarları, hem de marjinal zahiri fiyatlarının,
hedonik fiyat modelinde içsel değişken olmalarıdır. Önerilen çözüm ise katmanlı piyasa
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yöntemine başvurmak veya özelliklerin marjinal zahiri fiyatlarının talebi kaydıran
((𝑌1−2 ) gibi) değişkenlerden bağımsız olarak değiştiği yerleri bulmaktır. Bu da farklı
tüketicilerin, kendilerine özgü tercih ve gelirleriyle, farklı marjinal zahiri fiyatlar ile
karşılaştığı durumların olduğu anlamına gelmektedir. Bir diğer ifade ile talep
denkleminde yer alan bireylerin farklı özellikteki alt piyasalardan farklı marjinal zahiri
fiyatlara olan tercihleri öğrenilmelidir. Bu bağlamda ilk adımda her bir alt-piyasa için
farklı HFF oluşturulmalı ve tahmin edilmeli, sonra tüketicilerin piyasada karşılaştıkları
marjinal zahiri fiyatlar saptanmalıdır. İkinci adımda ise hesaplanmış marjinal zahiri
fiyatları, dışsal talep kaydırıcılar ve özellikleri ile regresyon modelleri tahmin
edilmelidir. İçsellik problemine getirilen bir diğer çözüm ise kullanılacak araç
değişkenlerin durumudur. Örneğin, Bartik çalışmasında konuta yakın bir semtin
“fiziksel durumunu” gösteren marjinal talep fonksiyonunun tahminini yapmıştır. Farklı
şehir ve zamanlarda hedonik fonksiyonunun farklılık gösterdiğini, ama gözlenmeyen
zevklerin farklılık göstermediğini varsaymıştır. Buna göre; içsel değişkenler
korelasyonlu ama gözlemlenmeyen zevkler ile korelasyonsuz araç değişkenler
üretmiştir. Örneğin, şehir için kukla, şehir değişkenleri ile talep kaydırıcıları için ise
etkileşim kuklaları kullanmıştır (Kaya 2012).

4.3 Hedonik Fiyat Modeli’nin Varsayımları

Bireyler, doğrudan heterojen bir malı fiyatlandırmasından ziyade, malın özelliklerini
fiyatlandırabilmesi, HFM’nin en temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu noktadan
hareketle HFM’nin varsayımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. HFM farklı özelliklerden oluşmuş, her bir özelliğin tanımlanabilir olduğu heterojen
mallar için uygulanmaktadır.
2. HFM’nin konu aldığı piyasa katmanlı bir yapıya sahiptir. Her katmandaki talep
davranışları aynıdır.
3. Bireyler piyasa hakkında tam bilgiye sahiptirler.
4. Konut piyasası dengededir.
5. Fonksiyon zayıf ayrılabilirdir. Diğer bir ifade ile tüketilen bütün malların fayda
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düzeyi birbirinden bağımsızdır ve özelliklerin talepleri diğer ürünlerin fiyatlarından
bağımsızdır.
6. HFF sürekli ve türevi alınabilir bir fonksiyondur. Bu varsayım sağlanamadığında iki
sorun açığa çıkar.
a) Konut sayısı çok ama özellikler arası fark azalıyorsa doğru HFF tahmin
edilemeyebilir.
b) Farklı özelliklerdeki konut sayısı az olabilir.

Lancaster tüketici teorisine yeni bir boyut katmış ve literatürde de bilinen Lancaster
tüketici tercih teorisini geliştirmiştir. Lancaster, tüketici talebinin sadece bir mala değil,
o malı oluşturan özelliklere de talep olduğunu göstermiştir. Yani talebin malın çeşitli
özelliklerine yönelik olduğunu ortaya atmıştır. Aynı zamanda fayda fonksiyonu sadece
mallar için değil, aynı zamanda malların özellikleri içinde oluşturulabilir.

Birden fazla özelliğe sahip olan mallara, heterojen mallar bir diğer ifade ile
farklılaştırılmış mallar denir. Bu tip malları bütçe kısıtı altında satın alan bir bireyin
fayda düzeyi, malın farklı özelliklerinin miktarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Lancaster’ın da belirttiği gibi tek (homojen) mallar için klasik ekonomik modeller
kurulabilir. Diğer yandan farklılaştırılmış mallar için bu modeller kurulamaz. Bunun
sebebi tek (homojen) malların tek bir fiyatlarının bulunmamasıdır. Bu tip malların
fiyatını belirtmek için malın herbir özelliğinin fiyatı belirlenir, bunlara hedonik fiyat
denir. Bulunan bu hedonik fiyatların toplamı da malın fiyatını verir. Rosen (1974)
heterojen malların arz ve talep tarafları olduğunu belirtmiştir. Çalışmasında faydalarını
maksimum yapacak şekilde tüketici tercihleri ele alınmıştır. Diğer bir ifade ile Rosen
tüketici tercihlerine göre heterojen malları konu almıştır. Aynı zamanda tüketici
davranışı ile piyasa dengesini de birlikte de almıştır.

4.4 Konut Analizlerinde Hedonik Fiyat Modeli

Konutun heterojen bir mal olması, bir konut fiyatını belirleyen değişken sayısının
birden fazla olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir konutun fiyatı, konutun sahip
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olduğu özelliklerin fiyatları toplamına eşit olmaktadır. Ancak konutun sahip olduğu
özellikler piyasada fiyatlandırılamamaktadır. Bu yüzden konut analizlerinde hedonik
fiyat modeli yöntemi ile konutun sahip olduğu özelliklerin fiyatları belirlenmektedir. Bir
konutun fiyatı, konutun sahip olduğu özelliklerin fiyatları toplamına eşit olduğundan her
bir konutun fiyatı, konutun sahip olduğu özellikler ile bu özellik bileşenlerinin sayısına
göre farklılık göstermektedir. Örneğin, aynı lokasyonda bulunan 4 odalı bir konutun
fiyatı ile 3 odalı konutun fiyatı birbirinden farklı olmaktadır. Ayrıca, aynı özelliklere
sahip konutların yani aynı sayıda özellik bileşenlerinden oluşan benzer konutların
fiyatları da birbirlerinden farklı olabilmektedir. Bunun en temel sebebi konutların
bulunduğu lokasyondur. Konutun fiyatını etkileyen değişkenler; (i) konutun sahip
olduğu özellikler, (ii) konutun sahip olduğu özellik bileşenlerinin sayısı, (iii) konutun
bulunduğu lokasyon ve (iv) konutun bulunduğu lokasyona ait özellikler olarak
sıralanabilir.

Konut analizlerinde, konut fiyatının belirlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, hem
konut fiyatlarını etkileyen özelliklerin ve özellik bileşenlerinin farklılık göstermesi hem
de bu özelliklerin konut fiyatlarına etkilerinin konutların bulundukları lokasyona ve
lokasyonun sahip olduğu özelliklere göre farklılık göstermesi sebebiyle çok değişkenli
analizler yapılmaktadır.

Günümüzde, konut piyasasının takibinin gerekliliğinin ortaya konması ile pek çok
ülkede konut fiyat endeksi hesaplamaları yapılmaya başlanmış olmakla birlikte, bu
ülkelerin birçoğu hedonik fiyat modeli yöntemine dayalı konut fiyat endeksi üzerine
odaklanmaktadırlar. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, İrlanda bu ülkeler arasında yer
almaktadır. Ancak, hedonik fiyat modeli yönteminin de diğer yöntemler gibi bazı
avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

4.5 Hedonik Fiyat Modeli Yönteminin Avantajları

HFM yöntemi ile heterojen bir mal olan konutların fiyatları, sahip oldukları
özellikleri ile ayrıştırılabilmekte ve her bir özelliğin konutun fiyatı üzerine belirleyici
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olup olmadığı ile belirleyiciliğinin yönü ve gücü ayrı ayrı belirlenebilmektedir. Daha
önce ifade edildiği gibi tüketici tercihlerine dayanan hedonik fiyat modeli, aynı
zamanda üreticilerin üretim tercihlerini de şekillendirmektedir. Hem üretici, hem de
tüketici tercihlerini dolaylı ve dolaysız olarak bünyesinde barındıran bu yöntem ile
konut piyasasının yapısı belirlenebilmektedir. Örneğin, konutun bir özelliği olan oda
sayısının, konut fiyatını belirleyen önemli bir değişken olduğu ve konut fiyatı üzerinde
belirleyiciliğinin yüksek olduğu varsayımı altında, tüketicilerin fazladan bir oda için
ödemeye razı oldukları fiyat, konut fiyatı üzerinde belirleyiciliği düşük olan diğer bir
özelliğe

göre

daha

yüksek

seviyelerde

gerçekleşecektir.

Bu

durumda

kâr

maksimizasyonu altında, üreticiler daha çok odalı konutları üretmeye başlayacaklardır.
Bu durumda, uzun dönemde, konut piyasasının yapısını, örneğin önceden üç odalı
konutlar oluşturmakta iken artık dört odalı konutlar oluşturmaya başlayacaktır.

HFM yöntemi ile tahmin edilen hedonik fiyat endeksleri genellikle kalite ölçüsü olarak
kullanılmaktadır. Bu, basit ortalama veya medyanın aksine, kaliteye düzeltmesi
yapılmış hedonik fiyat endeksinin örneklemdeki mevcut bilgileri standartlaştırması ve
zaman içerisinde karşılaştırılabilir olmasını sağlaması anlamına gelmektedir (Widlak ve
Tomczyk 2010).

Genel (toplam) kalite düzeltmesi üzerinde farklı özelliklerin toplam katkılarını
değerlendiren

hedonik

fiyat

modeli,

klasik

endeks

teorisi

çerçevesinde

değerlendirildiğinde, daha şeffaf bir yöntem olmaktadır (Koev 2003).

4.6 Hedonik Fiyat Modeli Yönteminin Dezavantajları

Modele dahil edilmeyen değişkenlerin yarattığı yanlılık; konutun fiyatına etki eden
önemli değişkenlerin model dışında bırakılması ya da gereksiz değişkenlerin modele
dahil

edilmesi,

endekste

yanlılığa

sebep

olmaktadır.

Buna

göre

HFM’nin

değerlendirilmesinde, modelin fonksiyonel kalıbının doğru belirlendiği ve modelin tüm
önemli değişkenleri içerdiği (modelde tanımlama hatasının olmadığı) varsayımı
yapılmaktadır (Case ve Quigley 1991). Ancak, bir konutun fiyatını belirleyen tüm
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değişkenler

(özellikle

konutun

bulunduğu

lokasyona

ait

özellikler)

gözlemlenememektedir. Bir değişkenin gözlemlenememesi o değişkene ait fiyat
bilgisinin mevcut olmadığı ve dolayısıyla değişkenin, oluşturulacak HFM’ne dâhil
edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu durum, oluşturulacak HFM’nin konut piyasası
analizi için yeterli olup olmadığı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Clapp (2003)
çalışmasında HFM’nin ölçülebilen lokasyon uzaklıklarında yeterli olmasına karşın,
ölçülemeyen lokasyon uzaklıklarında yetersiz kaldığını vurgulamıştır.
Yapısal değişim sorunu; yapısal değişim sorunu temelde, konut piyasası uzun süre
izlendiğinde, tüketicilerin tüketim tercihlerine bağlı olarak konutlara ait özellik
tercihlerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle konut piyasası yapısının değişmesi
durumunda ortaya çıkan bir sorundur. HFM yöntemi ile tahmin edilen konut fiyat
endeksi, piyasada meydana gelen yapısal değişiklikleri dikkate alarak tahmin
edilmelidir (Shimizu vd 2010). Konutun fiyatını belirleyen özelliklerin fiyatı, tüketici
tercihleri tarafından belirlenmektedir. Konut piyasası yapısında değişimin olması
durumunda, farklılaşan tercihler nedeniyle konuta ait özelliklerin fiyatları değişmekte ve
dolayısıyla özellik bileşenlerinden oluşan konutların fiyatları da değişmektedir.
Örneğin, tercih edilen oda sayısının artması ya da mevcut durumun daha modernize
edilmesi uzun dönemde yapısal değişikliği ifade etmektedir (Case ve Quigley 1991).

Mevsimsel örnek seçim yanlılığı; yapısal değişim sorunu, konut fiyat endeksinin belli
periyotlarda sürekli hedonik fiyat modeli ile tahmin edilmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır. HFM ile aylık ya da üç aylık gibi periyodik olarak tahmin edilen konut
fiyat endeksi bu durumunda mevsimsel örnek seçim yanlılığına maruz kalmaktadır.

Uygulama sorunu; yapısal değişim sorunu nedeniyle konut fiyat endeksinin belirli
periyotlarda HFM ile tahmin edilmesi gerekliliği, HFM yöntemini uygulama açısından
diğer yöntemlere göre daha zor ve maliyetli kılmaktadır. Ayrıca heterojen malları
oluşturan özelliklerin birden fazla olması sebebiyle bu yöntemde çok değişkenli
analizlerin kullanılması gerekliliği kapsamlı bir veri seti ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Diğer taraftan kapsamlı bir veri setinin oluşturulması zaman alan bir süreç olmakla
birlikte her ülke koşullarında mümkün olmamaktadır (Arıkan 2008).
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4.7 Hedonik Fiyat Fonksiyonu

Bir konutun fiyatı ile konutun sahip olduğu yapısal özellikler, konutun bulunduğu
lokasyon ve lokasyona ait özellikler arasındaki ilişki hedonik fiyat modeli ile
kurulmaktadır. Ancak öncelikle, hedonik fiyat modeli ile konutun fiyatını etkilediği
düşüncesi ile modelde yer alması gerektiği düşünülen tüm özelliklerin her birinin
konutun fiyatı üzerine etkisinin, yani konutun fiyatında önemli bir belirleyiciliğe sahip
olup olmadığın belirlenmesi gerekmektedir.

Daha sonra önemli bir özellik olarak belirlenen her bir özelliğin ise konutun fiyatı
üzerindeki etki gücü ve yönünün belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, özelliklerin,
konutun fiyatı üzerinde belirleyiciliği olan önemli bir değişken olup olmadığı, önemli
bir değişken olması durumunda bu özelliğin konutun fiyatı üzerindeki etki gücü ve
yönünün belirlenebilmesi için bir hedonik fiyat fonksiyonu oluşturulması ve oluşturulan
hedonik fiyat fonksiyonunun regresyon analizine tabi tutulması gerekmektedir.

HFM’nde bağımlı değişken konutun fiyatı iken bağımsız değişkenler konutun fiyatına
etki eden konutun sahip olduğu yapısal özellikler ile diğer değişkenlerdir. Daha önce
konutun fiyatına etki eden değişkenlerin, konutun yapısal özellikleri, konutun
bulunduğu lokasyon ve lokasyona ait özellikler olarak sınıflandırıldığı dikkate alınırsa,
hedonik fiyat fonksiyonunda yer alan diğer değişkenler konutun bulunduğu lokasyon ve
lokasyona ait özellikler olmaktadır. Ayrıca, çok değişkenli analizlerin yapılması
gerekliliği taşıyan hedonik fiyat modeli yöntemi, çok değişkenli hedonik fiyat
fonksiyonunun varlığını gerekli kılmaktadır.

Hedonik fiyat fonksiyonunun regresyon analizi ile konutu oluşturan her bir özelliğin
konut fiyatına “gizli” ya da “hedonik” fiyat olarak tanımlanan marjinal katkıları elde
edilmektedir. Rosen (1974) hedonik fiyatları, hedonik fiyat fonksiyonun birinci
dereceden regresyon analizine tabi tutularak elde edilen tahmin değerleri olarak
tanımlamıştır.

Örneğin,

regresyon

analizi

sonucunda,

bir

konutun

fiyatının

belirlenmesinde oda sayısının önemli bir değişken olarak belirlendiği varsayımı altında,
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oda sayısında bir birimlik değişimin (ya da yüzde değişimin) konutun fiyatında kaç
birimlik değişim (ya da yüzde değişim) meydana getirdiği belirlenebilmektedir. Elde
edilen birimlik artış ya da azalış (veya yüzde artış ya da azalış) oda değişkeninin
hedonik fiyatını ifade etmektedir. Dolayısıyla konut analizlerinde, konutun heterojen bir
mal olması sebebi ile Lancaster tüketici teorisi yaklaşımı çerçevesinde, bir konutun
fiyatı o konutu oluşturan özelliklerin fiyatlarını ifade eden hedonik fiyatların
toplamından oluşmaktadır.

4.8 Hedonik Fiyat Fonksiyonunun Kalıbı

Hedonik fiyat modeli için, fonksiyonel kalıbın doğru belirlenmesi ve modeli oluşturan
değişkenlerin doğru tespit edilmesi (tanımlama hatasının olmaması) gerekli unsurlardır
(Vries ve diğerleri 2009). Hedonik fiyat fonksiyonunun kalıbı, bağımlı değişken ile
bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmamasına göre belirlenmekte
ve

hedonik

fiyat

fonksiyonu

temelde

aşağıdaki

gibi

iki

farklı

şekilde

tanımlanabilmektedir. Doğrusal hedonik fiyat fonksiyonu; bu durumda, bağımlı
değişken (konutun fiyatı) ile bağımsız değişkenler (konuta ait özellikler) arasında
doğrusal bir ilişkinin varlığı söz konusu olmaktadır.

Doğrusal olmayan hedonik fiyat fonksiyonu; bu durumda, bağımlı değişken (konutun
fiyatı) ile bağımsız değişkenler (konuta ait özellikler) arasında doğrusal olmayan bir
ilişkinin varlığı söz konusu olmaktadır. Konut piyasası analizlerinde kullanılan hedonik
fiyat modeli yönteminde, konut için hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının doğru
belirlenebilmesi için bağımlı değişken olan konutun fiyatı ile modelde yer alan bağımsız
değişkenler (konutun yapım yılı, niteliği, konutun bulunduğu lokasyon gibi) arasındaki
ilişkinin doğrusal olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Konut analizlerinde, hedonik fiyat fonksiyonun kalıbı ile ilgili olarak önceden
belirlenmiş belli bir standart kriter bulunmamaktadır (Triplett 2006). Hedonik fiyat
fonksiyonu kalıbının belirlenmesi analizlerinde dört farklı fonksiyonel kalıp
değerlendirilmektedir. Bu fonksiyonel kalıplar; (i) Doğrusal Model, (ii) Tam Logaritmik
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Model, (iii) Doğrusal Logaritmik Model (Dog – Log) ve (iv) Logaritmik Doğrusal
model (Log – Dog) biçimindedir. Bunlar alt kesimlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

4.9 Doğrusal Model

Doğrusal model, bağımlı değişken olan konutun fiyatı ile hedonik fiyat fonksiyonunda
yer alan bağımsız değişkenler arasında tam doğrusal ilişkinin varlığı durumunda söz
konusu olan hedonik fiyat fonksiyonu kalıbını ifade etmektedir.

𝑃 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + … … … … + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 + 𝜀𝑖

(4.8)

𝑃= Konutun fiyatı,
𝑋𝑖 = Konutun sahip olduğu özellikler, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
α= sabit terim,
𝛽𝑖 = her bir özelliğin hedonik fiyatı, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
𝜀𝑖 = hata terimi

Hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının doğrusal olması durumunda, özelliklerde meydana
gelen mutlak artış ya da azalışların konutun fiyatında mutlak artış ya da azalışlara neden
olacağı anlamına gelmektedir. Doğrusal HFM de hedonik fiyat; “𝜕𝑃𝜕𝑥𝑖=𝛽𝑖” olarak
hesaplanır. Model doğrusal yapıda ise; malı oluşturan özelliklerin zahiri fiyatları, malın
tüketim miktarından bağımsız olarak tüm tüketiciler için aynı olduğunu gösterir.

Örneğin, 𝛽1 , 𝑋1 özelliğinde 1 birimlik değişim olması durumunda (diğer değişkenler
sabit kaldığında) konutun fiyatında 𝛽1 kadar değişim gerçekleşeceğini ifade etmektedir.
𝑋1 değişkeninin oda sayısı olduğunu ve buna ait regresyon katsayısının (hedonik fiyatı
ifade eden 𝛽1’in) 1,5 olarak belirlendiği varsayımı altında; bu oda sayısında meydana
gelecek bir birimlik artışın konutun fiyatını 1,5 birim artıracağı anlamına gelmektedir.

Her ne kadar oda sayısındaki değişimin mutlak değişim olarak ifade edilmesi konut
analizlerinde uygun olsa da konutun fiyatında meydana gelen değişimin mutlak değişim
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olarak ifade edilmesi çoğu zaman uygun olmamaktadır. Dolayısıyla konut fiyatının
belirlenmesi analizlerinde genellikle, doğrusal hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının
kullanımı tercih edilmemektedir (Triplett 2006).

4.10 Tam Logaritmik Model

Tam logaritmik model, bağımlı değişken olan konutun fiyatı ile hedonik fiyat
fonksiyonundaki bağımsız değişkenler arasında doğrusal ilişkinin olmaması durumunda
söz konusu olan hedonik fiyat fonksiyonu kalıbını ifade etmektedir. Hedonik fiyat
fonksiyonunda, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin her birinin logaritmik formda yer
aldığı hedonik fiyat fonksiyonu kalıbına tam logaritmik model denmektedir.
ln𝑃 = 𝛼 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑋1 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑋2 + 𝛽3 𝑙𝑛𝑋3 + … … … … + 𝛽𝑛 𝑙𝑛𝑋𝑛 + 𝜀𝑖

(4.9)

Tam logaritmik modelde özelliklerin parametreleri olan β’lar özelliklerin esneklik
değerlerini vermektedir. Yani β’lar, bağımsız değişkendeki (konutun özellikleri) yüzde
değişimin bağımlı değişkende (konutun fiyatı) oluşturduğu yüzde değişimi vermektedir.
Model, “bağımsız değişken olan 𝑋1 ′de yüzde birlik bir değişim bağımlı değişken olan
P’de yüzde 𝛽1 kadar değişime yol açacaktır” şeklinde yorumlanmaktadır. Modelin
esneklik değerlerini vermesi sebebiyle bu model kullanılması tercih edilen bir yöntem
olmaktadır. Bu kalıpda, açıklayıcı değişkendeki yüzdelik değişmenin, bağımsız
değişkende oluşturduğu yüzdelik değişim bilgisi elde edilir. Hedonik fiyat
“𝜕𝑃𝑖/𝜕𝑥𝑖=(𝛽𝑖/𝑥𝑖)𝑃” olacaktır. Bu modellerde esneklik sabittir.
4.11 Doğrusal Logaritmik Model (Dog - Log)

Hedonik fiyat fonksiyonunda, bağımlı değişkenin (konutun fiyatı) doğrusal formda,
bağımsız değişkenlerin (konutun özellikleri) ise logaritmik formda yer aldığı hedonik
fiyat fonksiyonu kalıbına doğrusal logaritmik model denmektedir.

𝑃 = 𝛼 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑋1 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑋2 + 𝛽3 𝑙𝑛𝑋3 + … … … … + 𝛽𝑛 𝑙𝑛𝑋𝑛 + 𝜀𝑖
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(4.10)

Model ile bağımsız değişkende (konuta ait özelliklerde) meydana gelen yüzde birlik
değişimin, bağımlı değişkende (konutun fiyatında) meydana getirdiği mutlak değişim
miktarı belirlenmektedir.

Doğrusal logaritmik model, “bağımsız değişken olan 𝑋1’de yüzde birlik bir değişim
bağımlı değişken olan 𝑃’de yüzde 𝛽1 kadar değişime yol açacaktır” şeklinde
yorumlanmaktadır. Bu modelle, bağımsız değişkende meydana gelen yüzdelik
değişimin, bağımlı değişkende oluşturduğu mutlak değişim miktarı elde edilir. Doğrusal
logaritmik hedonik fiyat modellerinde hedonik fiyat; “𝜕𝑃𝑖/𝜕𝑥𝑖=𝛽𝑖/𝑥𝑖” olacaktır.

4.12 Logaritmik Doğrusal Model (Log - Dog)

Hedonik fiyat fonksiyonunda, bağımlı değişkenin (konutun fiyatı) logaritmik formda,
bağımsız değişkenlerin (konutun özellikleri) ise doğrusal formda yer aldığı hedonik
fiyat fonksiyonu kalıbına logaritmik doğrusal model denmektedir.

𝑙𝑛𝑃 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + … … … … + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 + 𝜀𝑖

(4.11)

Bu modelle, bağımsız değişkenlerde (konuta ait özelliklerde) meydana gelen mutlak
değişimin, bağımlı değişkende (konutun fiyatında) meydan getirdiği yüzde değişimler
belirlenmektedir.
Logaritmik doğrusal model, “bağımsız değişken olan 𝑋1’de bir birimlik bir değişim
bağımlı değişken olan 𝑃’de yüzde 𝛽1 kadar değişime yol açacaktır” şeklinde
yorumlanmaktadır. Bu modelde bağımsız değişkendeki mutlak değişime karşılık
gerçekleşen bağımlı değişkendeki yüzdelik değişim miktarı elde edilir. Logaritmik
doğrusal hedonik fiyat modellerinde hedonik fiyat “𝜕𝑃𝑖/𝜕𝑥𝑖=𝛽𝑖𝑃𝑖” olarak hesaplanır.

Mason ve Qigley (1966), konut piyasasında hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının
belirlenmesinin, hedonik fiyat fonksiyonunun hem tüketici tercihleri ile üretim
teknolojisini, hem de ölçülemeyen ve teorik olarak açıklanması mümkün olmayan,
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tarihsel süreçte belirlenen çeşitli miktar değişkenlerini içeriyor olmasından dolayı
oldukça zor olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca çalışmaları sonucunda, tüketici davranış
teorisinin hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının belirlenmesinde belirleyiciliğinin olmadığı
sonucuna ulaşmışlardır.

Triplett (2006) tarafından ne klasik fayda teorisinin ne de üretim teorisinin tam doğru
bir fonksiyonel kalıbı belirlemeyi mümkün kılmaya yeterli olmadığını

vurgulamıştır.

Goodman’a (1978) göre ise hedonik fiyat fonksiyonunun fonksiyonel kalıbı
varsayımlara dayalı belirlenmektedir. Goodman, doğrusal model kalıbının genellikle
çok daha yararlı olduğunu vurgulamıştır. Ancak çalışmasında, fonksiyonel kalıbın
belirlenmesinde kullanılan bir yöntem olan Box-Cox sonuçlarına göre doğrusal modelin
aşırı kısıtlayıcı bir model olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Halvorsen ve Palmquist (1980), logaritmik doğrusal modelden elde edilen katsayıların
malın kendisini özellikleri ile doğrudan ilişkilendirebilmesi ve özelliklerin malın
fiyatına katkılarının yani malın fiyatı içindeki paylarının belirlenebiliyor olması
sebepleri ile logaritmik doğrusal modelin tercih edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Ancak ampirik çalışmalar en çok logaritmik doğrusal model kalıbının konut piyasası
analizleri için kullanımını destekler nitelikte bulgular ortaya koymaktadır. Hedonik fiyat
endeksi literatüründe önerilen en yaygın fonksiyonel form logaritmik doğrusal formdur
(Selim 2008).

Logaritmik doğrusal modelin tercih edilen bir kalıp olmasının bir diğer nedeni ise,
modele kukla değişkenlerin eklenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamasıdır.
Çünkü genellikle, kukla değişkende meydana gelen bir değişimin (örneğin, bir konutun
asansöre sahip olması durumunun) bağımlı değişkende (konutun fiyatında) meydana
getirdiği değişimin ancak yüzde değişimlerle ifade edilebileceği vurgulanmaktadır.

Konut için bazı değişkenler ölçülememekte, varlıkları ancak var ya da yok vb. ifadelerle
değerlendirilebilmektedir. Bu tür konut özellikleri modele ancak kukla değişkenlerle
eklenebilmektedir. Örneğin konutun özelliklerinden biri olarak belirlenebilecek asansör
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özelliğinin varlığı kukla değişken ile modele eklenmekte, konuta ait asansörün olması
durumunda kukla değişken değeri 1, olmaması durumunda 0 olarak analize dahil
edilmektedir. Kukla değişkenlerin yer aldığı logaritmik doğrusal model;

𝑙𝑛𝑌 = 𝛼 + ∑ 𝑏𝑖 𝑋𝑖 + ∑ 𝑐𝑗 𝐷𝑗

(4.12)

Burada; Y: bağımlı değişkeni, 𝑋𝑖 : bağımsız değişkenleri ve 𝐷𝑗 : kukla değişkenleri
temsil etmektedir.

Halvorsen ve Palmquist (1980) tarafından logaritmik doğrusal modellerde kukla
değişkenlerin yanlış yorumlandığını ileri sürülmüştür. Onlara göre hedonik fonksiyonda
yer alan 𝑋1, 𝑋2 gibi değişkenler sürekli değişkenler iken, kukla değişkenler sürekli
olmamaktadır. Dolayısıyla, kukla değişkenin katsayısı ancak kukla değişken ile temsil
edilen konut özelliğinin mevcudiyetinin, bağımlı değişken üzerindeki sürekli olmayan
etkisini ölçmektedir. Dolayısıyla, 𝑋2 değişkenine ait katsayı yorumlanırken yüzde
değerlerin kullanılması doğru olmakta iken, kukla değişkenler için bu yorumlama
biçimi doğru olmamaktadır. Sürekli değişken olan 𝑋𝑖 ’lerin katsayılarının yüz ile
çarpımı, 𝑋𝑖 ’lerde meydana gelen bir birimlik değişimlerin Y’de meydana getirdiği
değişime eşit olmaktadır. Kukla değişkenin katsayısı ise kukla değişken ile temsil edilen
özelliğin varlığının Y üzerinde sürekli olmayan etkisini ölçmektedir.

4.13 Uygun Fonksiyonel Kalıbın Belirlenmesi

Hedonik fiyat modellerinde uygun fonksiyonel kalıbının belirlenmesinde, diğer
modellerde olduğu gibi Box-Cox testi kullanılabilir. Analiz ve değerlendirmede
kullanılacak model;

𝑃𝑖 = 𝛼0 + ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + 𝜀𝑖

(4.13)
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olarak ifade edildiğinde, bu testte bağımlı ve bağımsız değişkenlere Box- Cox
dönüşümü yapılır. Bu dönüşüm;
𝑃𝑖
𝑥

𝜆1

𝜆2

=

𝑃𝑖

𝜆1

−1

𝜆1

𝑥 𝜆2 − 1
=
𝜆2

şeklinde olacaktır. 𝜆1 ve 𝜆2 ′nin alacağı değerlere bağlı olarak fonksiyonel kalıp
belirlenir. Burada tek bir bağımsız değişken ele alınmıştır. Bağımsız değişken sayısı
artıkça 𝜆’larda artış gösterir. Aşağıda 𝜆’nın aldığı değerlere göre uygun fonksiyonel
kalıplar;

𝜆1 = 𝜆2 = 0 ise tam logaritmik model,
𝜆1 = 𝜆2 = 1 ise doğrusal model,
𝜆1 = 1, 𝜆2 = 0 ise doğrusal logaritmik model,
𝜆1 = 0, 𝜆2 = 1 ise logaritmik doğrusal model,
𝜆1 = 1, 𝜆2 = −1 ise ters model,
𝜆1 = 0, 𝜆2 = −1 ise logaritmik ters model

olarak belirlenecektir. Model seçiminde, modeli en iyi açıklayan, test istatistikleri
anlamlı çıkan, 𝑅 2 değeri yüksek olan fonksiyonel kalıplar seçilir. Eğer kurulan
modellerin bağımlı değişkenleri farklıysa o zaman 𝑅 2 değerleri ile karşılaştırma
yapılamaz. Bağımlı değişkenler farklı olduğunda farklı testlerden yararlanılır. Bunlar;
PE, BM ve Box-Cox vb testlerdir.

4.14 Hedonik Fiyat Modeli’nin Tahmininde Karşılaşılan Sorunlar

Hedonik fiyat modellerinin uygulanmasında uygun fonksiyonel kalıbın belirlenmesi,
değişkenlerinin tanımlanması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. HFM’nin karşılaştığı
temel sorunlar aşağıdaki gibidir:
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Değişen varyans: Klasik regresyon modelinin temel varsayımlarından biri sabit
varyansın geçerli olmasıdır. Sabit varyans varsayımı, herbir gözleme ait hata teriminin
varyansının aynı olması olup, bu amaçla aşağıdaki eşitlik yazılabilir:

Var(𝜀𝑖 ) = 𝐸(𝜀𝑖 − 𝐸(𝜀𝑖 ))

2

(4.14)

𝐸(𝜀𝑖 2 ) =𝜎 2

Bu varsayımın geçerli olmaması durumu, değişen varyans olarak adlandırılır. Değişen
varyans problemine zaman serileri verilerine oranla daha çok yatay kesit verilerinde
rastlanılmaktadır. Değişen varyans durumunda, EKK tahmincisi asimtotik sapmasız,
doğrusal, normaldir ancak etkin değildir. Tahmin edilen t değerleri değişen varyanstan
dolayı, olduğundan büyük çıkabilir. Standart hatalar yanlış hesaplanmış olacağından
dolayı güven aralıkları ve testler güvenilir olmazlar. Modelde olması gereken değişken
ihmal edilmişse o zaman değişen varyans ile karşılaşılabilir ve tahminler de sapmalı
olur. HFM’nde, değişen varyans varsa EKK’den ziyade, parametre tahminlerinin etkin
ve de standart hataların tutarlı olması için Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK),
White’in değişen varyans tutarlı kovaryans matris tahmincisi (heteroskedasticityconsistent covariance matrix estimators), HCCME yöntemleri kullanılabilir. Bir diğer
yol ise değişen varyans altında etkin parametre tahminleri sunan genelleştirilmiş
momentler metodunu kullanmaktır.

Tanımlama hatası: HFM’nin oluşturulmasında heterojen malın sahip olduğu özellikler
dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Burada karşılaşılan önemli sorunlardan biri modele
eklenmesi gereken bir özelliğin göz ardı edilmesidir. Bu durumda tanımlama hatası
yapılmış olunur. Parametre tahminleri sapmalı ve tutarsız olur. Bir diğer karşılaşılan
sorun ise gereksiz bir değişkenin modele dahil edilmesidir. Bu durumda tahmin edilen
bağımsız değişkenler sapmasız ve tutarlı olabilirler, ama etkin değillerdir. Fonksiyonel
kalıbın doğru seçilmemesi de tanımlama hatasına neden olur. Konut fiyatları ile
özellikleri arasındaki bağlantıyı en iyi açıklayacak fonksiyonel kalıbın doğru seçilmesi
gerekir.
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Doğrusallık durumu: HFM’nde doğrusal olup olmaması bazı durumlarda sorun
oluşturduğu ileri sürülmektedir. Fonksiyonel kalıp doğrusal seçildiğinde özelliklerin
zahiri fiyatlarının her tüketici için sabit olma durumu doğar. Denklem doğrusal olursa,
konut özelliklerinin, konutun fiyatına marjinal etkisinin konutun özelliklerine bağlı
olmaması durumu doğar. Tercih edilen doğrusal yapıda olmamalarıdır. Böylelikle
özelliğin eklenen her bir biriminin zahiri fiyatı, satın alınan özellik miktarına bağlı kalır.

Eşanlı sistem tahmininden kaynaklanan sorunlar: Hedonik fiyat denklemi tek denklem
olarak tahmin edilebileceği gibi eşanlı olarak da tahmin edilebilir. Tek denklem
sistemlerinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisi tek
yönlüdür, bir diğer ifade ile bu ilişki bağımsız değişkenden, bağımlı değişkene
doğrudur. Eşanlı denklem sistemlerinde ise, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında
çift yönlü neden sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Eşanlı denklem sistemlerinde birbirini
karşılıklı etkileyen her bir değişkenin, bağımlı değişken olduğu denklemler oluşturulur.
Çift yönlü ilişki dikkate alınmadığı takdirde, parametre tahminleri sapmalı ve tutarsız
olur. Hedonik fiyat modellerinde, talep denkleminde hata teriminin bağımsız değişken
ile korelasyonlu olma durumu ortaya çıkabilmektedir. Yapılan çalışmalarda büyük
örneklerde

sorun

oluşturabileceği

ama

küçük

örnekli

çalışmalarda

sorun

oluşturmayacağı ortaya konmuştur. Araç değişken kullanımı Bartik tarafından
önerilmiştir. Araç değişkenler yöntemi ile eşanlılık sapması ortadan kalkabilmektedir.
Diğer bir öneri ise “Üç Aşamalı En Küçük Kareler” (3AEKK)’in uygulanmasıdır.
Büyük örneklerde, 3EKK ile tutarlı tahminciler elde edilebilmekte, ama küçük
örneklerde tahminciler sapmalı olabilmektedir.

Katmanlı piyasa: En fazla rastlanan durumlardan biri konut piyasasının tek bir piyasa
gibi davranamamasıdır. Bu probleme getirilen çözümlerden biri katmanlı piyasa
uygulamasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri katmanın
neye göre ayrılması gerektiğidir. Yapılan bazı çalışmalarda politik bölgesel sınırlar veya
demografik ve sosyo-ekonomik özelliklere göre katmanlar oluşturulmuştur.
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4.15 Hedonik Fiyat Fonksiyonu ve Hata Terimi

İstatistikte hata terimi bir gözlemin, kendi beklenen değerinden meydana gelen
sapmasına verilen isimdir. Hata teriminin ekonometrik modellerde olmasının
sebeplerinden biri bütün ana kütlenin bir ortalaması olan beklenen değerin, genelde
gözlemlenmeye müsait olmamasıdır. Hata teriminin ortaya çıkış nedenleri aşağıda
kısaca açıklanmıştır:

Modele Dahil Edilmeyen Bağımsız Değişkenlerin Varlığı: Gerçek hayatta bağımlı
değişkeni etkileyen çok fazla sayıda bağımsız değişken bulunmaktadır. Ancak bilgi
eksikliği, veri kaynağına ulaşmada yaşanan problemler gibi bir takım nedenlerden
dolayı bağımlı değişkeni etkileyen tüm değişkenler modele dahil edilememekte, bağımlı
değişkene etki eden en önemli değişkenler dikkate alınarak model oluşturulmaktadır.
Dolayısıyla modele dahil edilemeyen ya da edilmeyen diğer değişkenlerin bağımlı
değişken üzerindeki etkisini modelde hata terimi üstlenmektedir.

Modelin Fonksiyonel Kalıbının Yanlış Seçilmesi: Bağımlı değişken ile bağımsız
değişkenler arasındaki ilişkinin yanlış belirlenmesi ile birden çok denklemle
açıklanabilecek olan analiz konusunun tek denklemle açıklanmaya çalışılması
durumunda (ya da tersi durumda) oluşacak etkiyi modelde hata terimi üstlenmektedir.

İnsan Davranışlarının Belirsizliği: Modeller, normal şartlar altında hem tüketici, hem de
üreticilerin rasyonel davranış sergiledikler varsayımına dayalı olarak oluşturulmaktadır.
Ancak zaman zaman bireyler rasyonel davranış biçiminin dışında tercihlerde
bulunabilmektedirler. Bu durumda oluşan etkiyi modelde hata terimi üstlenmektedir.

Toplulaştırma Yanlışlıkları: Farklı davranış kalıplarında bulunan bireylere ait
değişkenlerin tek bir veri olarak ifade edilmesi durumda da hata teriminden
bahsedilmektedir. Örneğin, gelir düzeyi düşük olan bireylerin konut tercihleri ile gelir
düzeyi çok yüksek olan bireylerin konut tercihleri dolayısıyla konut için ödemeye razı
oldukları fiyat düzeyleri farklı olacaktır. Bireylerin ödemeye razı oldukları fiyat
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düzeylerinin belirlenmesi gibi bir analiz yapıldığı varsayımı altında bu bireylerin gelir
ve ödemeye razı oldukları konut değerlerinin tek bir veri olarak modele dahil edilmesi
hataya yol açacaktır. Bu tür etkileri de modelde hata terimi üstlenmektedir.

Ölçme Hataları: Verilerin derlenmesi sırasında yapılan hatalar ölçme hataları olarak
değerlendirilir. Ölçme hatalarının olması durumunda bağımlı değişkenin tahmin değeri
ile gerçek değeri arasında fark oluşacaktır. Ölçme hatalarından kaynaklanan etki de
modelde hata terimi tarafından üstlenilmektedir.
Konut için oluşturulan hedonik fiyat fonksiyonunun tek değişkenli bir model olduğu ve
kalıbının doğrusal model olduğu varsayımı altında tahmin edilen hedonik fiyat
fonksiyonu aşağıdaki gibi olacaktır.
Ana kütleden tesadüfi seçilen bir örneğin ortalaması, ana kütle ortalamasının üzerinde
ise pozitif, altında ise negatif hata teriminden bahsedilmektedir. Dolayısıyla konut için
negatif

artık,

konutun

piyasada

gerçekleşen

fiyatının

konut

özellikleri

ile

değerlendirildiğinde beklenen değerinden daha düşük seviyede olduğunu ifade
etmektedir.

Şekil 4.3 Doğrusal hedonik fiyat fonksiyonu regresyon eğrisi (Kaya 2012)
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Tüketicinin 𝑋1 özelliğine sahip konut için ödemeye razı olduğu fiyat 𝑃̂1 iken (B
noktası) piyasada 𝑋1 özelliğine sahip konutun işlem gördüğü fiyat düzeyi 𝑃1 (A
noktası) olarak gerçekleşmiştir (Şekil 4.3). Aynı şekilde, tüketicinin 𝑋𝑖 özelliğine sahip
konut için ödemeye razı olduğu fiyat 𝑃̂𝑖 iken (D noktası) piyasada 𝑋𝑖 özelliğine
sahipkonutun işlem gördüğü fiyat düzeyi 𝑃𝑖 (C noktası) olarak gerçekleşmiştir (Şekil
4.3). Dolayısıyla 𝑋1 özelliğine sahip olan konutta negatif, 𝑋𝑖 özelliğine sahip olan
konutta ise pozitif hata terimleri söz konusu olmaktadır.
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5. HEDONİK FİYAT ENDEKSİ VE YÖNTEMLERİ

5.1 Hedonik Fiyat Endeksi

HFM kullanılarak hesaplanan endekse hedonik fiyat endeksi adı verilmektedir. Hedonik
fiyat endeksinin saptanmasında öncelikle hedonik fiyat fonksiyonu belirlenmekte ve
tahmin edilmektedir.

Konut için, hedonik fiyat fonksiyonunda bağımlı değişken konutun fiyatı, bağımsız
değişkenler ise konutun fiyatına etki eden konutun özellikleri olmaktadır. Dolayısıyla
konut için hedonik fiyat fonksiyonu, konutların sahip oldukları özelliklerinden
kaynaklanan fiyat farklılaşmalarını ortaya koymaktadır. HFM ile hedonik endeksin
saptanmasında, hedonik fiyat fonksiyonunun fonksiyonel kalıbın doğru belirlenmesi ve
modele dâhil edilen bağımsız değişkenlerin doğru tespit edilmesi gerekli unsurlardır
(Vries vd. 2009).

Hedonik fiyat modeli ile üç farklı tahmin işlemi yapılabilmektedir. Bunlar; (i) incelenen
dönemde piyasada mevcut özellikler ile bir konuta ait fiyat bilgisinin tahmin edilmesi,
(ii) incelenen dönemde, piyasada mevcut olmayan özellikler ile bir konut ait fiyat
bilgisinin tahmin edilmesi ve (iii) t döneminde mevcut olan konutun fiyat bilgisinin t
döneminden başka bir dönemde tahmin edilmesidir.

Her üç durumda konutların fiyat tahminleri hedonik fiyat modeli yöntemi ile
belirlenmektedir. Ancak her bir tahmin işlemi farklı varsayımlara dayanmaktadır.
Örneğin, oda sayısının bağımsız değişken olarak belirlendiği ve subjektif bir varsayımla
Türkiye’de konutların en fazla 10 oda sayısına sahip olduğu varsayımı altında, hedonik
fiyat modeli ile en fazla 10 odalı konutlar için fiyat tahmini ile 10’dan daha fazla odalı
konutların fiyat tahminleri farklı varsayımlara dayanmaktadır.
İlk durumda piyasadaki mevcut özellikler altında incelenen dönemde 10 odalı bir konut
satın alınmak istenirse konutun fiyatının ne kadar olacağı ikinci durumda ise, aynı
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dönemde mevcut olmayan özellikler altında yani varsayımsal özellikler dikkate
alındığında konut satın alınmak istenirse konutun fiyatının ne kadar olacağı tahmin
edilmektedir. Buna ilave olarak incelenen dönemde, mevcut özellikler altında bir konuta
ait fiyatın tahmininde, piyasada oluşan konutlara ait fiyat üzerinde her bir özelliğin
etkisi, özellik bağımsız değişken olarak hedonik fiyat fonksiyonuna dâhil edilmese bile
bulunmaktadır. Dolayısıyla incelenen dönemde oluşturulan hedonik fonksiyonunda da
dâhil edilmeyen özelliklerin etkileri bulunmaktadır.

İncelenen dönemde mevcut olmayan özelliğin piyasada oluşan konutlara ait fiyat
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla hedonik fiyat fonksiyonunda
da varsayımlara dayalı özelliklerin etkisi mevcut olmamaktadır. Bu durum; eğer bu
varsayımlara dayalı özellikler incelenen dönemde mevcut olsa HFM’nin de farklı
olabileceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden bu tür tahminler, “incelenen dönemde
mevcut olmayan özellikler mevcut olsa idi, bu durum hedonik fiyat fonksiyonunda
herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır” şeklinde varsayımda bulunulmasını
gerektirmektedir. Bu varsayım aslında hedonik fiyat fonksiyonunun aynı regresyon
eğrisine sahip olacağı anlamına gelmektedir.

İncelenen dönemden başka bir dönemde, incelenen dönemde mevcut olan ve kalite
değişimi gerçekleşen bir konuta ait fiyat tahmininin yapılabilmesi için, fiyatı tahmin
edilmek istenen konutu oluşturan özelliklerin mutlaka tahmin işleminin yapılacağı
dönemde teknolojik olarak mümkün olan sınırlar içerisinde olması gerekmektedir
(Triplett 2006). Aksi takdirde hedonik fiyat fonksiyonu ile kalite değişimlerine bağlı
olarak konutun fiyatında meydana gelen fiyat değişimlerinin açıklanması mümkün
olmamaktadır.

t döneminde, regresyon analizi ile tahmin edilen logaritmik doğrusal model kalıbına
sahip, çok değişkenli hedonik fiyat fonksiyonu tahmininin;
ln 𝑃̂ = 𝛼0 + 𝛽̂1 𝑋1,𝑥 + 𝛽̂2 𝑋2,𝑖
(5.1)
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gibi olduğunu varsayarsak;
𝑃̂ ; bağımlı değişkeni, yani konutun tahmin edilen fiyatını,
𝑋1 , 𝑋2; bağımsız değişkenleri, yani konutun fiyatına etki eden her bir konut özelliğini,
𝛼0 ; modele dâhil edilmeyen diğer tüm değişkenlerin konutun fiyatı üzerindeki ortalama
etkisini gösteren sabit terimi,
𝑖= gözlem no’sunu ifade etmektedir.
𝛽̂1 , 𝛽̂2 = sırasıyla konut özelliklerini ifade eden 𝑋1 𝑣𝑒 𝑋2 özelliklerinin hedonik
fiyatlarını vermektedir.
𝛽̂1 , 𝑋2 sabit tutulurken 𝑋1’deki bir birimlik değişime karşı 𝑃̂ ‘nin beklenen değerinde
meydana gelen yüzde değişmeyi,
𝛽̂2 , 𝑋1 sabit tutulurken 𝑋2’deki bir birimlik değişime karşı 𝑃̂ ‘nin beklenen değerinde
meydana gelen yüzde değişmeyi,

Bu model; “𝑖. ninci gözlemde, 𝑋2 sabit iken, konuta ait özellik 𝑋1 değişkeninde bir
birimlik değişim olması durumunda konutun beklenen değerinde yüzde 𝛽̂1 kadar, 𝑋1
sabit iken, 𝑋2 özellik değişkeninde bir birimlik değişim olması durumunda konutun
beklenen değerinde yüzde 𝛽̂2 kadar değişim olacaktır” şeklinde yorumlanmaktadır.

5.1.1 İncelenen dönemde piyasada mevcut özellikler ile bir konuta ait fiyat
bilgisinin tahmini

Konut için oluşturulan hedonik fiyat fonksiyonunun tek değişkenli bir model olduğu ve
kalıbının logaritmik doğrusal model olduğu varsayımı altında hedonik fiyat
fonksiyonunun tahmini;
ln 𝑃̂𝑖 = 𝛼0 + 𝛽̂𝑖 𝑋1,𝑖

(5.2)

gibi olacaktır. (5.2) nolu denklemde, özellik değişkeninin konuta ait oda sayısı
olduğunu varsayarak; konuta ait oda sayısı 3 iken konutun beklenen değeri A
noktasında yani ln 𝑃̂1 düzeyinde, konuta ait oda sayısı 4 iken, konutun beklenen
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değerinin B noktasında yani ln 𝑃̂2 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla
konuta ait oda sayısındaki artış ile konutun fiyatı artmaktadır (Şekil 5.1).

Şekil 5.1 Piyasada mevcut özellikler altında tahminlemede logaritmik doğrusal HFM
regresyon eğrisi (Kaya 2012)
Burada daha iyi kaliteye sahip olarak değerlendirilen 4 odalı konutun tahmin edilen
fiyatı (ln 𝑃̂2 ) ile 4 odalıya kıyasla daha düşük kaliteye sahip olduğu varsayılan 3 odalı
konutun tahmin edilen fiyatı (ln 𝑃̂1 ) aynı regresyon eğrisi üzerinde belirlenmiştir. Bu
durum, her iki konutun da incelenen dönemde belirlenen örneklem içerisinde yer
aldığını göstermektedir. Dolayısıyla hedonik fiyat fonksiyonunda da bu iki tür konutun
etkileri mevcut olmaktadır.
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5.1.2 İncelenen dönemde piyasada mevcut olmayan özellikler ile bir konuta ait
fiyat bilgisinin tahmini
Konut için oluşturulan hedonik fiyat fonksiyonunun tek değişkenli bir model olduğu ve
kalıbının logaritmik doğrusal model olduğu varsayımı altında hedonik fiyat
fonksiyonunun tahmini (5.2) nolu denklem gibi olacaktır.
İncelenen dönemde piyasada mevcut olmayan özellikler ile bir konuta ait fiyat bilgisinin
tahmin edilmesi işleminde; incelenen dönemde konut piyasasında sadece 3 odalı
konutların olduğu varsayımı altında, 4 odalı bir konutun incelenen dönemde mevcut
olması durumunda, bu 4 odalı konutun incelenen dönemdeki beklenen değerinin ne
kadar olduğu araştırılmaktadır. Dolayısıyla burada, incelenen dönemde belirlenen
örneklemde ve hedonik fiyat fonksiyonunda sadece 3 odalı konutlar yer almakta, 4 odalı
konutlar yer almamaktadır. Bu yüzden hedonik fiyat fonksiyonunda 4 odalı konutların
etkisi de mevcut olmamaktadır. Ancak daha önce ifade edildiği gibi bu tür analizlerde;
“incelenen dönemde mevcut olmayan özellikler mevcut olsa idi bu durum hedonik fiyat
fonksiyonunda herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır” şeklinde varsayımda
bulunulmaktadır. Bu tür tahmin işleminde hedonik fiyat fonksiyonunun aynı regresyon
eğrisine sahip olacağı ve 4 odalı konut için beklenen değerin regresyon eğrisi üzerinde
gerçekleşeceği anlamına gelmektedir.

Konuta ait oda sayısı 3 iken konutun beklenen değeri A noktasında yani ln 𝑃̂1
düzeyinde, konuta ait oda sayısı 4 iken, konutun beklenen değerinin B noktasında yani
ln 𝑃̂2 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 5.2). Konutun fiyatını etkileyen diğer
tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında analiz edilen konutun oda sayısındaki
artış aslında konutta meydana gelen kalite değişimini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu
tür analizlerde, i’ninci gözleme denk gelen konutun oda sayısı eğer 3 odalı yerine 4
odalı olsaydı konutun fiyatı daha yüksek seviyelerde olacaktı yorumu da
yapılabilmektedir.
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Şekil 5.2 Piyasada mevcut olmayan özellikler altında tahminlemede logaritmik
doğrusal HFM regresyon eğrisi (Kaya 2012)
Modele göre oda sayısında meydana gelen bir birimlik artış (mutlak değişim) konutun
fiyatında ∆ kadar artışa yol açmaktadır (∆ = (ln 𝑃̂2 − ln 𝑃̂1 )). ∆: tüketicinin daha kaliteli
bir konutu satın almak için ödemeye razı olduğu fiyatı yani fiyat primini ifade
etmektedir.

Triplett (2006) tarafından bu tür tahmin işlemlerinin genellikle piyasaya sunulacak yeni
mallar için yapıldığını ifade etmiştir. Aslında, hedonik fiyat modeli tüketici tercihlerine
dayalı bir yöntem olmakla birlikte üretici tercihlerini de şekillendirmektedir. Hedonik
fiyat olarak nitelendirilen özelliklerin fiyatları arz (üretici) ve talep (tüketici) dengeleri
tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla lancaster tüketici teorisine dayanan hedonik
fiyat endeksi yönteminde tüketici tercihlerinin, uzun dönemde üreticilerin üretim
tercihleri üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu unutulmamalıdır.

Uzun dönemde, oda sayısındaki artış ile konutun fiyatında meydana gelen artış
üreticiler tarafından dikkate alınmakta ve kâr maksimizasyonu altında üretim yapan
üreticiler üretim tercihlerini değiştirebilmektedir. Dolayısıyla uzun dönemde 3 odalı
konutlar yerine daha çok 4 odalı konutların üretimi söz konusu olabilmektedir. Hatta bu
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durum uzun dönemde, konutlara ait bazı özellik değişkenlerinin belli bir dönemden
sonra yok olması ile sonuçlanabilmektedir. Bu durum konut piyasası yapısının
farklılaşacağı anlamına gelmektedir.

5.2 Hedonik Fiyat Endeksi Yöntemleri

Hedonik fiyat fonksiyonu kullanılarak hesaplanan endekse hedonik fiyat endeksi
denmektedir. Hedonik fiyat endekslerini hesaplamada temelde kullanılan dört yöntem
bulunmaktadır. Bunlar;
•Zaman Kukla Değişkeni Yöntemi
•Özellik Fiyatları Endeksi Yöntemi
•Hedonik Fiyat Tahmin Yöntemi
•Kaliteye Göre Hedonik Düzeltme Yöntemi
olarak sıralanabilir. Zaman kukla değişkeni yöntemi ile özellik fiyatları endeksi
yöntemlerinde, konuta ait fiyat bilgisi alternatif bir kaynaktan gelmediği yani fiyatlar
hakkında tüm bilgiler hedonik fiyat fonksiyondan tahmin edildiği için, doğrudan
yöntemler olarak nitelendirilmektedir.

5.2.1 Zaman kukla değişkeni yöntemi

Zaman kukla değişkeni yönteminde, oluşturulan hedonik fiyat fonksiyonunda bağımlı
değişkeni etkileyen bağımsız değişkenlerin yanı sıra kukla değişkenlerle temsil edilen
“zaman”

bağımsız

değişken

olarak

yer

almaktadır.

Hedonik

fiyat

endeksi

yöntemlerinden biri olan zaman kukla değişkeni yöntemi, regresyon modeline dâhil
edilen zaman katsayısının tahminine dayanan yöntem olmaktadır (Triplett 2006).

Zaman kukla değişkeni yöntemi, iki farklı şekilde uygulanabilmektedir.
•Birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yöntemi,
•Ardışık dönemler zaman kukla değişkeni yöntemi
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Birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yönteminde, hedonik fiyat fonksiyonunda, bütün
dönemlerde gözlemlenen tüm veriler birleştirilerek yer almaktadır. Ardışık dönemler
zaman kukla değişkeni yönteminde ise, hedonik fiyat fonksiyonunda sadece ardışık iki
döneme ait gözlemlenen veriler birleştirilerek yer almaktadır.

Birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yöntemi ile tahmin edilen konut fiyat bilgisi tüm
dönemlere ait iken ardışık dönemler zaman kukla değişkeni yöntemi ile tahmin edilen
konut fiyat bilgisi sadece ardışık iki döneme ait olmaktadır. Bu yüzden, ardışık
dönemler zaman kukla değişkeni yönteminde, sırasıyla tüm ardışık dönemlere ait zaman
kukla değişken katsayıları tahmin edilmekte, tahmin edilen bu katsayılara dayanarak
dönemler arası konut fiyat endeksi hesaplanmaktadır. Birleştirilmiş zaman kukla
değişkeni yönteminde kullanılacak model;

𝐾
ln 𝑃 = 𝛽0 + ∑𝐾
𝑘=1 𝛽𝑡 𝑋𝑡 + ∑𝑘=1 𝑌𝑗 𝐷𝑗 + 𝜀𝑖

(5.3)

olarak yazılabilir. Ardışık dönemler zaman kukla değişkeni yöntemi bazı kaynaklarda
“komşu dönemler yaklaşımı” olarak ifade edilmektedir.

𝑡
ln 𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑𝐾
𝑘=1 𝛽𝑘 𝑋𝑖,𝑘 + 𝛾𝐷𝑖 + 𝜀𝑖

(5.4)

Burada; 𝑡;0,1, 𝛽0 ; sabit terimi, 𝜀𝑖𝑡 ; Hata terimini (tahmin edilen konutun fiyatı ile
gerçekleşen fiyatı arasındaki farkların toplamını), 𝑃𝑖𝑡 ; t döneminde i. ninci konutun
fiyatını, 𝑋𝑖,𝑘 ; i.ninci konutun k.nıncı özelliğini (k=1,2, … , k), 𝛾; zaman kukla
değişkenine ait katsayıyı, 𝛽𝑘 ; i.ninci konutun 𝑘. nıncı özelliğine ait parametre değerini
ifade etmektedir. 𝛽’lar özelliklere ait hedonik fiyatlar olmaktadır.

Birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yöntemi ile ardışık dönemler zaman kukla
değişkeni yöntemlerinde kalite değişimleri 𝛽’lar ile ifade edilmektedir. 𝐷𝑖 = zaman
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kukla değişkenini ifade etmektedir. İncelenen dönemde kukla değişken 1 değerini
almakta iken diğer dönemlerde “0” değerini almaktadır.

Modelde yer alacak zaman kukla değişken sayısı incelenen dönem sayısına göre
belirlenmektedir. Örneğin, üç dönemli bir analiz yapılması durumunda modelde 2 adet
(3-1=2) zaman kukla değişkeni, iki dönemli analiz yapılması durumunda ise 1 adet
(2-1=1) zaman kukla değişkeni yer almaktadır. Özetle modelde, konut fiyat
değişimlerinin hesaplandığı temel yıl (burada t dönemi olması sebebiyle, t) dönemine
ait kukla değişken yer almamaktadır. Bu yüzden kukla değişken sayısı belirlenirken,
toplam analiz dönemi sayısından bir çıkarılmaktadır.

Sadece iki dönemi baz alarak uygulaması yapılan ardışık dönemler zaman kukla
değişkeni yönteminde sadece 1 adet zaman kukla değişkeni modelde yer almaktadır. Bu
yöntemde, t döneminde “1”, diğer dönemde “0” değerini almaktadır. Birleştirilmiş
zaman kukla değişkeni yönteminde ise eğer üç dönemli (örneğin, t, t+1 ve t+2 dönemi
inceleniyorsa) bir model söz konusu ise ve temel dönem t dönemi ise, modelde 𝐷𝑡+1 ve
𝐷𝑡+2 olmak üzere iki adet zaman kukla değişkeni yer alacaktır. 𝐷𝑡+1 , t+1 döneminde
“1”, diğer dönemlerde “0”, 𝐷𝑡+2, t+2 döneminde “1”, diğer dönemlerinde “0” değerini
alacaktır:
1, 𝑡 + 1 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒
𝐷𝑡+1 ={
0, 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒
1, 𝑡 + 2 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒
𝐷𝑡+2 ={
0, 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒

Zaman kukla değişkeni yönteminde, modelden tahmin edilen 𝛾’lar ait olduğu
dönemdeki konut fiyat değişimlerinin yüzde kaçının özelliklerdeki değişimlerden
kaynaklanmadığını tahmin etmektedir. Haan (2003) tarafından zaman kukla değişkenin
katsayısının anti logaritmasının doğrudan kalite düzeltmesi yapılmış fiyat endeksi
değerini verdiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla 𝛾, konutun t döneminde (t = 1), temel
döneme göre (t = 0) değerinin logaritması olmaktadır. Aslında bu katsayılar 𝛾’lar, tüm
dönem katsayılarının ortalaması olmaktadır (Triplett 2006).
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Özet olarak 𝛾̂1 ve 𝛾̂2 sırasıyla, 𝑡 ve 𝑡 + 1dönemleri ile t ve 𝑡 + 2 dönemleri arasında,
konut özelliklerinde meydana gelen değişimler dışlandığında, konutun fiyatında
meydana gelen yüzde değişimini ifade etmektedir. 𝛾’lar kalite dışındaki konutun
fiyatında meydana gelen fiyat değişimlerini gösterdiğinden bahsedilen yüzde değişimler
kalite değişimlerinden arındırılmış

saf değer artış

ya da azalışları

olarak

yorumlanmaktadır. 𝑡 + 1 ile 𝑡 + 2dönemleri arasında konut fiyatında meydana gelen
yüzde değişimim hesaplanabilmesi için ise;

𝐷𝑡+1 = 1, tüm dönemler için (t+1 ile t+2)
𝐷𝑡+2 = 1, sadece t+2 dönemi için,

şeklinde uygulamanın yapılması gerekmektedir. Her bir konut tanımlaması konutu
oluşturan karakteristik özelliklerince belirlenmekte, konutun özelliğinde meydana gelen
bir değişiklik yeni bir konut tanımlamayı gerekli kılmaktadır. Bu yüzden, zaman kukla
değişkeni yönteminde her bir konutun özelliklerinin dönemler arasında değişmediği
yani sabit kaldığı varsayılmaktadır (Triplett 2006). Bu varsayımın bir sonucu olarak,
birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yönteminde “𝛽”ların uzun dönemde sabit olduğu
varsayımı yapılmaktadır. Bu varsayım, yöntemin en çok eleştiri alan yönünü
oluşturmaktadır. Gerçekte, uzun dönemde “𝛽”ların sabit olması beklentilere uygun
olmamaktadır. Pakes teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu piyasalarda bu varsayımın
gerçekçi olmadığını vurgulamıştır. Katsayıların sabit tutuluyor varsayımının yapılması
aslında katsayıların dönemler boyunca kısıtlanmış olduğunu ifade etmektedir (Triplett
2006).

Birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yönteminin birikimli veri kullanmayı gerekli
kılması örneklem büyüklüğü küçük olduğunda faydalı olabilmektedir. Ayrıca, temel
dönemde mevcut olmayan yeni malların, temel dönemde mevcut olsalardı sahip
oldukları özelliklerle fiyat tahminlerini yapabilmeyi mümkün kılmaktadır (Haan 2004).
Zaman kukla değişkeni yönteminde konutlara ait karakteristik özellikler dönemler arası
sabit tutulmasına karşın her bir konutun fiyatı dönemler arası değişebilmektedir.
Birleştirilmiş zaman kukla değişken yönteminin uygulanabilmesi için her konuta ait her
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dönemde konut fiyat bilgilerinin mevcut olması gerekmektedir. t: ilk dönem, t+1: ikinci
dönem, t+2 = üçüncü dönem olmak üzere bu üç döneme birleştirilmiş zaman kukla
değişkeni yönteminin uygulandığını ve EKK yöntemi ile tahmin edilen modelin;
ln 𝑃̂𝑖,𝑡 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑋̂1,𝑖 + 𝛽̂2 𝑋̂2,𝑖 + 𝑌̂1 𝐷𝑡+1 + 𝑌̂2 𝐷𝑡+2

(5.5)

gibi olduğu varsayılsın. Bu yöntemde her bir konuta ait her dönem fiyat bilgisi
regresyon analizine tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla, regresyon analizi sonucu elde edilen
𝑃̂𝑖,𝑡 , i’ninci konutun ilgili dönemdeki (t, t+1 ya da t+2) tahmini fiyatını vermektedir.
Ancak her üç dönemde de t döneminde belirlenen örneklemde yer alan tüm konutlara ait
fiyat bilgilerine ulaşılabilmesi oldukça zor olmaktadır. Bir konutun fiyat bilgisi hangi
dönemde mevcut ise, ilgili konut o döneme ait regresyon analizinde yer almakta, fiyat
bilgisinin olmadığı, diğer dönemde ise ilgili konut ile ikame edilebilecek konut tespit
edilerek, ikame edilen konut, kendi fiyat bilgisinin bulunduğu dönemde regresyon
analizine tabi tutulmaktadır (Triplett 2006). Ayrıca, dönemler boyunca katsayıların sabit
olduğu varsayımı, her dönemde oluşturulan regresyon denklemlerinin eğimlerinin aynı
olması anlamına gelmektedir.
Tahmin edilen modelin, t döneminde;

ln 𝑃̂𝑖,𝑡 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑋1,𝑖 + 𝛾̂1 𝐷𝑡+1 + 𝛾̂2 𝐷𝑡+2

(5.6)

gibi olduğu varsayılabilir. Bu model, konutun fiyatını etkileyen konuta ait özellik
değişkenin sadece bir adet olduğunu ve iki adet kukla değişken olması sebebiyle üç
dönemli birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yönteminin uygulandığını ifade
etmektedir. 𝑋𝑖 , değişkenine ait tahmin edilen katsayının yöntemin varsayımı gereği üç
dönemde de sabit olması sebebiyle, t dönemindeki bu regresyon modelinin eğimi t+1
ve t+2 dönemlerinde de aynı olacaktır. Dolayısıyla zaman kukla değişken katsayılarına
bağlı olarak, t+1 ve t+2 dönemlerinde aynı eğime sahip ancak farklı fiyat düzeylerinde
regresyon eğrileri elde edilecektir.
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Örneğin, 𝛾̂1 değerinin negatif olması, konutun fiyatında, t+1 döneminde t dönemine
kıyasla, konutun fiyatını etkileyen özellikler sabit iken, bir düşme olduğunu,
𝛾̂2 değerinin pozitif olması ise, konutun fiyatında t+2 döneminde t dönemine kıyasla,
konutun fiyatını etkileyen özellikler sabit iken, bir artış olduğunu göstermektedir. Bu
artış ve azalışlar yüzde olarak ifade edilmektedir. Triplett (2006)’in de ifade ettiği gibi,
bu durumda zaman kukla değişken katsayıları alternatif regresyonların sabit terimleri
olarak rol yapmakta ve böylece her dönem regresyon eğrileri kukla değişken katsayıları
sayesinde diğer dönem regresyon eğrilerinin üstünde veya altında yer almaktadır (Şekil
5.3).
Yöntemin bünyesinde barındırdığı ve uzun dönemde beklentiler ile uyumlu olmayan
dönemler boyunca katsayıların sabit olduğu varsayımı sebebiyle, birleştirilmiş zaman
kukla değişkeni yönteminden daha çok ardışık dönemler zaman kukla değişken
yönteminin kullanılması tercih edilmektedir (Triplett 2006). Çünkü ardışık dönemler
zaman kukla değişkeni yönteminde sadece birbirini takip eden iki dönem
karşılaştırılması yapılmakta ve dolayısıyla “𝛽” ların sabit tutulmasına yönelik bir
varsayımda bulunulmasına gerek kalmamaktadır.
Haan (2003)’e göre uzun dönemde “𝛽”ların sabit tutulması istenmeyen bir durum
olmasına rağmen kısa dönemde, özellikle aylık endeks hesaplamasının yapılması
durumunda, “𝛽” ların sabit olduğu varsayımın yapılması çokta kısıtlayıcı bir unsur
olarak değerlendirilmemekte ve hatta kısa dönemde parametrelerin yaklaşık olarak aynı
çıkması beklenmektedir.

Ardışık dönemler zaman kukla değişkeni yönteminde de birleştirilmiş zaman kukla
değişkeni yönteminde kullanılmakta olan veri seti kullanılmaktadır (Şekil 5.3). Ancak
ardışık dönemler zaman kukla değişkeni yönteminde önce t ile t+1 dönemleri
birleştirilerek regresyon analizi yapılmakta ve daha sonra t+1 ile t+2 dönemleri
birleştirilerek regresyon analizi yapılmaktadır. Dolayısıyla her analiz döneminde farklı
𝛾̂1 ve 𝛾̂2 katsayılarının tahmin edilmesi mümkün olmaktadır. Üç dönemini içeren
konut fiyat endeksi ise; 𝛾̂1 ile 𝛾̂2 nin (antilog) çarpılmasıyla elde edilmektedir.
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Şekil 5.3 Birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yöntemi - regresyon eğrileri (Kaya 2012)

5.2.1.1 Zaman kukla değişkeni endeksi ve formülü
Geleneksel fiyat endeksi hesaplamalarında, Laspayres, Paasche ve Fisher formülleri
kullanılmaktadır. Zaman kukla değişkeni yöntemi tahmininin, bu formüllerden
hangisine denk geldiğinin belirlenmesi önem taşımaktadır (Triplett 2006).

Hedonik kalite düzeltmesi, t ile t+1 dönemlerinde satılan konutların özelliklerindeki
değişimi ölçen bir miktar endeksidir (Triplett 2006). Yani hedonik kalite düzeltmesi
konut özelliklerinde (oda sayısı, banyo sayısı vb.) t ile t+1 dönemleri arasında ortalama
değişimi ifade etmektedir. Konutun özelliklerindeki
fonksiyonundan

elde

edilen

𝛽 katsayıları

yani

değişim, hedonik fiyat

hedonik

fiyat

düzeylerince

değerlendirilmektedir.

HFM’nde endeks formülü ile hedonik kalite düzeltmesi hedonik fiyat fonksiyonunun
fonksiyonel kalıbına bağlı olarak belirlenmektedir. t dönemine ait gözlem sayısının n,
t+1 dönemine ait gözlem sayısının m olduğu varsayımı altında, üç dönemli
birleştirilmiş zaman kukla değişkeni yöntemi kullanılarak hesaplanması düşünülen
endeks için kurulan hedonik fiyat fonksiyonunun kalıbının tam logaritmik kalıpta
olması durumunda, endeks formülü ile hedonik kalite düzeltmesi formülü;
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𝑙𝑛𝑃̂𝑖,𝑡 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑙𝑛𝑋1,𝑖 + 𝛽̂2 𝑙𝑛𝑋2,𝑖 + 𝛾̂1 𝐷𝑡+1 + 𝛾̂2 𝐷𝑡+2

(5.7)

Endeks{𝑡 + 1⁄𝑡} = 𝑒𝑥𝑝(𝛾̂1 ),

= [∏(𝑃𝑖,𝑡+1 )

1⁄𝑛

/(𝑃𝑖,𝑡 )

1⁄𝑚

] : ℎ𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑑ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑚𝑒𝑠𝑖

Hedonik kalite düzeltmesi=𝑒𝑥𝑝 {∑ 𝛽𝑗 ((∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡+1 ⁄𝑛) − (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡 ⁄𝑚))}

(5.8)

(5.9)

biçiminde tanımlanır. Dolayısıyla, zaman kukla değişkeni endeks değeri, t ile t+1
dönemlerindeki konut fiyatlarının ağırlıklandırılmamış geometrik ortalamalarının
oranının hedonik kalite düzeltmesi ile bölümüne eşittir. Genelde her dönemde gözlem
sayısı eşit olmamaktadır n ≠ m. Doğrusal kalıpta ise;

𝑃̂𝑖,𝑡 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑋1,𝑖 + 𝛽̂2 𝑋2,𝑖 + 𝛾̂1 𝐷𝑡+1 + 𝛾̂2 𝐷𝑡+2
Endeks{𝑡 + 1⁄𝑛} = (𝛾̂1 )
=[∑(𝑃𝑖,𝑡+1 )⁄𝑛⁄∑(𝑃𝑖,𝑡 )⁄𝑚] − ℎ𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑑ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑚𝑒𝑠𝑖
Hedonik kalite düzeltmesi={𝛽𝑗 (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡+1⁄𝑛) − (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡 ⁄𝑚)}

(5.10)

Bu durumda, zaman kukla değişkeni endeks değeri, t ile t+1 dönemlerindeki konut
değerlerinin ağırlıklandırılmamış basit ortalamalarından hedonik kalite düzeltmesinin
çıkarılması ile elde edilmektedir.

5.2.1.2 Zaman kukla değişkeni endeksi ile eşleşen modeli endeksi karşılaştırması

En önemli araştırma konularından biri de hedonik endeksler ile geleneksel endeks
modelleri eşleşen modeli endeks değerlerinin aynı, yaklaşık ya da farklı sonuçlar verip
vermediğinin belirlenmesidir (Triplett 2006).
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Üç döneme ait verilere zaman kukla değişkeni yönteminin uygulandığı ve örneklemde t
ile t+1 dönemlerinde fiyat bilgisi mevcut olan bir konutun t+2 dönemine ait fiyat
bilgisinin örneklemde yer almadığı varsayımı altında; t+2 döneminde fiyat bilgisi
mevcut olmayan konut için ikame edilecek bir başka konut belirlenmekte ve t+2
döneminde ikame edilen konuta ait fiyat bilgisi örnekleme dahil edilmektedir. Eşleşen
modeli yaklaşımında, t ile t+1 dönemlerinde ikame mal olmaması sebebiyle tam
eşleşme gerçekleşmektedir. Ayrıca bu yaklaşımda konuta ait özelliklerde kalite
değişiminin olmadığı varsayımı mevcut olduğundan t ve t+1 dönemlerine ait hedonik
kalite düzeltmesi 1’e eşit olacaktır.

Kalite değişimlerinin sabit tutulması 𝑋𝑖𝑗,𝑡 lerin 𝑋𝑖𝑗,𝑡+1 ’lere eşit olduğu anlamına
gelmekte, dolayısıyla logaritmik hedonik fonksiyon kalıbına sahip olan modele ait
hedonik kalite düzeltmesi formülünde; (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡+1⁄𝑛) − (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡 ⁄𝑚) = 0 olmaktadır.
Dolayısıyla bu durumda; Hedonik kalite düzeltmesi;
𝑒𝑥𝑝{𝛽𝑗 (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡+1⁄𝑛) − (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡 ⁄𝑚)}

(5.11)

olduğundan hedonik kalite düzeltmesi= exp(0)=1 olmaktadır. Özet olarak t ile t+1
dönemlerinde ikame mal durumunun söz konusu olmaması sebebiyle, eşleşen modeli
yaklaşımında tam eşleşmenin gerçekleşmesi, zaman kukla değişkeni yönteminde ise
konuta ait özellik katsayılarının dönemler arası sabit tutulması sebebiyle eşleşen modeli
ve zaman kukla değişkeni yöntemleri ile hesaplanan endeks değerleri aynı olmaktadır.
Kalite değişimi olduğunda ise; zaman kukla değişkeni hedonik endeks değeri ancak
hedonik kalite düzeltmesi ile birlikte eşleşen modeli endeks değeri ile aynı olmaktadır.
Ancak, t+2 döneminde ikame malın mevcut olduğu durumda, zaman kukla değişkeni
için endeks ve hedonik kalite düzeltmeleri;

Endeks= {𝑡 + 2⁄𝑡 + 1}𝑒𝑥𝑝(𝛾̂2 )
= [∏(𝑃𝑖,𝑡+2 )

1⁄𝑛

/(𝑃𝑖,𝑡+1 )

1⁄𝑛

] : ℎ𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑑ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑚𝑒𝑠𝑖

gibi olacaktır.
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(5.12)

Hedonik kalite düzeltmesi={𝛽𝑗 (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡+2⁄𝑛) − (∑ 𝑋𝑖𝑗,𝑡+1⁄𝑛)}

(5.13)

t döneminde n adet gözlem olduğu varsayımı altında, ikame mal olması durumunda
eşleşen modeli ile endeks hesaplamasında; t ve t+1 dönemlerinde tam eşleşme olduğu
için n adet gözlem verisi kullanılmaktadır. t+2 döneminde ise örneklemde artık yer
almayan konuta ait fiyat bilgisi t+1 döneminde de dışlanmakta, t+2 ile t+1
dönemlerinde yapılan endeks hesabına sadece n-1 adet gözlem dahil edilmektedir.

HFM’nde zaman kukla değişkeni yönteminde ise tam eşleşme olması gerekmemektedir.
Dolayısıyla, bu yöntem ikame malın fiyat bilgisini t+2 döneminde endeks hesabına
dâhil etmektedir. Bu durum, zaman kukla değişkeni yönteminin eşleşen modeli
yönteminin aksine dönemler arası kalite düzeltmesi yapılmasına imkân verdiğini
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla eşleşen modeli yöntemi ile endeks hesaplamasında
dönemler arasında örneklemde yer alan gözlem sayılarının eşit olması gerekirken
hedonik

fiyat

modeli

ile

yapılan

endeks

hesaplamalarında

bu

gereklilik

bulunmamaktadır. Bundan dolayı, ikame mal olması durumunda, zaman kukla
değişkeni endeks değeri, eşleşen modeli endeks değerine, ağırlıklandırılmamış
geometrik ortalama endeksi olsa bile eşit olmamaktadır (Triplett 2006)
5.2.2 Özellik fiyatları endeksi
Hedonik fiyat fonksiyonunun regresyon analizi ile konutu oluşturan her bir özelliğin
konut fiyatına “gizli” ya da “hedonik” fiyat olarak tanımlanan marjinal katkıları
belirlenmekte veya regresyon analizi sonucu özelliklere ait katsayılar, özelliklerin
hedonik fiyatlarının tahminlerini vermektedir.

Örneğin, bir konutun fiyatının

belirlenmesinde sahip olduğu özelliklerden oda sayısının bir birim artması durumda
konutun fiyatında meydana gelen artış ya da azalış belirlenebilmektedir.
Hanehalkının konut satın alma tercihleri ile üreticilerin üretim tercihleri konutu
oluşturan özelliklerin hedonik fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, fayda
maksimizasyonu altında bireylerin daha fazla odalı konutları satın alma eğiliminde
olmaları, daha fazla odalı konutlar için daha fazla ödemede bulunmaya razı oldukları
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anlamına gelmektedir. Bu durum daha öncede ifade edildiği gibi kâr maksimizasyonu
amacında olan üreticilerin de uzun dönemde üretim biçimlerini şekillendirmektedir.
Dolayısıyla hem alıcı, hem de satıcılar açısından karar alma süreçlerinde konuta ait
özelliklerden önemli olan özelliklerin hedonik fiyat fonksiyonunda yer alması ve bu
özelliklere ait hedonik fiyatların belirlenmesi önem taşımaktadır (Triplett, 2006).

Zaman kukla değişkeni yönteminde özelliklere ait katsayıların sabit olduğu
varsayılmakta veya konuta ait özelliklerde meydana gelen kalite değişimleri göz ardı
edilmektedir.

Hedonik fiyat endeksi yöntemlerinden biri olan özellik fiyatları endeksi yönteminde,
zaman kukla değişkeni yönteminin tersine, özelliklere ait hedonik fiyatları ifade eden
katsayılar sabit tutulmamakta ve endeks hesaplamasında girdi olarak yer almaktadır.
Bu durum, özellik fiyatları endeksi yönteminde her dönem için hedonik fiyat
fonksiyonunun regresyon analizine tabi tutulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu
yöntemde, hedonik fiyatların (𝛽𝑖 ) endeks hesaplamasında girdi olması sebebiyle her
dönem

regresyon

karşılaştırmanın

analizinin

yapılabilmesi

tekrarlanması
gerekliliğinin

gerekliliği

aslında

dönemlerarası

bir sonucu olmaktadır. Bu yüzden

temel dönemde hedonik fiyat fonksiyonunda yer alan konuta ait özellik değişkenlerinin
diğer dönemlerde de mutlaka yer alması gerekmektedir. Böylece temel yılda özelliklere
ait belirlenen hedonik fiyatlar diğer dönemlerle kıyaslanabilecektir.
5.2.2.1 Özellik fiyatları endeksi formülü
t döneminde belirlenen hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının doğrusal olduğu ve t ile t+1
dönemlerindeki hedonik fiyat fonksiyonlarının sırasıyla;
𝑃𝑖,𝑡 = 𝛼0,𝑡 + 𝛽1,𝑡 𝑋1,𝑖 + 𝛽2,𝑡 𝑋2,𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡

(5.14)

𝑃𝑖,𝑡+1 = 𝛼0,𝑡+1 + 𝛽1,𝑡+1 𝑋1,𝑖 + 𝛽2,𝑡+1 𝑋2,𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡+1

(5.15)

gibi olduğu varsayılabilir. 𝛼0 , sabit terim; konut fiyatının hiçbir özelliğe sahip olmadan
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önceki fiyatını ifade etmektedir. Bu, diğer bir özellik olarak değerlendirilebileceği gibi,
regresyona dâhil edilmeyen diğer değişkenleri içeren bir değişken olarak da
değerlendirilebilmektedir (Triplett 2006). Sabit terim (𝛼0,𝑡 ) göz ardı edilerek,
özelliklerin Laspeyres Fiyat Endeksi Formülü;
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝐿 = ∑ 𝛽𝑖,𝑡+1 𝑞𝑖,𝑡 / ∑ 𝛽𝑖,𝑡 𝑞𝑖,𝑡

(5.16)

Özelliklerin Paacshe Fiyat Endeksi Formülü;
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑃 = ∑ 𝛽𝑖,𝑡+1 𝑞𝑖,𝑡+1 / ∑ 𝛽𝑖,𝑡 𝑞𝑖,𝑡+1

(5.17)

Özelliklerin Fisher Fiyat Endeksi Formülü;

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝐹 = {[∑ 𝛽𝑖,𝑡+1 𝑞𝑖,𝑡 ⁄∑ 𝛽𝑖,𝑡 𝑞𝑖,𝑡 ][∑ 𝛽𝑖,𝑡+1 𝑞𝑖,𝑡+1 ⁄∑ 𝛽𝑖,𝑡 𝑞𝑖,𝑡+1 ]}

1⁄
2

(5.18)

Formüllerden de görüldüğü gibi özellik fiyatları endeksi yönteminde özelliklere ait
ağırlık bilgilerinin mevcut olması gerekmektedir. Formülde yer alan q’lar ağırlıkları
ifade etmektedir.
𝑞𝑖,𝑡 = 𝑡 dönemine ait ağırlık
𝑞𝑖,𝑡+1 = 𝑡 + 1 dönemine ait ağırlık

Eğer ağırlık bilgisi temel dönem (𝑞𝑖,𝑡 ) kullanılarak endeks hesaplamasında bulunuluyorsa,
Laspayres, ikinci dönem (𝑞𝑖,𝑡+1) kullanılarak endeks hesaplamasında bulunuluyorsa,
Paasche endeks formülleri kullanılmaktadır. Fisher endeksi ise Laspayres ve Paasche fiyat
endekslerinin geometrik ortalamasıdır.

Özellik fiyatları endeksinde yer alan bu ağırlıklar temelde özelliklerin miktarlarını ifade
etmektedir. Örneğin, X1 özelliği için, q i , her bir X1 türü için, konut sayılarının toplamıdır.
Yani üç odalı ve dört odalı olmak üzere iki tür konut olduğunu ve X1 özelliğinin de oda
sayısı olduğu varsayımı altında, q i , üç odalı ve dört odalı konutların toplamı olmaktadır.
Örneğin, tüketicilerin 300 adet üç odalı, 200 adet dört odalı konutlardan tükettiği
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varsayımı altında, tüketiciler ((300 × 3) + ( 200 × 4)) = 1.700 adet oda satın almış
olacaklardır.
Alternatif olarak; ağırlıklar ortalama olarak da kullanılmaktadır. Bu durumda, tüketiciler
tarafından satın alınan ortalama oda miktarı 1700/7 ≅ 242,86 olmaktadır. Dolayısıyla,
bir malın kalitesinde iyileşme olması durumunda özellik fiyatları endeks değerinde de
artış olacaktır. Örneğin, konutun oda sayısı özelliğinde daha çok dört odalı konutların
talep edilmesi, tüketiciler tarafından satın alınan toplam oda sayısı adedini arttırmakla
birlikte ortalama satın alınan oda sayısı da arttırmaktadır. Ancak, Laspayres ve Paasche
formüllerinin kullanılması durumunda, ağırlıklandırmaların farklı olması sebebiyle
hesaplanan endeks değerleri farklı olmakta, hedonik fiyatlar ise hedonik fiyat
fonksiyonunun kalıbına bağlı olarak farklılaşmaktadır (Triplett 2006).

Endeks için belirlenen tüketici grubunun tek bir hanehalkı olarak ya da hanehalkı grubu
olarak belirlenmesi durumunda bu yöntem sonuçları sadece belirlenen grup için
değerlendirmelerde bulunmayı mümkün kılmaktadır. Aslında bu bir anlamda
homojenleştirmek anlamına gelmektedir. Özellik fiyatları endeksi yönteminde ağırlık
bilgilerinin kullanılıyor olması bu yöntemde özelliklerin miktar endekslerinin de
hesaplanmasını mümkün kılmaktadır.

Özelliklerin Laspeyres Fiyat Endeksi Formülü;
𝑄 − 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝐿 = ∑ 𝑞𝑖,𝑡+1 𝛽𝑖,𝑡 / ∑ 𝑞𝑖,𝑡 𝛽𝑖,𝑡

(5.19)

Özelliklerin Paacshe Fiyat Endeksi Formülü;
𝑄 − 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑃 = ∑ 𝑞𝑖,𝑡+1 𝛽𝑖,𝑡+1 / ∑ 𝑞𝑖,𝑡 𝛽𝑖,𝑡+1

(5.20)

Özelliklerin Fisher Fiyat Endeksi Formülü;
𝑄 − 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝐹 = {[∑ 𝑞𝑖,𝑡+1 𝛽𝑖,𝑡 ⁄∑ 𝑞𝑖,𝑡 𝛽𝑖,𝑡 ][∑ 𝑞𝑖,𝑡+1 𝛽𝑖,𝑡+1 ⁄∑ 𝑞𝑖,𝑡 𝛽𝑖,𝑡+1 ]}
olarak yazılabilir.
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1⁄
2

(5.21)

5.2.2.2 Zaman kukla değişkeni yöntemi ile özellik fiyatları endeksi yönteminin
karşılaştırması
Zaman kukla değişkeni yöntemi ile özellik fiyatları endeksi yöntemi karşılaştırıldığında;
Her iki yöntemde de; (i) hem temel döneme ait, hem de her analiz dönemine ait hedonik
fiyat fonksiyonunun mevcut olması gerekmekte, (ii) HFM her dönem için regresyon
analizine tabi tutulmakta, (iii) endeks hesaplamasında hedonik fiyat fonksiyonundan
tahmin edilen bilgiler kullanılmakta ve (iv) her iki yöntem uygulamada geniş hacimli
panel veri seti gerektirmektedir.

Bir konutu satın almaya karar veren bir tüketici satın almaya karar verdiği konutun
özellikleri ile satın alma işleminden sağlayacağı fayda düzeyini maksimum yapmak
istemektedir. Dolayısıyla satın alınan özelliklerin miktarları tüketici tercihlerini
yansıtmaktadır. Örneğin, bir dönemde satın alınan dört odalı konutların üç odalı
konutlardan daha fazla olması tüketici tercihlerinin dört odalı konutlara doğru kaydığını
yani tüketicilerin artık üç odalı konutlardan daha çok dört odalı konutları satın
aldıklarında fayda düzeylerini maksimum yaptıkları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla
özellik fiyatları endeksi yönteminde ağırlık bilgileri büyük ölçüde ilgili dönemdeki
tüketici tercihlerini yansıtmaktadır.

Zaman kukla değişkeni yönteminde ağırlık bilgisi kullanılmamaktadır. Genellikle
ağırlıklandırılmış fiyat endekslerinin ağırlıklandırılmamış fiyat endekslerine tercih
edildiği göz önüne alındığında özellik fiyatları endeksi yöntemi, zaman kukla değişkeni
yöntemine kıyasla tercih edilen bir yöntem olmaktadır.

Zaman kukla değişkeni yönteminde hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının türü endeks
formülünü belirlemektedir. Özellik fiyatları endeksi yönteminde ise, hedonik fiyat
fonksiyonunun kalıbı ile endeks formülü birbirinden bağımsız olarak belirlenmektedir.
Bu yüzden, özellik fiyatları endeksi yöntemi, zaman kukla değişkeni yöntemine kıyasla
tercih edilen bir yöntem olmaktadır.
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Özellik fiyatları endeksi yönteminde, zaman kukla değişkeni yönteminin en fazla
eleştirilere maruz kalmasına sebep olan özelliklere ait katsayıların (hedonik fiyatların)
dönemler boyunca sabit kaldığı varsayımı bulunmamaktadır. Zaman kukla değişkeni
yönteminde analiz dönemini kapsayan (üç yıl, iki yıl vb.) tek bir hedonik fiyat
fonksiyonu mevcut iken özellik fiyatları endeksi yönteminde her bir dönem için bir
hedonik fiyat fonksiyonu mevcut olmakta dolayısıyla her bir dönem için özelliklerin
hedonik fiyatları tahmin edilebilmektedir.

Ancak, zaman kukla değişkeni yönteminde de bahsedildiği gibi, özelliklere ait
katsayıların dönemler arası sabit kaldığı varsayımı, özellikle teknolojik gelişmelere çok
açık olan mallarda yanlı sonuçlara neden olmakta iken konut gibi teknolojik açıdan
gelişmesi ancak uzun dönemde mümkün olabilen mallarda bu varsayım yanlı sonuçlara
neden olmamaktadır. Dolayısıyla özellikle ardışık dönemler zaman kukla değişkeni
yöntemi konut piyasası için kullanılabilecek uygun bir yöntem olmaktadır.

Özet olarak Triplett (2006) tarafından hedonik fiyat endeksi yöntemlerinin avantaj ve
dezavantajlarının değerlendirilmesinde; analiz edilecek malın yapısının nasıl olduğunun
tespiti ile özelliklerin hedonik fiyatlarının dönemler arası sabit tutulup tutulmamasının
gerekliliğinden daha çok, sabit tutulması ile sabit tutulmaması durumunda önemli
değişikliklerin olup olmadığının belirlenmesinin daha önemli olduğunu ortaya
koymuştur. Buna ilave olarak Triplett (2006), endeks hesaplamasında hedonik fiyat
fonksiyondan tahmin edilen bilgilerin kullanılması gerekliliği ile geniş hacimli veri seti
gerekliliğinden dolayı zaman kukla değişkeni yöntemi ile özellik fiyatları endeksi
yönteminin uygulama

açısından

genellikle

resmi

kurumlar tarafından tercih

edilmediğini daha çok akademisyenler tarafından tercih edildiğini ifade etmiştir (Kaya
2012).

5.2.3 Hedonik fiyat tahmin yöntemi

Hedonik fiyat endeksi yöntemlerinden dolaylı veya karma olarak nitelendirilen
yöntemlerden biri de hedonik fiyat tahmin yöntemi olmaktadır. Dolaylı bir yöntem
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olması, hedonik fiyat tahmin yönteminde hedonik fiyat fonksiyonu ve hedonik fiyat
endeksi için gereken veri setinin ayrı olabileceği anlamına gelmektedir. Hedonik fiyat
tahmin yöntemi, Endeks hesaplamasının gerçekleştirildiği örneklemde yer alan
mallardan birinin piyasada bir dönem yok olması (yani artık işlem görmemesi) ya
da bu mallardan birine benzer özelliklere sahip başka bir malın piyasada mevcut
olmaya başlaması ile ikame malın söz konusu olduğu durumlarda, hedonik fiyat
fonksiyonun regresyona tabi tutulmasını gerektiren yöntemdir.

Bu yöntemde, t döneminde mevcut olmayan, t+1 döneminde piyasada yeni bir mal
olarak mevcut olan bir ürünün, t döneminde olsaydı gerçekleşecek fiyatının tahmin
edilmesi için, aynı şekilde üç dönemli analiz olduğu varsayımı altında bir malın, t ve
t+1 dönemlerinde piyasada mevcut iken t+2 döneminde piyasada olmaması durumunda,
bu malın t+2 döneminde de piyasada olsaydı gerçekleşecek değerinin tahmin edilmesi
için hedonik fiyat fonksiyonu kullanılmaktadır.

Daha önce bahsedildiği gibi, istatistikçiler genellikle eğer geleneksel yöntemler yeterli
ise tam eşleştirmenin mümkün olduğu durumlarda eşleşen modeli yöntemini
kullanmayı tercih etmektedir. Ancak eşleşmenin mümkün olmadığı durumlarda
alternatif endeks hesaplama yöntemlerini kullanmaktadırlar. Dolayısıyla, hedonik fiyat
tahmin yöntemi ancak piyasada bir malın artık işlem görmemesi veya ikame malın
piyasada mevcut olmaya başlaması ile eşleşmenin yapılamadığı durumlarda kullanılan
yöntem olmaktadır. Eşleşmenin yapılamadığı her iki durumda da önceden belirlenen
örneklemde bir değişim gerçekleşmiş olmaktadır. Dolayısıyla, hedonik fiyat tahmin
yöntemi ile aslında örneklem dışı kalite değişimleri değerlendirilmektedir (Triplett
2006).
Yeni ikame mal söz konusu iken, üç dönemli endeks analizinin yapıldığı varsayımı
altında, t ve t+1 dönemlerinde örneklemde mevcut olan mallar için eşleşen modeli
yöntemi çerçevesinde tam eşleşme durumu söz konusu olmaktadır. t+2 döneminde ise
örneklemde t ve t+1 dönemlerinde mevcut olmayan yeni bir mal örnekleme ikame
mal olarak dâhil olmaktadır. Bu durumda, t ve t+1 dönemlerinde eşleşen modeli
yöntemi, t+2 için hedonik fiyat tahmin yöntemi kullanılmaktadır.
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t döneminde kurulan hedonik fiyat fonksiyonunun aşağıdaki gibi tam logaritmik kalıpta
olduğu ve ikame malın t+1 döneminde söz konusu olduğu varsayımı altında;

ln 𝑃𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 ln 𝑋1,𝑖,𝑡 + 𝛽2 ln 𝑋2,𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡

(5.22)

şeklinde olacaktır. t+1 döneminde ikame mal olarak piyasada mevcut bulunan
konut için, sahip olduğu özellikler dikkate alınarak t dönemindeki fiyatının tahmin
edilmesi aslında bu, (5.24) nolu denklemin t+1 dönemi verileri üzerinde çalıştırılması
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla t = t+1 olmaktadır. Bu durumda t+1 dönemi için
hedonik fiyat fonksiyonu;

ln 𝑃𝑖,𝑡+1 = 𝛼0 + 𝛽1 ln 𝑋1,𝑖,𝑡+1 + 𝛽2 ln 𝑋2,𝑖,𝑡+1 + 𝜀𝑖,𝑡+1

(5.23)

ifade edilmektedir. Dolayısıyla, hedonik fiyat tahmin yöntemi ile t+1 dönemi için yeni
bir hedonik fiyat fonksiyonunun oluşturulması gerekmemektedir. Bu durum, bu
yöntemin istatistikçiler açısından en çok tercih edilen yöntemlerden biri yapmaktadır.
Hedonik fiyat tahmin yöntemi ile t+1 dönemindeki ikame mal için tahmin edilen
fiyat ise (5.26) nolu denklemden hesaplanmaktadır:

𝑃̂𝑘,𝑡+1 = 𝑒𝑥𝑝{𝛽̂0,𝑡+1 + 𝛽̂1,𝑡+1 (𝑋1,𝑘 ) + 𝛽̂2,𝑡+1 (𝑋2,𝑘 )}

(5.24)

Bu denklemden tahmin edilen fiyat yani k malının göreli fiyatı ise aşağıdaki gibi
olmaktadır.

𝑃
(1̂
+ ∆)𝑘,𝑡,𝑡+1 = 𝑃𝑘,𝑡+1
̂

(5.25)

𝑘,𝑡

𝑃𝑘,𝑡+1 ; k konutu için konut piyasasında gözlenen gerçek fiyat,
𝑃̂𝑘,𝑡 ; k konutu için sahip olduğu özellikler ile t döneminde tahmin edilmiş fiyat.
t döneminde piyasada mevcut olmayan k konutunun her ne kadar ilerleyen dönemlerde
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örneklemde kalıcı olacağı düşüncesi ile hedonik fiyat tahmin yöntemi ile t dönemindeki
fiyatı

tahmin

edilse

de,

k

konutu

t+2

döneminde

de

piyasada

mevcut

olmayabilmektedir. Bu durumda t+2 döneminde piyasada mevcut olmayan k konutu
için yapılan fiyat tahmin sonucu yani k konutu için tahmin edilen göreli fiyat;
𝑃̂
(1̂
+ ∆)𝑘,𝑡+2,𝑡+1 = 𝑃𝑘,𝑡+2

(5.26)

𝑘,𝑡+1

şeklinde ifade edilmektedir.

𝑃̂𝑘,+2; k konutu için piyasada mevcut olmadığı t+2 döneminde t+2 hedonik fiyat
fonksiyonundan tahmin edilen k konutunun fiyatı, 𝑃𝑘,𝑡+1 ; t+1 döneminde piyasada
mevcut bulunan k konutunun piyasada gözlemlenen gerçek fiyatını ifade etmektedir.
(1̂
+ ∆)𝑘,𝑡,𝑡+1 ile (1̂
+ ∆)𝑘,𝑡+2,𝑡+1 değerlerinin belirlenmesi için yapılan analiz
işlem olarak aynı olmaktadır. Ancak ikame mal söz konusu iken önceki döneme ait (t)
hedonik fiyat fonksiyonu kullanılmakta iken piyasadan çıkan mal söz konusu olduğunda
malın piyasadan çıktığı döneme ait (t+2) hedonik fiyat fonksiyonu kullanılmaktadır.
Dolayısıyla ikame mal söz konusu olması durumunda önceki döneme ait hedonik fiyat
fonksiyonunun

varlığı

bu

yöntemin

istatistikçiler

tarafından

kullanılmasını

desteklerken, piyasadan çıkan mal söz konusu olduğunda hedonik fiyat fonksiyonunun
ilgili döneme ait olması gerekliliği bu yöntemin kullanım alanını kısıtlamaktadır.
Ayrıca, bu gereklilik istatistikçiler açısından operasyonel bir problem olmaktadır.
Çünkü t+2 dönemine ait fiyat endeksinin açıklanabilmesi için önce t+2 dönemine ait
hedonik fiyat fonksiyonun regresyon analizine tabi tutulması gerekmektedir.
Dolayısıyla, piyasaya yeni giren mal için ve piyasadan çıkan bir mal için yapılan fiyat
tahminleri arasında bir asimetri söz konusu olmaktadır (Triplett 2006).
5.2.3.1 Hedonik fiyat tahmin yöntemi endeks formülü

Bu yöntemde, endeks hesaplamalarında genellikle ağırlıklandırılmamış geometrik ya da
aritmetik ortalama formülleri kullanılmaktadır. Geometrik ortalama formülü kullanıldığı
varsayımı altında, hedonik fiyat tahmin endeks formülü; t+2 döneminde ikame ürün söz
konusu iken;
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1/𝑘

𝐼𝑡+2,𝑡+1 = {∏𝑖(𝑃𝑖,𝑡+2 /𝑃𝑖,𝑡+1 )

𝑃

𝑃

𝑃

1⁄
𝑘

𝑃

} = ∏𝑖 (𝑃1,𝑡+2 , 𝑃2,𝑡+2 , … . 𝑃𝑘−1,𝑡+2 , 𝑃̂𝑘,𝑡+2 )
1,𝑡+1

2,𝑡+1

𝑘−1,𝑡+1

𝑘,𝑡+1

(5.27)

t+2 döneminde piyasadan çıkan ürün söz iken;

1/𝑘

𝐼𝑡+2,𝑡+1 = {∏𝑖(𝑃𝑖,𝑡+2 /𝑃𝑖,𝑡+1 )

𝑃

𝑃

1⁄
𝑘

𝑃̂

𝑃

} = ∏𝑖 (𝑃1,𝑡+2 , 𝑃2,𝑡+2 , … . 𝑃𝑘−1,𝑡+2 , 𝑃𝑘,𝑡+2 )
1,𝑡+1

2,𝑡+1

𝑘−1,𝑡+1

𝑘,𝑡+1

(5.28)

olarak yazılabilir.

5.2.3.2 Piyasadan malın çıkması durumunda hedonik fiyat tahmin yöntemi

Endeks hesaplamasında oluşturulan hedonik fiyat fonksiyonunun tek değişkenli hedonik
fiyat fonksiyonu olduğu ve hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının logaritmik doğrusal
olduğu varsayımı altında; k ile ifade edilen konutun, t ve t+1 dönemlerinde piyasada
mevcut iken, t+2 döneminde piyasadan çıktığı varsayılmaktadır. Bu durumda, k
konutunun piyasada mevcut olduğu t+1 döneminde gerçekleşen fiyatının A noktasında
olması durumu ile C noktasında olması durumu olarak iki muhtemel sonuç ile
karşılaşılmaktadır. k konutunun piyasada mevcut olduğu t+1 döneminde gerçekleşen
fiyatının A noktasında olması durumu; t+1 döneminde piyasada 3 odalı konutların
ortalama fiyatlarının hedonik fiyat fonksiyonu üzerinde B noktasında gerçekleştiği
görülmektedir (Şekil 5.4).
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Şekil 5.4 Piyasadan malın çıkması durumunda hedonik fiyat tahmin yöntemi şematik
açıklama (Kaya 2012)

Dolayısıyla k konutu t+1 döneminde piyasadaki 3 odalı konutlara göre aşırı değerli bir
konut olarak nitelendirilmektedir ( 𝑙𝑛𝑃𝑘,𝑡+1 > 𝑙𝑛𝑃̂𝑘,𝑡+1 ) t+2 döneminde tahmin edilen k
konutunun fiyatı her bir tahmin edilen fiyat regresyon eğrisi üzerinde olacağı için B
noktasında gerçekleşecektir. Bu durumda hedonik fiyat tahmin yöntemi, fiyatı düşürücü
etkiye sahip olmaktadır. Triplett (2006), bu şekilde aşırı değerlenmiş konutların fiyat
tahminin yapılmasının mantıklı bir yaklaşım olduğunu vurgulamış ve aşırı değerlenmiş
konutların piyasadan çıkmasının mantıklı bir açıklamasının olduğunu ifade etmiştir. k
konutunun piyasada mevcut olduğu t+1 döneminde gerçekleşen fiyatının C noktasında
olması durumu; t+1 döneminde piyasada 3 odalı konutların ortalama fiyatı B noktasında
iken, k konutunun t+1 döneminde gerçekleşen fiyatının C noktasında olması, k
konutunun 3 odalı konutlara göre daha düşük seviyede işlem gördüğünü ifade
etmektedir (𝑙𝑛𝑃𝑘,𝑡+1 < 𝑙𝑛𝑃̂𝑘,𝑡+1 ̂). Böylece k konutu t+1 döneminde ucuz mal olarak
nitelendirilmektedir. K konutunun t+2 döneminde piyasadan çıkması durumunda fiyatı
tahmin edildiğinde, k konutunun fiyatı her bir tahmin edilen fiyat regresyon eğrisi
üzerinde olacağı için B noktasında gerçekleşecektir. Bu durumda ise hedonik fiyat
tahmin yöntemi, fiyatı arttırıcı etkiye sahip olmaktadır.
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Triplett (2006) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre hedonik fiyat tahmin
yönteminde, piyasadan çıkan malın mevcut olduğu dönemdeki fiyat bilgisinin, mevcut
olduğu dönemdeki mallardan ne yönde ve ne kadar farklılık gösterdiğinin bilinmesinin
önem taşıdığı vurgulanmıştır. Ayrıca hedonik regresyon eğrisi dönemler boyunca sabit
kalmamaktadır. Dolayısıyla hedonik fiyat tahmin yöntemi sonuçları değerlendirilirken
bu tür hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

n ile ifade edilen konutun, t+1 döneminde piyasada mevcut değilken, t+2 döneminde
ikame ürün olarak piyasaya girmesi durumunda ise; t+1 dönemi için yapılan hedonik
fiyat tahmin yöntemi sonucu n konutunun fiyatının regresyon eğrisi üzerinde E
noktasında gerçekleştiği görülmektedir ( 𝑃̂𝑛,𝑡+1 ). n konutunun 5 odaya sahip olması
sebebiyle k konutuna göre daha kaliteli olduğu söylenebilmekte ve dolayısıyla n
konutunun fiyatının hedonik fiyat tahmin yöntemi ile E noktasında fiyat tahminin
yapılması makul görünmektedir. Gerçek fiyatı t+2 döneminde regresyon eğrisinin
altında iken (D noktası) tahmin edilen fiyat regresyon eğrisinin üzerinde olmaktadır
(𝑃𝑛,𝑡+2 < 𝑃̂𝑛,𝑡+1 ). Daha iyi kalite düzeltmesi yapılmış yeni bir konutun piyasaya
sürülmesi ile konutun fiyatındaki artış konutun kalitesindeki artıştan kaynaklandığı için
fiyat düşürücü olarak algılanmaktadır. Bu durumda hedonik fiyat tahmin yöntemi,
düşen fiyat tahmini yönündedir yani endeks değeri düşmektedir.

5.2.3.3 Piyasada ikame mal olması durumunda hedonik fiyat tahmin yöntemi

Endeks hesaplamasında oluşturulan hedonik fiyat fonksiyonunun iki değişkenli hedonik
fiyat fonksiyonu olduğu ve hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının logaritmik doğrusal
olduğu varsayımı altında; k ve n ile ifade edilen konutun, t ve t+1 dönemlerinde
piyasada mevcut iken, k konutunun t+2 döneminde, n konutunun t+1 döneminde
piyasadan çıktığı varsayılmaktadır (Şekil 5.5).
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Şekil 5.5 Piyasada ikame mal olması durumunda HFM tahmin yöntemi - şematik
açıklama (Kaya 2012)
Bu durumda, k konutunun piyasada mevcut olduğu t+1 döneminde gerçekleşen fiyatının
A noktasında olması durumu ile C noktasında olması durumu olarak iki muhtemel
sonuç ile karşılaşılmaktadır. k konutunun piyasada mevcut olduğu t+1 döneminde
gerçekleşen fiyatının A noktasında olması durumu; t+1 döneminde piyasada 3 odalı
konutların ortalama fiyatlarının hedonik fiyat fonksiyonu üzerinde B noktasında
gerçekleştiği görülmektedir. n konutunun piyasada mevcut olduğu t+2 döneminde
gerçekleşen fiyatının B noktasında olması durumu ile D noktasında olması durumu
olarak iki muhtemel sonuç ile karşılaşılmaktadır. n konutunun piyasada mevcut olduğu
t+1 döneminde gerçekleşen fiyatının E noktasında olması durumu; t+1 döneminde
piyasada 5 odalı konutların ortalama fiyatlarının hedonik fiyat fonksiyonu üzerinde E
noktasında gerçekleştiği görülmektedir.
5.2.3.4 Çift fiyat tahmin önerisi

Bazı araştırmacılar gözlemlenen fiyatın da dışlanarak her iki fiyatın da tahmin
edilmesini önermektedir. Bu da çift fiyat tahmini anlamına gelmektedir. Bu durumda k
(piyasada işlem görmeyen mal) ve n (ikame mal) malları için göreli fiyatlar;
(1 + Δ)𝑘,𝑡+2,𝑡+1 = 𝑃̂𝑘,𝑡+2 /𝑃̂𝑘,𝑡+1

(5.29)

(1 + Δ)𝑛,𝑡+2,𝑡+1 = 𝑃̂𝑛,𝑡+2 /𝑃̂𝑛,𝑡+1

(5.30)
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şeklinde olmaktadır. t+2 döneminde n malının piyasaya ikame mal olarak yeni giren bir
mal olduğu varsayımı altında; n malının t+2 döneminde gerçekleşen fiyatının A
noktasında, hedonik regresyon eğrisinin altında gerçekleştiği görülmektedir. t+2
döneminde n malı için fiyat tahminin yapılması durumunda tahmin edilen fiyat C
noktasında hedonik regresyon eğrisi üzerinde gerçekleşecektir (Şekil 5.6). Bu durumda,
n malının gerçek fiyatının tahmin edilen fiyattan küçük olması sebebiyle endeks değeri
düşmektedir.
Çift fiyat tahmin yönteminde ise, her iki dönemde de n malının fiyatı tahmin edilmekte
yani her iki tahmin edilen fiyat düzeyi regresyon eğrisi üzerinde gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla hedonik fiyat fonksiyonunun her iki dönemde sabit olması varsayımı
altında; her iki dönem için tahmin edilen fiyat düzeyleri eşit olmaktadır
( 𝑃̂𝑛,𝑡+2 = 𝑃̂𝑛,𝑡+1 ).

Şekil 5.6 Çift fiyat tahmin önerisi - şematik açıklama (Kaya 2012)
İkame mal olan n malı için göreli fiyat;
(1 + Δ)𝑛,𝑡+2,𝑡+1 = 𝑃̂𝑛,𝑡+2 /𝑃̂𝑛,𝑡+1 =1’e eşit olmaktadır

(5.31)

Hedonik fiyat fonksiyonu yeni ikame malın piyasaya girmiş olması sebebiyle her iki
dönemde de aynı olmamaktadır. Yeni ikame mal ile t+2 döneminde hedonik fiyat
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fonksiyonunun değişmesi sonucu hedonik regresyon eğrisinin aşağı yönde kaydığı
varsayımı altında, n malı için t+2 döneminde tahmin edilen fiyat düzeyi D noktasında
gerçekleşecektir.

Dolayısıyla tek fiyat tahmin yönteminde fiyat değişim miktarı Δa kadar iken, çift fiyat
tahmininde Δb kadar olmaktadır. Buradaki soru n malında meydana gelen hangi fiyat
değişiminin baz alınması gerektiğidir. Örneklemde yer alan n malı hariç diğer malların
ortalama fiyatları değişmemekte tek fiyat tahmin yönteminin uygulanması halinde
örneklemdeki ortalama fiyat düzeyi n ikame malı ile Δa kadar değişmektedir. Çift fiyat
tahmin yöntemi ile ortalama fiyat düzeyinde meydana gelen değişim Δa’ dan Δa kadar
daha az olmaktadır. Δb, aslında tam olarak örneklemdeki ortalama fiyat değişimin
miktarını vermektedir. Dolayısıyla çift fiyat tahmin yöntemi ile ikame mal için fiyat
düşürücü etki ortaya çıkmakta, Δa - Δb kadar ortalama fiyat düzeyinde düşüş
gerçekleşmektedir.
Çift fiyat tahmini, hedonik fiyat tahmin endeksini eşleşen modeli endeksi ile aynı
olmaya götürmektedir. Çünkü yeni ürün için tahmin edilen fiyat değişimi örneklemde
var olmaya devam eden diğer ürünlerdeki fiyat değişimleri ile aynı olmasına yol
açmaktadır. Eğer hedonik fonksiyon doğru olarak belirlenmişse çift fiyat tahmini
hatalara yol açacaktır. Eğer hedonik fonksiyon tam olarak doğru belirlenmemişse, yani
eğer artıklar dışlanan verilerin etkisini taşıyorsa (Silver ve Heravi 2001) ya da fark
satıcıların tek olarak belirledikleri değişkenler farklı pazar güçlerine sahipse (Pakes
2003) çift fiyat tahmin yöntemi uygulanabilmektedir. Griliches (1976), hedonik
fonksiyonda belirleme hatası yok ise, yani artıklar sadece aşırı değerli ya da kelepir
ürünlerden kaynaklanıyorsa, çift fiyat tahmin yönteminin uygun olmayacağını
vurgulamıştır.

5.2.4 Kaliteye göre hedonik düzeltme yöntemi

Zaman kukla değişkeni yöntemi ile özellik fiyatları endeksi yöntemlerinde hedonik
fiyat fonksiyonu ve hedonik fiyat endeksi için gereken veri setleri aynı olmaktadır.
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Dolaylı

yöntem

olarak

nitelendirilen

hedonik

fiyat

tahmin

yönteminde de

uygulamalarda genellikle aynı veri seti kullanılmaktadır. Kaliteye göre hedonik
düzeltme yönteminde ise hedonik fiyat fonksiyonu ve hedonik fiyat endeksi için
gereken veri setleri farklı olmaktadır. HFM ile hedonik fiyat endeksi için kullanılması
gereken veri setlerinin birbirinden bağımsız olması, aslında hedonik fiyat fonksiyonu
tahmin işlemi ile hedonik fiyat endeksi hesaplama işleminin farklı periyotlarda
gerçekleştirilmesine imkân veriyor olması anlamına gelmektedir. Örneğin hedonik fiyat
endeksi aylık hesaplanırken, hedonik fiyat fonksiyonu tahmin işlemi aylık ya da üç
aylık yapılabilmektedir. Bu özelliği ile kaliteye göre hedonik düzeltme yöntemi
uygulama açısından istatistikçiler tarafından tercih edilen bir yöntem olmaktadır.

5.2.4.1 Kaliteye göre hedonik düzeltme yönteminin uygulaması

Kaliteye göre hedonik düzeltme yönteminde, ikame edilmeye başlanan konut ile ikame
konut olarak belirlenen konut arasındaki fiyat farklılıkları belirlenmektedir. İki konut
arasındaki farklılaşma hedonik düzeltme katsayısı olarak nitelendirilen katsayı ile
yapılmaktadır. Örneğin, farklı özelliklere sahip bir k konutunun mevcut olduğu ve bu
konuta ait değişkenlerin; 𝑋1 = oda sayısı (3 odalı) 𝑋2= metrekare büyüklüğü (100 m²)
gibi ifade edildiği varsayalım. Bu varsayım, k konutunun fiyatının oda sayısı ve
metrekare büyüklüğü tarafından belirlendiği anlamına gelmektedir. HFM kalıbının tam
logaritmik olduğu, fiyat bilgisinin mevcut olmadığı 4 odalı ve 115 m² büyüklüğünde
yeni bir n konutunun mevcut olduğu ve bu konutun fiyatının tahmin edilmesinin
istendiği varsayımı altında, kaliteye göre hedonik düzeltme katsayısı;
𝑥
𝑥
𝐴(ℎ) = 𝑒𝑥𝑝 {𝛽̂1 (𝑥1,𝑛) + 𝛽̂2 (𝑥2,𝑛)}
1,𝑘

(5.32)

2,𝑘

gibi olmaktadır. 𝐴(ℎ); kaliteye göre hedonik düzeltme katsayısını, ̂𝛽1 , 𝛽̂2 ; hedonik fiyat
fonksiyonundan önceden tahmin edilmiş sırasıyla 𝑋1 ve 𝑋2 özellik değişkenlerine ait
kaysayıları ifade etmektedir. Örnekte 𝛽̂1 , 𝛽̂2 ‘nin sırasıyla 0,85 ve 0,15 olduğunu
varsayarsak; kaliteye göre hedonik düzeltme katsayısı 𝑒𝑥𝑝{1,27}’e eşit olacaktır.
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4

115

𝐴(ℎ) = 𝑒𝑥𝑝 {0,645 (3) + 0,355 (100)}
𝐴(ℎ) = 𝑒𝑥𝑝{0,86 + 0,41}
𝐴(ℎ) = 𝑒𝑥𝑝{1,27}

Dolayısıyla 115 m² büyüklüğüne ve 4 odaya sahip n konutunun fiyatı 100 m²
büyüklüğüne ve 3 odaya sahip k konutunun fiyatından yüzde 27 daha fazla olmaktadır.
Bu durumda örneğin, k konutunun fiyatı 100.000 TL ise n konutunun fiyatı 127.000 TL
olacaktır. Diğer taraftan oda sayısındaki yüzde artışın konutun fiyatında yarattığı yüzde
artış yüzde 8,6 iken, metrekare büyüklüğündeki yüzde artışın konutun değerinde
meydana getirdiği yüzde artış yüzde 4,1 kadar olmaktadır. Özetle, t döneminde piyasada
mevcut olmayan n konutunun değeri t döneminde mevcut hedonik fiyat fonksiyonu
kullanılarak belirlenen katsayılarla belirlenmektedir. İkame mal olan n konutu için
tahmin edilen fiyat;

𝑃̂𝑛,𝑡+1 = 𝑃𝑘,𝑡+1 ∗ 𝐴(ℎ)

(5.33)

şeklinde olacaktır. Dolayısıyla bu yöntem ile konutlar arasındaki özellik farkları
kullanılarak yani hedonik kalite düzeltmesi yapılarak, temel dönem için yeni konutların
fiyatları tahmin edilebilmektedir. Aslında bu yöntemde kaliteye göre hedonik düzeltme
katsayısı konutların birbirleri ile eşdeğerliliğini sağlamaktadır (Triplett 2006).

Tek değişkenli hedonik fiyat fonksiyonun olduğu ve hedonik fiyat fonksiyonu kalıbının
tam logaritmik formda olduğu, n konutunun fiyatının regresyon eğrisi üzerindeki F
noktasında, k konutunun fiyatının ise D noktasında gerçekleştiği varsayımı altında; k
konutunun gerçekleşen fiyatının özelliğine kıyasla yüksek seviyede gerçekleştiği
görülmektedir (Şekil 5.7). Oysa k konutunun özelliğine sahip olduğu noktada beklenen
fiyat düzeyi E noktası olmaktadır.
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Şekil 5.7 Kaliteye göre hedonik düzeltme yöntemi - k konutunun aşırı değerli konut
olması durumu (Kaya 2012)
Her iki konutun özelliği farklılığından kaynaklı fiyat farklılıklarının değeri kadar
olmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi her iki konut arasındaki toplam fiyat farkı iki
bileşenden oluşmaktadır.

(−𝐵 + 𝐴(ℎ))

(5.34)

𝐴(ℎ); 𝑛 konutunun özelliğindeki iyileşmeden kaynaklı kalite düzeltmesini,
−𝐵; hedonik fiyat endekste yer alacak olan fiyat değişimini ifade etmektedir.

Aslında burada kaliteye göre hedonik düzeltme yöntemi ile piyasadan çıkan ve daha
düşük kalitede olan malın fiyatının piyasaya yeni giren ikame mal ile karşılaştırılması
yapılmaktadır. Ancak bu durumda t+2 dönemine ait hedonik regresyonundan elde
edilen katsayılara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum, hedonik fiyat tahmin yönteminde
olduğu gibi operasyonel zorluklara neden olmaktadır. Çünkü t+2 dönemi için kalite
düzeltmesinin yapılabilmesi için henüz bir hedonik regresyon mevcut değildir. Burada,
t+1 dönemi için hedonik fonksiyon kullanılarak hesaplanmıştır.
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Bunun aksine, piyasaya yeni giren konut için önceki dönem kaliteye göre düzeltilmiş
fiyatın tahmin edilmesi mümkün olmaktadır. Çünkü t+2 döneminden önce t+1
dönemine ait hedonik regresyon zaten mevcut olmaktadır. Yani, yeni ürün için kaliteye
göre fiyat ayarlaması yapmak sadece istatistikçilerin pratikte tercihleri ile uyumlu
olmakla birlikte, operasyonel avantajlar sağlamakta, özellikle hedonik fonksiyonun
hazırlanması için zaman avantajı sağlamaktadır. Piyasada k konutunun kelepir bir mal
olduğunu varsayımı altında, bu durumda terimi fiyat artışını ifade etmektedir (Şekil
5.8). Çünkü piyasada kelepir mal olarak nitelendirilen konut artık piyasada işlem
görmemektedir. Bu durumda ile konutları arasındaki farklılaşma;
(+𝐴(ℎ) + 𝐵)

(5.35)

kadar olacaktır.
Kaliteye göre hedonik düzeltme katsayısını alan k ve n konutları arasındaki toplam fiyat
değişimlerinden çıkarılacak, kalan fiyat değişimi olacaktır (Şekil 5.8). Bu, fiyat artışı
olacağını ifade etmektedir. Her iki örnekte de n konutunun fiyatının regresyon eğrisi
üzerinde gerçekleştiği varsayılmıştır. Ancak gerçek durumda n konutunun fiyatı
regresyon eğrisinin üzerinde ya da altında bir yerde gerçekleşebilmektedir.

Şekil 5.8 Kaliteye göre hedonik düzeltme yöntemi - k konutunun kelepir konut olması
durumu (Kaya 2012)
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Regresyon eğrisinin altında bir seviyede n konutunun fiyatının gerçekleştiği varsayımı
altında toplam fiyatta;

(−𝐴(ℎ) − 𝐵 − 𝐶)

(5.36)

kadar düşüş gerçekleşecektir (Şekil 5.9). Bu durumda üç ayrı fiyat düşüşü
gerçekleşmektedir.
𝐴(ℎ); iki konut arasındaki kalite düzeltme katsayısı değeri
B; piyasadan çıkan ve aşırı fiyatlı olan konutun
C: piyasaya kelepir mal olarak giren konutun

Şekil 5.9 Kaliteye göre hedonik düzeltme yöntemi - k konutunun aşırı değerli, n
konutunun kelepir konut olması durumu (Kaya 2012)
Son olarak bu yöntemde, hedonik fonksiyonların tekrar tahmin edilme işlemlerinin
yapılmasında önceki dönem ile mevcut dönem tahminlerinin tekrarlanması genel bir
uygulama olmasına karşın kaç dönem geriye gidilmesi ve kaç kere tekrarlanması
gerektiğinin dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğu unutulmamalıdır (Triplett 2006).
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5.2.4.2 Kaliteye göre hedonik fiyat endeksi formülü

Kaliteye göre hedonik fiyat endeksi formülü;

1/𝑘

𝐼𝑡+2,𝑡+1 = {∏𝑖(𝑃𝑖,𝑡+2 /𝑃𝑖,𝑡+1 )

1⁄
𝑘
𝑃𝑘−1,𝑡+2 𝑃𝑛,𝑡+2
,
,
…
.
,
)
𝑃1,𝑡+1 𝑃2,𝑡+1
𝑃𝑘−1,𝑡+1 𝑃̂𝑛,𝑡+1
𝑃1,𝑡+2 𝑃2,𝑡+2

} = ∏𝑖 (

(5.37)

şeklinde olacaktır. Kaliteye göre hedonik düzeltme yöntemi ile ikame mal söz konusu
iken hedonik fiyat tahmin yöntemleri endeks formülleri benzerlik göstermektedir.
Formüller arasındaki tek fark denklemlerin son kısmıdır. Kaliteye göre hedonik
düzeltme yönteminde son terim 𝑃̂𝑛,𝑡+1 = 𝑃𝑘,𝑡+1 ∗ 𝐴(ℎ) iken, hedonik fiyat tahmin
yönteminde kalite düzeltmesinin mevcut olmamasıdır. Dolayısıyla kaliteye göre
hedonik düzeltme yöntemi ile hedonik fiyat tahmin yöntemleri, piyasada ikame malın
söz konusu olması durumunda, aynı veri setine uygulandığında aynı sonuçları
vermektedir (Triplett 2006).

5.3 Hedonik Tahmin Problemi

Rosen, malların fiyatları ve içsel karakteristikleri arasında doğrusal olmayan bir
ilişkinin varlığını ifade etmektedir. Bu modelde doğrusal olmayan fiyat fonksiyonu,
örtük fiyatların sabit olmadığını ima etmektedir.

Rosen’in modeli iki farklı asamaya sahiptir. İlk aşamada mal fiyatına etki eden
karakteristikler ortaya konularak söz konusu karakteristiklere ait marjinal fiyat tahmini
yapılmaktadır. İlk asama bir fiyat ölçüsü geliştirmekte fakat doğrudan bir ters talep
fonksiyonu ortaya koyamamaktadır. Sadece karakteristiklerin fiyat üzerindeki marjinal
katkıları ortaya konulmaktadır. Tahminin ikinci aşamasında ters talep eğrisi
tanımlanmakta ya da ilk aşamada tahmin edilen örtük fiyat fonksiyonundan çıkarılan
marjinal talep fonksiyonu ortaya konulmaktadır.
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Rosen’e göre tüketici, geliri arttığında bütçe kısıtına gelirini doğrudan dahil ettiği gibi,
tüketicinin bir karakteristik için marjinal talebi de değişebilmektedir. Rosen’e göre,
tüketicinin bir mal için (ya da karakteristiksel bileşim için) ödemeye razı olduğu fiyat,
tüketicinin fayda düzeyi, geliri, yası, eğitimi gibi tüketici zevk ve tercihlerini etkileyen
diğer değişkenlerin bir fonksiyonu olarak varsayılmaktadır.

Rosen, modelin ikinci aşamasında, ters talep fonksiyonunun, eşanlı denklemle içsel bir
değişken gibi marjinal fiyatı kullanarak ölçülebileceğini belirtmekte ve ters talep
fonksiyonunun ortak marjinal maliyet fonksiyonuna dayalı olduğunu ifade etmektedir.
Fakat ters talep fonksiyonunun bu tanımlaması birtakım problemlere neden olabilir.
Eğer malın arzı mükemmel elastikiyete sahipse ya da karakteristik arzı sabitse, ters talep
fonksiyonunun tahmininde karakteristiğin marjinal fiyatı dışsal olacaktır. Bu bağlamda,
Bartik (1987) Rosen’in HFM yaklaşımına katılmamakta ve hedonik tahmin probleminin
arz ve talep arasındaki etkileşimin sonucu olmadığını ifade etmektedir. Çünku bireysel
tüketici satıcıları etkileyemez. Doğrusal olmayan bütce kısıtı kapsamında bütün
marjinal fiyatların içsel olması ve karakteristik miktarı, Hedonik tahmin problemini
doğurmaktadır (Bartik 1987). Bu nedenle piyasanın arz yönünü modele dahil etmenin
zorunluluğu bulunmamaktadır.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan çalışmada heterojen bir yapıya sahip olan konut piyasasındaki fiyat
değişimlerini tespit edebilmek için HFM arasında güçlü bir ilişkinin varlığı
gösterilmiştir. Konutun heterojen olması, konut fiyatını belirleyen değişken sayısının
oldukça fazla olduğu anlamına gelmektedir. HFM’nin en önemli yararı doğrudan
heterojen

yapıya

sahip

olan

konutun

fiyatlandırılmasından

ziyade,

konutun

özelliklerinin fiyatlandırılabilmesidir. O halde bir konutun fiyatı ile konutun sahip
olduğu yapısal özellikler arasında bir fonksiyonel bağıntı tanımlanabilmektedir. Ancak
konutun özelliklerinin, konutun fiyatı üzerinde belirleyiciliğinin gücü tespit edilmeli,
önemli bir değişken olmasına dikkat edilmelidir. HFF’nunda bağımlı değişken konutun
fiyatı (ya da kira değeri) iken, bağımsız değişken fiyatına etki eden konutun yapısal
özellikleri ile diğer değişkenlerdir. Bunlar belirlendikten sonra HFF kalıbınında uygun
bir şekilde belirlenmesi gerekir. Belirlenen HFF’u sürekli ve türevi alınabilen bir
fonksiyondur. Bu nedenle belirlenen fiyat fonksiyonunun herbir özelliğine göre
(bağımsız değişken olarak atanan özellikler) türevi alınmak suretiyle söz konusu
özelliğin fiyatı ortaya konulabilmektedir.
Önceki araştırmaların sonuçlarına göre konutun fiyatı, konuta ait farklı özellikler olan
bağımsız değişkenler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan her farklı çalışmada
belirlenen HFF farklı olup sonuçlar değerlendirilmiştir. Önceki çalışmaların bir
kısmında HFM’ndeki bütün değişkenler modelin içinde yer almamış olduğu dikkati
çekmektedir. Modelde “Kısıtlanmış Model” olarak litaratürde yer almaktadır. Konutlara
ait kalite ölçütlerini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Bu bağlamda aralarında
ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıda değişken arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve
yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha az sayıda özellik tanımlayarak temel boyuta
indirgenebilir. Yapılan çalışmaların bazılarında ise konutun satış fiyatı, konutun yapı
türü, yaşı, bulunduğu kat, oda sayısı, pencere ve kapı malzemeleri, zemin türü gibi
konutun yapısal özellikleri gibi bağımsız değişkenlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmalarda konutlar şehir merkezi ve banliyö olmak üzere tabakalara ayrılmıştır. Bazı
çalışmalar ise konutun satış fiyatını, konutun bulunduğu konum, trafik, kamu
hizmetlerine yakınlık, hava kirliliği gibi bağımsız değişkenler ile açıklamıştır.
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Konut piyasasında bir konutun fiyatı, konut arz ve talep dengesi tarafından
belirlenmektedir. Kısa dönemde, konut arzı neredeyse sabit olduğundan konut
fiyatlarını belirleyen temel değişken konut talebindeki artış ya da azalışlar olmaktadır.
Dolayısıyla kısa dönemde konuta olan talebin artması konut fiyatlarını arttırıcı, talebin
azalması ise azaltıcı yönde etki etmektedir. Kısa dönemde, varlık enflasyonunun hakim
olduğu bir ekonomide, konut fiyatlarında artış oluşmaya başlaması sürecinde, daha çok
zenginleşme beklentisi içerisinde olan hanehalkının konut talebindeki artış konut
piyasasında oluşan denge fiyatın normal ekonomik şartlar altında oluşması beklenen
denge fiyatından daha yüksek seviyede gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ancak konut
piyasasında artışın varlığı sürecinde ekonomide hakim olan olumlu beklentilerin bir
noktadan sonra olumsuz beklentilere dönüşmesi sebebiyle hanehalkının konutlarını
satışa çıkarmaya başlamaları ile konuta olan talep azalmakta, azalan talep nedeniyle
fiyatlar düşmeye başlamaktadır.
Birçok ülkede heterojen bir yapıya sahip olan taşınmaz piyasasındaki fiyat değişimlerini
belirleyebilmek için taşınmazların sahip oldukları farklı özelliklerin taşınmazların
fiyatları üzerindeki etkilerinin analizinde HFM’nin sıklıkla araştırma konusu yapıldığı
tespit edilmiştir. Hedonik regresyon analizi kullanılarak taşınmaz piyasa değerini
tahmin edebilmek için, taşınmazların sahip oldukları özelliklerin ayrıştırılması ve her
bir özelliğin taşınmazın fiyatı üzerine belirleyiciliğinin gücünün tespiti mümkün
olmaktadır. Buna ilave olarak hedonik regresyon analizi ile taşınmaz piyasasının yapısı
da incelenebilmekte ve bu amaçla ülke, bölge ve il düzeylerinde taşınmazların sahip
oldukları özelliklere göre uygun hedonik fonksiyon kalıbı seçilip mevcut verilerin
analiz edilmesi ve model sonuçlarının değerlendirilmesi yoluna gidilmektedir. Gerek
literatür analizi, gerekse önceki makro modellerin sonuçlarına göre heterojen bir yapıya
sahip olan konut piyasasındaki değişimler ile hedonik fiyat modeli arasında güçlü bir
ilişkinin varlığı dikkati çekmektedir. Gayrimenkul çalışmaları alanında özellikle
gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul pazarının analizinde hedonik fiyat modelinin
yaygın olarak kullanıldığı ve bu alanın gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları
için önemli araştırma ve uygulama sahasını teşkil ettiği vurgulanmalıdır.
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EK- KONUT PİYASASINDA HEDONİK FİYATLANDIRMA MODELİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Çalışma

Veriler

Değişkenler

Fonksiyonel Form

Bağımlı Değişken: Ev Sahibinin Kendisinin
Oturduğu Tek Aile Konutunun Ortalama Değeri

Ridker &
Henning
(1967)

(1) Sülfat Düzeyinin Yıllık Geometrik
Ortalamalarının Yer Aldığı İndeks, (2) Konut Başına
Ortalama Oda Sayısı, (3) Son Zamanlarda İnşa Edilen
Konut Oranı, (4) Bölgelerde Mil Başına Düşen
Toplam Ev Sayısı, (5) İş Merkezlerine Ulaşma
Zamanı, (6) Beyaz Olmayanların Sahip Olduğu
Konut
Konutların Oranı, (7) Okul Kalitesi, (8) İşgücü Oranı,
Doğrusal
satışına ait
(9) Anayola ve Alt geçitlere Erişebilirlik, (10) İllionis Fonksiyonel Form
167 gözlem
ve Missouri, (11)
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Konut Başına Kişi Sayısı, (12) Ailenin Ortalama
Geliri, (13) Toplanan Partiküllerin Yıllık Geometrik
Ortalama İndeksleri, (14) Belli Bir Standardın
Altında Olan (Harap ya da Yıkık Konutlar)
Konutların Oranı, (15) Suç Oranı, (16) Alışveriş
Merkezlerine Yakınlık, (17) Sanayi Bölgelerine
Yakınlık, (18) Sosyal Bölge Analizi İndeksleri.

Kain &
Quigley
(1970)

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı, Konut Kirası
(1) Bina Kalitesi, (2) Konut Kalitesi, (3) Konut
Özelliklerinin Kalitesi, (4) Konutta Oturma Haricinde
Kullanım, (5) Ortalama Yapı Kalitesi, (6) Nüfus
Sayımına Göre Beyazların Oranı, (7) Nüfus Sayımına
Göre Yetişkinlerin Ortalama Okuma Oranı, (8)
Konut
Devlet Okullarının Basan sı, (9) Temel Suçların
Yarı Logaritmik
satışına ait
Sayısı, (10) Konutun Yaşı, (11) Oda Sayısı (Doğal
ve
1184 toplam
Logaritması), (12) Banyo Sayısı, (13) Parsel Alanı
gözlem, 854
Doğrusal
(m2), (14) İlk Kat Alanı (m2), (15) Müstakil İse, (16)
kısıtlanmış
Dublex İse, (17) Site içinde İse, (18) Apartman İse, Fonksiyonel Form
gözlem
(19) Pansiyon İse, (20) Daire İse, (21) Kira İçinde
Isınma Yok İse, (22) Kira İçinde Su Yok İse, (23)
Kira İçinde Eşya Yok İse, (24) Kira İçinde Mobilya
Yok İse, (25) Sıcak Sulu İse, (26) Merkezi Isınma
Var İse, (27) Oturma Süresi, (28) Ev Sahibi Binada
Oturuyor İse.
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Sonuç ve Değerlendirme
—Hava kirliliğinin konut fiyatları üzerindeki etkilerini ele alan çalışma konut fiyatlarını
etkileyen faktörleri hedonik fiyatlandırma modeli ile ele alan ilk çalışmadır. —Çalışmada
çoklu doğrusallık problemi yaratabilecek değişkenler ayrıca belirtilmiş bu değişkenlerin
modelden çıkarılması ya da modelde kalmaları halinde nasıl bir sonuçla karşı karşıya
kalınacağı ortaya konulmuştur. Bu nedenle çalışmada çoklu doğrusallığın ayarlanması için 4
farklı tahmin metodu seçilmiştir.
—Çalışmada genel olarak elde edilen sonuçlar söz konusu bölgelere uygun sonuçlar olup
istatistiksel olarak anlamlı çıkmışlardır.
—Sülfat düzeyi 100 cm2Tik alanda günde 0.25 mg düştükçe konut fiyatları 83$ dan 245$’a
çıkmaktadır.
—Konut özellikleriyle ilgili (2), (3) ve (4) no Tu değişkenler önemli açıklayıcı değişkenler
olup, bu değişkenlere ait katsayıların işaretleri ve büyüklükleri beklenildiği gibi çıkmıştır. —
(5) ve (9) no’lu değişkenler anlamlı çıkmışlardır. (5) no’lu değişkene ait katsayının işareti
beklenildiği gibi çıkmamıştır.
—Komşuluk karakteristiklerinden en iyi tahmin edilen karakteristik (8) no’lu
karakteristiktir. (7) no Tu değişken ile konut fiyatları arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
—Çalışmada konut birimlerinin kapsamlı örnekleri temelinde konutların piyasa değerleri ya
da zımni fiyatları ve hane haklarının tükettiği konut hizmetleri demetinin belirli etkileri
tahmin edilmiştir. Ayrıca çalışmada kiracı ve ev sahiplerinin işgal ettiği konut birimleri ayrı
ayrı dikkate alınmıştır.
—Konut kalitesinin ölçümüne çalışmada ayrıca yer verilmiş, 39 kalite indeksinin faktör
analizi doğrultusunda incelenmesi ile bu ölçüm yapılmıştır.
—Kiracılara ait denklemde 25, ev sahiplerine ait denklemde ise 15 değişken yer almaktadır.
— Analizler, konut hizmet demetlerinin kalitesinin, oda sayısı, banyo sayısı ve arazi alanı gibi
objektif niteliklerden daha çok konut fiyatlarını etkilediğini ortaya çıkarmıştır. —Kısıtlanmış
örnekleme ait modelde yer alan kiracılara ait denklemde ilk 5 kalite değişkeninden sadece (1),
(2) ve (5) no’lu değişkenler istatistiksel olarak anlamlı çıkarken, ev sahibine ait denklemde ilk
5 kalite değişkeninden (3) ve (5) no’lu değişkenler istatistiksel olarak anlamsız çıkmışlardır.
Kiracılara ait denklemde toplamlö değişken, ev sahibine ait denklemlerde ise toplam 5
değişken %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmışlardır.
—Kısıtlanmış örnekleme ait model ile bütün örneklemin hepsinin yer aldığı model arasındaki
önemli farlılık, katsayıların anlamlılıklarının ikinci modelde daha artmış olmasıdır.

Çalışma

Straszheim
(1973)

Straszheim
(1974)

Veriler

Değişkenler

1965 yılında
Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Oda
73 bölgeye
Sayısı, (2) Konut Yaşı Kukla
ait veriler
farklı
Değişkenleri, (3) Arazi Alanı Kukla
bölgelere
Değişkenleri, (4) Yapısal Durum Kukla
göre 100 ile
200 arasında Değişkenleri, (5) Konutun Sessizlik Durumu, (6)
değişen
Konut Büyüklüğü
gözlemler
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3 farklı
Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Oda
coğrafi Sayısı, (2) 1940 Öncesinde İnşa Edilmiş İse, (3)
yörede 1940-1945 Arası İnşa Edilmiş İse, (4) 1950-1959
konut
Arası İnşa Edilmiş, (5) Arazi Alanı 2 Hektardan
nitelikleri Az , (6) Arazi Alanı 3-5 Hektar Arasında, (7)
ne ait
gözlemle Arazi Alanı 5 Hektardan Büyük, (8) Konutun
Sağlamlık Durumu , (9) Konutun Büyüklüğü
r

Fonksiyonel Form

—Çalışmada hem kiralık hem de mal sahibine ait birimler dikkate alınarak denklemler ayrı
ayrı oluşturulmuştur.
Doğrusal Fonksiyonel
Form

Doğrusal Fonksiyonel
Form

Olan Aile Sayısı, (13) 25 Yaş ve
Üstündekilerden 13 ve Üstü Yıl Eğitim
Görenlerin Nüfus İçindeki Oranı, (14) Zenci
Nüfusun Yoğunluğu %5 ‘den Fazla Ve %15’den
Az İse, (15) Komşuluk Nitelikleri.

—Kovaryans test sonuçları bölgelere ait denklemlerde istatistiksel olarak önemli farklılıklar
ortaya koymaktadır.

—Alternatif coğrafi kümelenmelerin dikkate alındığı çalışmada, oluşturulan Hedonik Fiyat
İndekslerine ait değişkenlerin katsayıları incelendiğinde F testi sonuçları coğrafi
katmanlaşmanın en küçük karelerin hatalarını azalttığını göstermektedir. —Çalışmada,
coğrafi yerleşimlerindeki dağınıklığa rağmen varoşlara ait alt piyasalarda fiyatların daha
homojen olduğu ortaya çıkmıştır.
—Hedonik fiyat tahmini ile ilgili tartışmalar, kent alanlarındaki homojen alt piyasaların
tanımlanması ile daha yararlı olacaktır.

—Büyükşehirleri kısımlara ayırarak, her bir alt piyasadaki konut fiyatlarına ilişkin

Konut Yaşı, (6) Banyo ve Tuvalet Haricinde Oda
Sayısı, (7) Banyo Sayısı, (8) Tuvalet Sayısı, (9)
Konut Alanı (m2), (10) Yangın Çıkışı Sayısı, (11)
Zenci Nüfus Oranı, (12) 5000 $ Altında Gelire
Sahip
Konut
satışına ait
1835 gözlem

—Fiyatlar ile (2), (3) ve (6) no’lu değişkenler arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. — (2)
ve (3) no’lu değişkenler neredeyse her zaman istatistiksel olarak anlamlı çıkmışlardır.

—Konutlara ait birçok nitelikte önemli uzaysal değişme (spatial variation) söz konusudur.

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Arazi
Büyüklüğü (m2), (2) Tuğla Yapı, (3) Ahşap Yapı,
(4) Kapalı Garaj Sayısı, (5)

Goodman
(1978)

Sonuç ve Değerlendirme

fiyat farklılıklarını hedonik fiyatlandırma metodu ile ölçmeye çalışan çalışmada,
kovaryans analizleri katsayıların heteroj enliğini göstermektedir.
—Model sonuçları, değişkenlerin şehir merkezi ve varoşlarda fiyat üzerinde farklı
etkilere sahip olduğunu göstermiş, komşuluk ve yapısal karakteristiklerin fiyatları,
Box-Cox
Fonksiyonel Formu

şehir merkezinde varoşlara nazaran %20 oranında daha yüksektir.
—Komşuluk kalitesindeki göreceli değerlemenin şehir merkezi ve varoşlar arasında
sabit olması durumunda varoşlara ait yapısal karakteristiklerdeki iyileşmeler fiyat
farlılıklarını azaltacaktır.
—Hedonik fiyat katsayıları göstermiştir ki, şehir merkezindeki konut fiyatları farklı yapısal
özellikler taşıyan ve farlı komşuluk ilişkilerine sahip olan varoşlara nazaran daha yüksektir.

Çalışma

Witte
& Su m kıı
&
Erekson
(1979)

Veriler

Değişkenler

Bağımlı Değişken: Konut Kirası Tüketicilere Ait Bağımsız Değişkenler: (1)
Hane Halkının Yıllık Toplam Geliri, (2) Aile Reisinin Yaşı, (3) Hane Halkı
Reisi Mavi Yakalı Bir İşte Çalıyorsa, (4) Hane Halkı Reisi Beyaz Yakalı Bir
İşte Çalışıyorsa, (5) Hane Halkı Reisi Yüksek Okul Mezunuysa, (6) Hane Halkı
Reisi Üniversite Mezunuysa, (7) Hane Halkı Kişi Sayısı, (8)Hane Halkı Reisi
4 şehirdeki
Erkek Ya da Kadınsa. Satıcılara Ait Bağımsız Değişkenler: (1) Ev Sahibinin
Eve Kaç Yıldan Beri Sahip Olduğu, (2) Kira Sözleşmesi Varsa,
konut kirasına
(3) Aile Evde 5 Yıl ve Daha Uzun Süre Oturmuşsa, (4) Binada Ev Sahibi
ait 500 gözlem
Oturuyorsa, (5) Kira Aylık Olarak Alınıyorsa, (6) Profesyonel Yönetici
Varsa, (7) Sahip Olunan Konut Sayısı, (8) Müşterek Sahiplik Varsa, (9)
Konut Miras Kalmışsa, (10) Konut Sahibi Siyahsa. Diğer Bağımsız
Değişkenler: (1) Konut Kalitesi, (2) Konut Büyüklüğü, (3) Arazi Alanı, (4)
Komşuluk Kalitesi, (5) Erişilebilirlik.

Fonksiyonel Form

Doğrusal
Fonksiyonel Form
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Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Arazi Büyüklüğü , (2) Konut
Büyüklüğü, (3) Konut Alanı (m2), (4) Banyo Sayısı, (5) Konutun İnşa Yılı, (6)
Garajdaki Park Sayısı, (7) Otoparktaki Park Sayısı, (8) Garaj Konuttan Ayrı İse,
(9) Yeraltı Elektrik Tesisatı Var İse, (10) Ayrıca Konutta Bulaşık Makinesi Var
İse, (11) Çöp

Palmqııist
(1984)

Toplanıyor İse, (12) Merkezi Havalandırma Mevcut İse, (13) Klima Mevcut İse,
(14) Tavan Vantilatörü Mevcut İse, (15) Satış Yılı 1976 İse, (16) Konut
Mükemmel Vaziyette İse, (17) Konut Kabul Edilir Durumda İse, (18) Konut
Haşat Durumda İse, (19) Dış Cephe Tuğla Ya da Taş İse, (20) Bodrum Mevcut
İse, (21) Bodrum Kısmen Yer Almakta İse, (22) 1 Ya da Daha Fazla Yangın
Çıkışı Var İse, (23) Yüzme Havuzu Var İse, (24) Hava Kirliliği Düzeyinin
Yıllık Aritmetik Ortalaması, (25) Nüfus Sayımına Göre Yerleşiklerin Ortalama
Konut satışına
Yaşı (26) Nüfus Sayımına Göre
ait 20297
gözlem
Yerleşik Ailelerin Ortalama Geliri, (27) Nüfus Sayımına Göre Mavi Yakalı İşçi
Oranı, (28) Son 5 Yılda Ev Sahibi Değişen Konutların Oranı, (29) Nüfus
Sayımına Göre Beyaz Olmayanların Nüfus İçindeki Oranı, (30) Nüfus Sayımına
Göre 24 Yaş Üstündekilerden Yüksek Okul Mezunu Olanların Oranı, (31)
Nüfus Sayımına Göre Kişi Başına 1 Ya da Daha Az
Düşen Bina Oranı, (32) İş Olanaklarının Sayısı, (33) Aylık Konut Giderleri,
(34) Konut Alanının Hedonik Fiyatı, (35) Banyonun Hedonik Fiyatı, (36)
Yüksek Okul Mezunlarının Nüfus İçindeki Oranının Hedonik
Fiyatı, (37) Irksal Homojenliğin Hedonik Fiyatı, (38) Arazi Alanının Hedonik
Fiyatı, (39) Konut Yaşındaki Küçülmenin Hedonik Fiyatı, (40) Satıcının Yaşı,
(41) Satıcı Bekâr İse, (42) Ailede Satışı Gerçekleştirenlerin Sayısı, (43) Satıcı
Siyah İse.

Sonuç ve Değerlendirme
—Çalışma Rosen’in ortaya çıkardığı hedonik fiyat eşitliklerinde
eşanlı denklem sistemlerini kullanarak tahmin yapmaktadır. Konut
heteroj enliğinin hesaplanması için konut karakteristiklerini içinde
barındıran fiyat teklif ve teklif fonksiyonları eş anlı denklem
modelleriyle tahmin edilmiştir. Amprik sonuçlar tüketicilerin fiyat
teklif fonksiyonundaki her bir değişkenin teorik olarak negatif
işarete sahip olacağı beklentisini ve satıcıların teklif
fonksiyonundaki her bir değişkenin de pozitif ya da hiç etkilerinin
olmayacağı beklentisini doğrulamaktadır. Çapraz fiyat ilişkileri
konut niteliklerinin tüketimini tamamlayıcı genel bir model ortaya
çıkarmıştır.

—Çalışmada öncelikle doğrusal hedonik regresyon denklemleri
oluşturulmuş, ikinci aşamada ise konut karakteristikleri için
logaritmik doğrusal tahminler yapılmıştır.
—4 fonksiyonel formun seçilmesi ile regresyonlar için hata
terimlerinin kareleri toplamının minimize edilmesi
gerçekleşmiştir.

Doğrusal, Yarı
Logaritmik,
Logaritmik
Doğrusal ve Ters
Yarı Logaritmik
Fonksiyonel
Formlar

—Doğrusal Hedonik regresyon sonuçlarına bakıldığında
neredeyse değişkenlere ait bütün katsayılar anlamlı çıkmış olup
işaretler beklenen düzeydedir. Yaklaşık 200 katsayı tahmin
edilmiş, bunlardan sadece 17 katsayı yanlış işarete sahiptir. Söz
konusu 17 katsayının değişkenleri, fiyat üzerinde fazla etkisi
olmayan değişkenlerdir.
—Hedonik regresyon sonuçlarına bakıldığında (3), (8), (18), (24),
(28) ve (29) numaralı değişkenler konut fiyatlarını negatif yönde
etkilemektedirler. İlk 32 değişkenden bu negatif katsayılı
değişkenler dışında kalan değişkenler, konut fiyatlarını pozitif
etkilemekte olup büyüklükleri ve işaretleri beklenildiği gibi
çıkmış, ayrıca söz konusu değişkenler istatistiksel olarak da
anlamlı çıkmışlardır. İkinci aşama olan logaritmik doğrusal talep
tahmini sonuçlarına bakıldığında (33), (34) (42) ve (43) numaralı
değişkenler konut fiyatları üzerinde daha etkili olup, katsayıları
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmışlardır. Ayrıca (37)
numaralı değişken ise konut fiyatlarını negatif yönde
etkilemektedir.

Çalışma

Mendelhson
(1984)

108
BlacMey
& Follain &
Lee (1986)

Veriler

Mevki
fiyatlarına ait
3753 gözlem

Değişkenler

Fonksiyonel
Form

Bağımlı Değişken: Mevki Fiyatı (1) Gelir, (2) Deneyim, (3) Manzara Fiyatı,
(4) Issız Yer Fiyatı, (5) Balık Yoğunluğu Fiyatı, (6) Tahmin Edilen Gezi Sayısı

Box-Cox
Fonksiyonel
Formu

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Banyo Sayısı 1 İse, (2) Banyo Sayısı
2 İse, (3) Banyo Sayısı 2’den Fazla İse, (4) 1 Oda Daha Mevcut İse, (5) 1 Ya
Da 2 Oda Daha Mevcut İse, (6) 3 Oda Mevcut İse, (7) Oda Sayısının >4
Olduğu Ev Yok İse, (8) 4 Odalı İse, (9) 5 Odalı İse, (10) Oda Sayısının >6
Olduğu Ev Yok İse, (11) Konutta Yatak Odası Yok İse, (12) 1 Yatak Odası,
(13) 2 Yatak Odası, (14) 3 Yatak Odası, (15) Yatak Odası Sayısının >4 Olduğu
Ev Yok İse, (16) 4 Yatak Odası Var İse, (17) Yatak Odası Sayısının >5 Olduğu
Ev Yok İse, (18)
Asansör, (19) Tek Bir Ailenin Oturduğu Ev İse, (20) Tek Bir Ailenin Ayrıldığı
34 Yerleşim
Ev İse, (21) Dublex, (22) 50 Ya da Daha Fazla Apartman, (23) Garaj, (24)
bölgesine ait Konut Yaşı, (25) Yaş2, (26) Yaş3, (27) 1940 Öncesi İnşa Edilmiş İse, (28) Oda
1975-1978
Ya da Duvar Isıtmalı İse, (29) Sauna, (30) Elektrikli Isıtma, (31) Klima, (32)
dönemi verileri
Merkezi Havalandırma, (33) Odalarda Isıtma Sistemi Yok İse, (34) Zayıf
Yapısal Özellikler, (35) Kişisel Gizlilik, (36) Odalarda Elektrik Çıkışı Yok İse,
(37) Giriş Holü, (38) Yapısal Kusurlar, (39) Elektrikle Yemek Yapımı (40)
Konut İçinde Kalabilme Hakkı, (41) Konut
İçinde Kalabilme Hakkı2, (42) 1950 Öncesindeki Hareketler, (43) Kişi Başına
Oda Sayısı, (44) Hane Halkı Reisi Siyah İse, (45) Hane Halkı Reisi İspanyol
İse, (46) Ev Sahibi Aynı Binada Oturuyor İse, (47) Isıtma Sistemi Mevcut
Değilse, (48) Park, (49) Mobilyalı İse, (50) Mükemmel Komşular, (51) İyi
Komşular, (52) Yoksul Komşular, (53) Sokakta Terk Edilmiş Ev Varsa, (54)
Sokakta Çöp Yığını Var İse, (55) Konut Alışveriş Yerleri Yakınında Değil İse.

Doğrusal
Fonksiyonel
Form

Sonuç ve Değerlendirme
—Çalışmada Hedonik marjinal fiyatların değişmediği varsayımı
terkedilmiş, doğrusal olmayan Hedonik fonksiyonlar tahmin edilmiştir.
Mevkilere ait karakteristiklerin talep tahminleri de OLS(01ağan En
Küçük Kareler) ve EKK (En Küçük Kareler) ile gerçekleştirilmiştir. —
EKK göre talep tahmini sonuçlan; her bir değişkenin katsayılarının
negatif ve anlamlı çıktığını göstermektedir. EKK göre talep fiyat
elastikiyetleri oldukça düşüktür: (3), (4) ve (5) no Tu değişkenler için
sırasıyla talep tahminleri 0.08, 0.0003 ve 0.032 çıkmıştır. —Çalışmada
zor olan, fiyatların güvenilirliği ölçülemezken hangi metodun, daha
istenilen ve güvenilir fiyatlar ortaya koyacağını belirlemektir.
—Doğrusal talep tahminlerinin, doğrusal olmayan denklemlerden elde
edilen talep tahminlere göre gerçekleri daha iyi yansıttığı ortaya
çıkmıştır.
—(1), (2) ve (6) no Tu değişkenler bütün talep fonksiyonlarında aynı
özelliği taşımaktadırlar. Balığın kalitesi fiyat üzerinde etkili değildir. Adi
mal özelliği taşımaktadır.
—Çalışmada öncelikle 34 büyükşehirin 1975-1978 yılları arası fiyat
indeksleri oluşturulmuş, indeksler büyük şehirlerden yirmi ikisi için şehir
merkezi ve varoşlardaki fiyatlar ile konut karakteristikleri arasındaki
ilişkileri incelemektedir.
—Söz konusu indeksler satılık ve kiralık konutlar başına fiyatlardaki
değişmeleri ölçmektedir. Ayrıca fiyat indeksleri için güven aralıkları
oluşturulmuştur.
—Oluşturulan indekslere göre ortalama konut fiyatlarının ya da kira
değerinin tahmin edilen güven aralıkları %87 civarındadır. Bu da konut
fiyatlarının makul düzeyde olduğunu göstermektedir. —Güven
aralıklarının analizi, Büyük şehirlerdeki konut fiyatları ve konut
karakteristikleri arasındaki önemli ve istatistiksel anlam farklılıklarını
göstermektedir.
—Söz konusu indeksler, büyük şehirlerdeki konut fiyatları ve konut
kiralarının zaman içerisinde neden değiştiği şeklindeki soruya yanıt
verebilmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadırlar. —34 yerleşim
bölgesine ilişkin oluşturulan indeksler kira ve konut değerleri için önemli
varyasyonları (değişimleri) ortaya koymada tam yeterliliğe sahiptir.
—İndeksler seçilen nitelik gruplarına tamamen duyarlıdırlar. —Kira
indeksleri ortalama karakteristikleri kullanan mülk sahibi için oluşturulan
indekslere göre daha kusursuz olan aynı demeti tercih etmelerine rağmen
oluşturulan indeksler konut kiraları ve değerleri için önemli istatistiksel
değişmeleri göstermektedir.

Çalışma

Goodman
(1988)
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Meese &
Wallace
(1991)

Kim
(1992)

Veriler

Değişkenler

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Merkezi Havalandırma, (2) Son 90 Gün
İçinde Isıtma Sorunu Yaşandı Mı, (3) Banyo Sayısı, (4) Yatak Odası Sayısı, (5)
Son 90 Gün İçinde Kamu Hizmetleri Aksadı Mı, (6) Konut Yaşı, (7) Kiler, (8)
Yemek İçin Elektrik Kullanımı, (9) Açık Hol Varsa, (10) İlave Isıtma Aracı, (11)
Buharla Isınma, (12) Gazla Isınma, (13) Komşuluk Derecesi, (14) Son 90 Günde
Konut satışına
Konut Sigortalı Mı, (15) Tuvalet Sayısı, (16) Konutta Oturulan Yıl, (17)
ait 2857
Havalandırma Olmayan Oda Sayısı, (18) Sıvası Olmayan Kısım Varsa, (19)
gözlem
Odalardan Diğer Odalara Geçiş Yatak Odasından İse, (20) Son 90 Gün içindeki
Sözleşme Sayısı (Sign Of Rats İn Past 90 Days), (21) Oda Sayısı, (22) Vergi
Oranının Logaritması, (23) Garaj, (24) Hangi Şehirde, (25) Asansör Sayısı, (26)
Kira İle İlgili Ekstra Özellikler, (27) Binadaki Dükkân Sayısı, (28) Isıtma Kira
İçinde Mi, (29) Çekirdek Aile Yapısı Mevcutsa.

1970 ile 1988
arasında 2
farklı şehre ait
üçer aylık
zaman serisi
verileri

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Banyo Sayısı, (2) Kat Alanı (m2), (3)
Toplam Oda Sayısı, (4) Konut Durumu İndeksi, (5) Federal Mortgage, (6) İkili
Satış, (7) Mortgage (Assumability) Varsayımı, (8) Konutun İmar Durumu, (9)
Yüzme Havuzu, (10) Yangın Çıkışı, (11) Konut Yaşı

Fonksiyonel
Form

Sonuç ve Değerlendirme

—Hedonik regresyon denklemleri, 2 şekilde karşımıza
çıkmaktadır. Söz konusu denklemler ev sahipleri ve kiracılar için
ayrı ayrı oluşturulmuş ve elde edilen sonuçlar iki kısımda
incelenmiştir.
—Ev sahipleri için oluşturulan hedonik regresyonda R2 değeri 0.60,
Box-Cox
kiracılar için oluşturulan hedonik regresyonda R2 0.45 çıkmıştır.
Fonksiyonel
Ayrıca Box- Cox parametresi ev sahibi için 0.3 ve kiracı için 0.6
Formu
olarak bulunmuştur. Çalışmada kiracılara ait fonksiyonlar ev
sahiplerine ait fonksiyonlardan daha doğrusaldırlar. —Oluşturulan
hedonik regresyon sonuçları; (2), (5), (13), (16), (17), (19) ve
(22) numaralı değişkenlerin katsayıları incelendiğinde konut
fiyatları ve kiralar ile bu değişkenler arasında negatif bir ilişkinin
varlığına işaret etmektedir.
—Çalışmada konut fiyat indekslerinin oluşturulmasında
parametrik olmayan regresyon tekniklerinin kullanılması
savunulmaktadır.
—Zamanla birlikte konut niteliklerinin zımni fiyatlarındaki
değişmelerin incelenmesi analizin konusudur. Konut fiyatları ve
Trans-Log ve
temel belirleyicileri arasındaki ilişki, tahmin edilmiş Fisher ideal
Logaritmik
fiyat indeksleri kullanılarak ele alınmıştır.
Doğrusal
—Diedmont şehri için (6) ve (11) no’lu değişkenler sırasıyla pozitif
Fonksiyonel Form
ve negatif değerlere sahiptirler. (1), (2), (3), (4), (7), (9) ve (10) no’lu
değişkenler pozitif işaretli olup satış fiyatı üzerinde pozitif etkilere
sahiptirler. Ayrıca (5) no’lu değişken daha az pahalı evlerin
göstergesi olup negatif işarete sahiptir. —San Francisco şehri için ise
sadece (5), (7) ve (8) no’lu değişkenler negatif işaretli çıkmışlardır.

—Maksimum olasılık sonuçlarına göre işaretler beklenildiği gibi,
katsayılar istatistiksel olarak anlamlı ve büyüklükleri makuldür.
Bağımlı Değişken: Konutun Ortalama Aylık Kirası
Kesikli regresyon modeli kesit verilerini iyi bir şekilde analiz
etmektedir.
(I) Yatak Odası Sayısı, (2) Banyo Sayısı, (3) Komşuluk Kalitesi, (4) Park, (5)
—OLS tahminine göre (1) ve (2) no’lu değişkenler konut fiyatları
Merkezi Havalandırma, (6) Şömine, (7) Konut 1 Yaşından Küçükse, (8) Hane
üzerinde daha güçlü etkilere sahiptirler.
Kiralık evlere
Doğrusal
Halkının Toplam Yıllık Geliri, (9) Konut Yaşı, (10) Hane Halkı Fert Sayısı,
—Oluşturulan her iki modelde de değişkenler konut fiyatlarını farklı
ait 734 gözlem
Fonksiyonel Form
derecelerde etkilemekte olup Kesikli Model Kısıtlanmış Modelle
(II)
Aile Reisinin Yaşı, (12) H. Halkı Fertlerinden Biri 1 Haftadır İşsizse, (13)
kıyaslandığında sadece yapısal parametreleri değil aynı zamanda
Satış İşlemlerinin Gerçekleştiği Süre (14) Ev Sahibinin 1 Yıl İçerisinde Şehir
güvenilir tahminleri de içerir.
—Çalışmada oluşturulan heterojen kiralık konut piyasasında
Dışına Çıkarsa
rezervasyon fiyatı ve en uygun duruş ile karakterize edilen konut
araştırma modeli Rosen’in hedonik modelinden üstündür.

Çalışma

Veriler

Değişkenler

Yaklaşık 16
kilometrelik
alan içindeki
uzaysal
Macedo
(1996)

(Spatial)
bölgelere ait

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Apartman
Alanı (m2), (2) Konut Yaşı, (3) Garaj Alanının
Uygunluğu, (4) Topografya, (5) Kamu Hizmetlerinin
Kalitesi (Elektrik, Su, Çöp)

satılık
apartman
verileri

Fonksiyonel Form

Sonuç ve Değerlendirme

—Çalışma, konut piyasasındaki fiyat farklılıklarının kaynağını satılık apartman
örneklerinden hareket ederek bütün standart ve otoregressif hedonik fiyat modellerini
kullanarak incelemiştir. Box-Cox dönüşümü, en iyi doğrusal olmayan fonksiyonel formu
Doğrusal, Yarı
seçmek için kullanılmıştır. Karşılaştırma yapabilmek için doğrusal, yarı logaritmik ve
Logaritmik, Double tam (double) logaritmik fonksiyonlar da analiz edilmiştir. —Box-Cox dönüşümü sonrası
Logaritmik, Boxen iyi istatistiksel sonuçlar yarı-logaritmik ve tam (doublelog) logaritmik fonksiyonel
Cox Fonksiyonel
formlarıyla elde edilmiştir. Yarı logaritmik, logaritmik ve doğrusal tanımlamaların
Formları
hepsinde (1) ve (3) no Tu açıklayıcı değişkenler istatistiksel olarak anlamlı çıkmışlardır.
(2) no’lu değişkene ait işaret negatif çıkmış aynı zamanda söz konusu değişken
istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. —Sonuçlar, ardışık etkilerin (spillover effects)
konut piyasalarındaki fiyat farklılıklarının önemli kaynağı olduğunu göstermiştir.
—Çalışmada hedonik fiyat modellerinin tanımlanması ve tahmininde uzaysal
bağımlılığın (spatial dependence) önemi açıklanmaya çalışılmıştır.
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Can &
Megbolngbe
(1997)

Meese &
Wallace
(1997)

— Modelde seçilen nitelikler için marjinal fiyat tahminleri oldukça başarılıdır.
Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Konut Alanı (m2),
Uzaysal bağımlılık, konut fiyatlarının belirlenmesi üzerinde önemli bir rol
2
(2) Arazi Alanı (m ), (3) Konut Yaşı, (4) Komşuluk Kalitesi
oynamaktadır.
Komşuluk Kalitesi Değişkenleri —Doluluk Oranı (Konut
Sahipliği) —Hane Halkı Gelir Düzeyi Ortalaması —Kolejde
— (2) no’lu değişken, çalışmada oluşturulmuş 6 farklı regresyon denklemine ait
Konut satışına
Okuyanların Oranı —Gelirden Ev Masrafları İçin (Hiç
Doğrusal
sonuçlara bakıldığında istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. (2) no’lu değişken dışında
ait 944 işlem
Değilse %30’u) Ayrılan Kısım (%) —Kendi Evinde
Fonksiyonel Form
diğer değişkenlere ait katsayıların tahmini yüksek anlamlılık düzeyine sahiptir. Diğer
Oturanların Ortalaması —Belirli Bir Dönemde Boş Yerlerin
değişkenler her bir modelde farklı derecelerde konut fiyatları üzerinde etkili olmuşlardır.
%’de İfadesi —Konut Stokunun Ortalama Yaşı —Çekirdek
—Çalışma kısıtlı sayıda değişkenin yer aldığı büyük veri setlerinden, yararlı konut fiyatı
Aile Oranı —Beyaz Hane Halkı Oranı, Siyah Hane Halkı
indeksleri çıkarmaya çalışmaktadır.
Oranı —İspanyol ve Latin Amerikalı Hane Halkı Oranı
—Ayrıca konut satış fiyatlarına ait gecikmeleri dikkate alan hedonik modeller, basit
hedonik regresyon modellerine göre katsayıların tahminleri incelendiğinde daha güçlü
sonuçlar ortaya koymakta olup daha yüksek R2 değerine sahiptirler.

2 yerleşim
biriminden
elde edilen 18 Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Banyo Sayısı, (2)
yıllık periyoda Yatak Odası Sayısı, (3) Konut Alanı (m2), (4) Toplam Oda
ait 27606
Sayısı, (5) Konut Kalitesi İndeksi, (6) Konut Yaşı
konut satışı
verisi

Translog ve
Logaritmik
Doğrusal
Fonksiyonel
Formları

—Çalışmada yerel idareden (belediye) alınan veri setleriyle oluşturulan tekrarlanan
satışlara ait indekslerin kusurları ortaya konulmuştur.
—Hibrid Yaklaşımın kullanıldığı çalışmada tekrarlanan satışlar metodu ile hedonik
regresyon metodu birlikte kullanılmıştır.
—Çalışmadaki indekslerin zarar görmesi, örnek seçimindeki sapmalardan ve konut
karakteristiklerinin zımni fiyatlarının sabit olmayışından kaynaklanmaktadır. —
Parametrik olmayan hedonik fiyat indeksi, konut fiyatlarının artış eğilimini tahmin
etmede önemli rol oynamaktadır.
—Tekrarlanan satışlarla ilgili metotlar konut niteliklerine ait fiyatların zamanla
değişmediği varsayımını reddeder.

Çalışma

Veriler

Değişkenler

Fonksiyonel
Form

Sonuç ve Değerlendirme
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—Doğrusal Box-Cox formunun parametreleri model için en iyi tanımlamanın ne olduğunu
göstermiştir. Bu da bağımlı değişken ile ağaçlık arazi indeksinin logaritmalarının alınması ile
başarılmıştır.
—Ağaçlık arazi indeksi modelden ayrı tutulduğunda modelde logaritmik doğrusal form
Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1)
Powe &
kullanılmaktadır. Bu tanımlama altında konut karakteristiklerinin marjinal ya da zımni fiyatları,
Ağaçlık Arazi İndeksi (Log), (2) 18 Yaş Altı Çocuk
872 Mortgage
Doğrusal Boxregresyon katsayıları ve ortalama konut fiyatlarından üretilerek tahminlenebilmektedir. —Konut
Oranı, (3) Büyük Kentsel Alan, (4) Kat Alanı, (5)
Garrod &
kabulüne ait
Cox Fonksiyonel
fiyatı ve ağaçlık arazi indeksi arasındaki ilişkinin fonksiyonel formu tam (double) logaritmik
Müstakil Ev, (6) Yarı Müstakil Ev, (7) Konut Yaşı,
gözlem
Form
fonksiyonel formdur ve bu tanımlama için marjinal fiyat şöyle tahmin edilmektedir: Ağaçlık Arazi
Bmnsdan &
(8) Full Merkezi Isıtma, (9) 1990’da Satın Alınmış,
İndeksinin Marjinal Fiyatı= Regresyon Katsayısı/İndeks Değeri*Konut Fiyatı —Çalışmadaki
Willis (1997)
(10) Garaj
sonuçlara göre; (2), (3) ve (7) no Tu değişkenler katsayılarının aldıkları negatif işaretler nedeniyle
konut fiyatlarını negatif yönde etkilemektedirler.
—Ayrıca bütün açıklayıcı değişkenler %95 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmış olup, işaretleri
beklenen düzeydedir.
—Konut için m2 başına istenen fiyat değişkeni için Box-Cox dönüşümünün hesapladığı maksimum
olasılık değeri -0.25 olup, 3 farklı fonksiyonel forma ait katsayıların işaretleri ve t istatistikleri
tutarlı çıkmıştır. Ayrıca Box-Cox regresyon katsayıları diğer fonksiyonel formların regresyon
katsayıları ile tutarlıdır.
Doğrusal,
—Doğrusal regresyonda R2 değeri % 64,4 çıkmıştır. Ayrıca (2) ve (3) no Tu değişken dışında
Bağımlı Değişken: Konut için m2 başına istenen
Logaritmik
160 temel
bütün değişkenler % 99 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmış, (3) no Tu değişken %90 anlamlılık
fiyat
Doğrusal Ve
yerleşim
düzeyine sahiptir. (2) no’lu değişken anlamsız çıkmıştır. Alt piyasalara ilişkin iki hedonik
Yang
(1) Salon Alanı, (2) Yatak Odası Sayısı, (3) Banyo
bölgesinden
denklemin sonuçlarında (3) no’lu değişkenin farklı konumlarda anlamlı çıktığı görülmüştür. Kamu
Box-Cox
(2000)
Sayısı, (4) Kamu Olanakları, (5) İş Merkezlerine
seçilen 226
olanaklarının marjinal fiyatları düşük çıkmıştır.
Fonksiyonel
Uzaklık, (6) Batı, (7) Kuzey, (8) Güney (9) Seçilen
gözlem
—Doğrusal regresyonda her bir değişken için yüksek t değerleri bağımsız değişkenler arasında
Yapı Riski
kısıtlı miktarda çoklu doğrusallığın olduğuna işaret etmektedir.
Formları
—Alt piyasalar için Chow testi sonucu f=0.625 kritik değer olan 2.54 den büyük değildir. .—
Yapıların kalitesi konut fiyatlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Ampirik sonuçlar, özellikle
tüketicilerin düşük kaliteli konut alma riskinden kaçınmak için önemli miktarlarda harcama
yapmaya razı olduklarını göstermektedir.

Leishman
(2001)

1155 yeni
konut
satışına ait
gözlem

—Çalışmada konut piyasasında konutların homojen olduğu şeklindeki boş hipotezin testi için
Chow testine başvurulmuştur. Ayrıca ilki konut karakteristiklerini ele alan, ikincisi de Ana
Bileşenler Analizinden çıkarılan faktör değerlerini içeren iki hedonik regresyon denklemi
Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) 2
oluşturulmuştur.
Yatak odası, (2) 3 yatak odası, (3) 4 yatak
—İlk regresyon denklemi konut fiyatlarındaki değişmenin % 83’ünü açıklamakta olup,
Doğrusal
odası, (4) Konut Alanı (5) Bungalow, (6) Müstakil,
regresyondaki değişkenlerin çoğu %99 anlamlılık düzeyinde çıkmış ve işaretleri beklenen
Fonksiyonel Form
(7) Teras, (8) Garaj, (9) Yemek Odası, (10) 2.
şekildedir. 2. regresyon modelinde 12 faktör değeri %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmıştır.
Banyo, (11) Daire, (12) Kiler, (13) Ambar, (14)
Ayrıca çoklu doğrusallık problemi modelde mevcut değildir.
1989-1992 Yılları Arası Üçer Aylık Dönemler
— (4) no’lu değişken ise odalarla ilgili kukla değişkenlerin de modele dâhil edilmesi nedeniyle
eksi değer almış ve istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Ayrıca (10) no’lu değişken istatistiksel
olarak anlamlı çıkmasına rağmen işareti beklenen şekilde değildir.

Çalışma

Uçdoğnık
(2001)

Veriler

Emlakçılarla
yüz yüze
görüşme
suretiyle
yapılan 2718
anket
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Bover
& Velffla
(2002)

Değişkenler
Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Balkon
Sayısı, (2) Asansör Sayısı, (3) Apartmanın Daire
Sayısı, (4) Konutun Büyüklüğü, (5) Oda Sayısı, (6)
Konutun Bulunduğu Kat, (7) Konutun Yaşı, (8)
Konutun Isınma Sistemi, (9) Salonun ve Odanın
Döşeme Durumu, (10) Banyo Döşemesi, (11)
Pencere
Doğraması, (12) Çatı Yalıtımı, (13) Duvar
Kaplama, (14) Konutun Mevkii, (15) Mutfak
Yapısı, (16) Uydu Sistemi, (17) Kablo, (18)
Hidrofor, (19) Otopark, (20) Panjur, (21) Güneş
Enerjisi, (22) Kapıcı, (23) Bahçe ve Site İçinde
Olup Olmadığı

Fonksiyonel
Form

—Basit EKK ile tahmin edilen hedonik fiyat modelinde en iyi modeli seçmek için Wald-F
istatistiği ve Hendry’nin genelden özele yaklaşımından yararlanılmıştır.
—Çalışmada hem genel hem de sınırlandırılmış model kurulmuş, sınırlandırılmış modelle
çalışmanın daha uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çalışmada her bir değişkenin fiyat üzerinde
etkili olduğu % değişmelere de yer verilmiştir.
Logaritmik
— Sınırlandırılmış modelin sonuçlarına bakıldığında (5) no’lu değişken istatistiksel olarak
Doğrusal
anlamsız çıkmıştır.
Fonksiyonel Form
—(5) no Tu değişken dışında diğer değişkenlere ait tüm katsayı tahminleri teorik beklentilere
uymaktadır ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
—Konutun site içinde, bahçe içinde ve güneş enerjili olması iktisadi olarak anlamsız çıkmıştır. —
Konut karakteristiklerinde görülen iyileşmeler farklı derecelerde konut fiyatlarını arttırmakta;
gerek konutun özellikleri gerekse dış faktörler (Konutun yeri, site içinde olup olmaması) fiyatı
önemli ölçüde etkilemektedir.

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Havuz,
(2) Garaj, (3) Havalandırma, (4) Dolaplı Mutfak, (5)
Konut
Donanımlı Mutfak, (6) Bahçe, (7) Yüzme Havuzu,
fiyatlarına dair
Logaritmik
(8) Spor Faaliyetleri,
10 şehre ait
Fonksiyonel Form
(9) Dolap, (10) Ambar, (11)1994, (12)1995,
veriler
(13)1996, (14) 1997), (15) Yerleşim Alanı, (16) Kat
Alanı

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Arazi
Alanı (Hektar), (2) Yatak Odası Sayısı, (3) Banyo
Sayısı, (4) Diğer Odaların Sayısı, (5)
Ogwang & Konut satışına
Wang (2002) ait 832 gözlem

Garaj Sayısı, (6) Otopark Sayısı, (7) Yangın Çıkışı
Sayısı, (8) Konum (Merkez), (9) Batı, (10) Kuzey,
(11) Güney, (12) Güney Doğu, (13) Konut Kırsal
Alanda Yer Almakta İse, (14) Bodrum, (15) Yakıt
Tipi, (16) Isıtma Sistemi, (17) Dış Cephe
Alüminyum, (18) Dış Cephe Ahşap, (19) Dış Cephe
Alçı Sıvalı, (20) Dış Cephe Bir tür Sağlam Plastik,
(21) Dış Cephe Osid, (22) Zemin Katı Girişi.

Sonuç ve Değerlendirme

—Çalışmada konutlar için niteliğe göre ayarlanmış Fiyat indeksleri tahminlenmiştir. —Standart
hedonik regresyon denklemlerindeki sapmaların potansiyel kaynağı olan gözlemlenemeyen
değişkenleri kontrol eden yeni bir yaklaşım öne sürülmüştür. Bu ise konuma özgü etkilerin modele
dâhil edilmesi sayesinde başarılmıştır. Burada alanla ilgili kukla değişkenler ile az sayıda
karakteristikler modelde kullanılmıştır. Her bir konut için sadece fiyat, kat alanı ve konumu
tanımlayan bir numaraya ihtiyaç vardır. Bu nedenle ilk 11 değişken modelden çıkarılmıştır.
—Konuma özgü etkilerin yer aldığı modeller geleneksel hedonik modellere göre daha güçlü
modellerdir. Bütün şehirler için standart hedonik indeks ile konuma özgü etkilerin yer aldığı indeks
arasındaki farklılar istatistiksel olarak anlamlı çıkmış olup, söz konusu farklılıklar standart hedonik
indekslerde, gözlemlenemeyen konut karakteristiklerine yer verilmediğini ortaya çıkarmaktadır.

—Hedonik Fiyat Fonksiyonu parametrelerinin OLS tahminleri genelde LAD tahminleri ile
benzerdir. Fonksiyonun her iki şekildeki tahmininde R2 değerleri de ( OLS R2=0.59, LAD
R2=0.57 olmak üzere) benzerlik göstermektedir.
— (12), (15), (18) ve (20) no’lu değişkenler dışındaki değişkenlere ait katsayılar %10 anlamlılık
düzeyinde anlamlı çıkmışlardır. (1), (2), (3), (5), (6) ve (7) no’lu değişkenler konut fiyatlarının
Doğrusal
belirlenmesinde diğer değişkenlere göre daha önemli rol oynamaktadırlar.
Fonksiyonel Form
— OLS standart hataları yerine farklı-varyans düzeltilmiş standart hataları kullanıldığında
gözlemler makul kalmaktadır.
— (18) ve (20) no’lu değişkenler istatistiksel olarak anlamsız ve işaretleri negatif çıkmıştır. (8),
(9), (10), (11), (12), (19) ve (21) no Tu değişkenlere ait katsayılar istatistiksel olarak anlamsız
çıkmıştır. (15) ve (16) no’lu değişkenler konut fiyatları üzerinde hiçbir etkide
bulunmamaktadırlar. (14) ve (22) no’lu değişkenlere ait katsayıların işareti pozitif çıkmıştır.

Çalışma

Veriler

Değişkenler

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Yapı
Kalitesi, (2) Arazi Büyüklüğü, (3) Konut Büyüklüğü,
(4) Trafik Gürültüsü, (5) Reel Ekonomideki
hane
Değişmeler (Harcamalardaki Değişiklik), (6) Sürekli
halklarına ait Gelir, (7) Mortgage, (8) Aile Boyutu, (9) Hane halkı
318 gözlem
yaşı.
Yerleşim
yerlerindeki

Wilhemsson
(2002)
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Toda &
Nozdrina
(2004)

Maurer
& Pitzer &
Sebastian
(2004)

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Konut
Büyüklüğü (Hol ve Banyosu Olan), (2)
Mutfak Büyüklüğü, (3) En Yakın Metro İstasyonuna
Konut satışına Uzaklık (metre), (4) Şehir Merkezine Uzaklık (Km),
(5) Konum, (6) Birikmiş Vergiler, (7) 2 Odalı, (8) 3
ait
Odalı, (9) 4 Ve Daha Çok Odalı, (10) Holden Direkt
5282 gözlem
Odalara Geçiş Var İse (11) Dış Cephe Türü, (12)
(Şubat
Balkon Sayısı, (13) Asansör, (14) Oda Döşemesi,
2002)ve
(15) Daha Önce Tamir Edilmiş İse, (16) İşgal
Durumu, (17) Doğu, (18) Kuzeydoğu, (19)
6551 gözlem
Kuzeybatı, (20) Batı, (21) Güneybatı, (22) Güney,
(Nisan 2002)
(23) Güneydoğu ve Kuzey, (24) Apartmanlarda
Çalıştırılmak Üzere Girişimcilerin İstediği İşçi
Sayısı(İş Fırsatları), (25) Yeni Bina, (26) İnşa
Halinde Bina
Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Konut
Alanı (m2), (2) Asansör, (3) Banyo, (4)
Mutfak Sayısı, (5) Garaj Sayısı, (6) Bahçe, (7) Teras,
Konut satışına (8) Binanın Yeni Olması, (9) İşgal Durumu Satıcının
ait 223.705
İşgal Etmesi, (10) İşgal Durumu Kısmen
toplam
Oturulmakta, (11) İşgal Durumu Kiracı İçinde, (12)
gözlem,
Bodrum Kat, (13) 2. Kat, (14) 3.Kat, (15) 4.
84.686
Kat, (16) 5. Kat, (17) 6. Kat, (18) 7. Kat, (19) İnşaat
kısıtlanmış
Zamanı 1850 Öncesi İse, (20) 1914-1947 Arası İnşa
gözlem
Edilmiş İse, (21) 1948-1969 Arası İnşa Edilmiş İse,
(22) 1970-1980 Arası İnşa Edilmiş İse, (23) 19811991 Arası İnşa Edilmiş İse, (24) 1992-2000 Arası
İnşa Edilmiş İse.

Fonksiyonel
Form

Sonuç ve Değerlendirme

Box-Cox ve
Logaritmik
Doğrusal
Fonksiyonel
Formu

—Çalışmada hedonik fiyat eşitliği 4 farklı şekilde tanımlanmıştır. Bu dört farklı tanımlama 4 farklı
hedonik modelin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu dört farklı modelden ilkinde
logaritmik tanımlama (Örnek Periyot dikkate alınmış), ikincisinde Box-Cox Dönüşümü (Bütün
Periyot dikkate alınmış), 3 ve 4. de ise her bir zaman periyodundaki hedonik fiyatlara ait
regresyonların dönüşümleri yer almaktadır. Ayrıca logaritmik doğrusal tanımlamanın anlamlılığı
Box-Cox dönüşümünden istatistiksel olarak farklı değildir.
—Tahmin edilen bütün parametreler istatistiksel olarak anlamlı çıkmış olup, işaretler beklendiği
gibi katsayılar makul büyüklüklerde gerçekleşmiştir.
—Değişkenlerin hepsi farklı derecelerde konut fiyatlarını etkilemekte olup, konut niteliklerine ait
gelir ve fiyat esnekliğinin tahmininde (6) no Tu değişken önemli rol oynamaktadır.

Doğrusal
Fonksiyonel
Form

—Çalışmada hem Şubat 2002 hem de Nisan 2002 verileri kullanılmış, her iki dönem içinde
regresyon denklemleri OLS ile tahmin edilmiş ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. —Şubat 2002
sonuçları; F-Testi değeri 256.58, R2=0.5177 ve Düz. R2=0.5157’dir. Nisan 2002 sonuçları; F-Testi
değeri 326.24, R2=0.5120 ve Düz. R2=0.5105’dir.
—Konut fiyatlarını (3), (4) ve (6) no Tu değişkenler negatif, (1), (2) ve (24) no Tu değişkenler
pozitif yönde etkilemektedirler.
— Konuttaki oda sayısı arttıkça m2 başına düşen ortalama fiyat düşmektedir. Batı ve Güneybatı en
çok tercih edilen konum olduğu için fiyatı daha yüksektir. (10) ve (15) no’lu değişkenlerin varlığı
konutun fiyatını arttırmaktadır. İnşa halindeki binalar yeni binalara, yeni binalar da eski binalara
göre daha ucuzdur. Boş ve ev sahibinin oturmadığı binalar daha fazla tercih edilmektedir. Güney
ve Güneydoğu konumlu binalar diğer konumlu binalara nazaran daha ucuzdur.

Box-Cox
Fonksiyonel
Formu

—Çalışmada aylık ve 3 aylık dönemler dikkate alınarak 2 farklı regresyon denklemi
oluşturulmuştur. 3 aylık dönemi dikkate alan regresyon denklemi sonuçlarına bakıldığında R 2
değeri % 89.1 çıkmıştır.
—Regresyon katsayılarının işaret ve büyüklükleri (12) no’lu değişkenin katsayısının pozitif
çıkması haricinde makul düzeydedir.Kat değişkenlerinden bodrum katı dışındaki değişkenlerin
katsayıları pozitif çıkmıştır.
— Doluluk oranı ile ilgili olan (9), (10) ve (11) no Tu değişkenlere ait katsayılar negatif
çıkmıştır. Doluluk oranı ile bina fiyatları arasında ters yönlü bir ilişki mevcuttur. Modelin
sonuçlarına bakıldığında neredeyse bütün katsayılar anlamlı çıkmıştır. Sadece (13) no’lu değişkene
ait katsayı anlamsız çıkmıştır.
— White farklı varyans testi istatistiği W=4984,274 değeri ile anlamlı çıkmıştır. Ayrıca hata
terimleri arasında önemli ölçüde otokorelasyon bulunmuştur.

Çalışma

W en

& Lu &
Lin (2004)
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Filho&Bin
(2005)

Cohen &
Coughlln
(2005)

Veriler

Değişkenler

Fonksiyonel Form

Sonuç ve Değerlendirme

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Toplam
Konut Sahası (m2), (2) Konutun Yaşı, (3) Konum
(Kuzey-Güney, Doğu-Batı), (4) Dekorasyon Derecesi,
(5) Kat Sayısı, (6) Garaj, (7) Tavan Arası, (8) Çevre
Kalitesi, (9) Dâhili Çevre Kalitesi, (10) Yerel
Yönetim Hizmet Kalitesi, (11) Üniversiteye Uzaklık, Doğrusal Fonksiyonel
(12) Hastane, Postane, Banka Gibi Hayati
Form
Kurumlara Uzaklık, (13) Eğitim Kurumlarına
Yakınlık , (14) Eğlence Ve Spor Olanakları, (15)
Şehir Merkezine Uzaklık (Km), (16) Güneydeki Göle
Uzaklık (Km), (17) Trafik Durumu, (18) Satış
İşlemlerinin Gerçekleştiği Zaman Periyodu.

—18 değişken içinde sadece 6 değişken; (2), (3), (11), (12), (15) ve (16) no’lu
değişkenler konut satış fiyatını negatif etkilemekte, geri kalan değişkenler konut
satış fiyatı üzerinde pozitif etkilere sahiptirler.
—Sonuçlara bakıldığında R2 0.852 çıkmış olup model 0.000 gibi yüksek anlamlılık
değerine sahiptir.
—Hedonik Fiyat Modeli çalışmada belirtilen 3 değerleme metodu ile
karşılaştırıldığında; konutlar arasındaki farklılıkların düzeltilmesinde sınırlama
getirmemesi, faiz oranları ve konutların gelecekteki değerini belirlemeye gerek
duymaması ve konut değerindeki düşmenin ölçümünde daha güvenilir sonuçlar
vermesi nedeniyle önemli avantajlara sahiptir.

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Banyo
Sayısı, (2) Yatak Odası Sayısı, (3) Konut Alanı, (4) Doğrusal Fonksiyonel
Arazi Alanı, (5) Konut 1994’de İnşa Edilmiş İse, (6)
Form
Konut satışına ait En Yakın Göle Uzaklık, (7) Yakındaki Sulak Alanlara
tesadüfi olarak
Uzaklık, (8) Yakındaki
(Parametrik ve
seçilmiş 1000 gözlem Parka Uzaklık, (9) Konut Yüksekliği, (10) En Yakın
parametrik olmayan
Sanayi Bölgesine Uzaklık, (11) En Yakın Ticari
modelde)
Bölgeye Uzaklık, (12) İş Merkezlerine Uzaklık, (13)
Konut Yaşı

—Parametrik modele göre satış fiyatı üzerinde en fazla etkiye sahip değişkenler (3),
(4) ve (13) no Tu değişkenlerdir. Yerleşimle ilgili değişkenlerden ise (7), (9), (11)
ve (12) no Tu değişkenler satış fiyatını önemli ölçüde etkilemektedir. —Parametrik
olmayan modele göre satış fiyatını (1), (2), (3), (4), (6), (9) ve (11) no’lu
değişkenler pozitif yönde, (7) ve (10) no’lu değişkenler negatif yönde, (12) no’lu
değişken pozitif yönde çok güçlü bir şekilde etkilemektedir. (8) no’lu değişkenin
etkisi oldukça küçük olup, (13) no’lu değişkenin satış fiyatı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
—Parametrik olmayan model, parametrik modele göre daha cazip sonuçlar ortaya
koymaktadır.

Bağımlı Değişken: Atlanta Ortalama Konut Fiyatı
İndeksine Göre Deflate Edilmiş Konut Satış Fiyatı (1)
65 Desibel’e Kadar Gürültü Düzeyine Sahip Konut
Sayısı, (2) 70 Desibel Gürültü Düzeyine Sahip Konut
Sayısı, (3) Yatak Odası 3 Tane İse, (4) Yatak Odası 4
Tane İse, (5) Yatak Odası 4 ve Üzeri Tane İse (6)
Havaalanı
Banyo Sayısı 2 Tane İse, (7) Banyo Sayısı 3 Tane İse,
yakınlarındaki
(8) Banyo Sayısı 3 ve Üzeri Tane İse (9) Yangın
Logaritmik, Yarı
yerleşim alanlarına ait Çıkışı 2 ve Üzeri Tane İse, (10) Katta Bulunan Odalar
Logaritmik ve
toplam 2370 gözlem l’den Fazla İse, (11) Konut Yaşı, (12) Arazi (Hektar),
Doğrusal Fonksiyonel
ve indirgenmiş
(13) Havaalanına Uzaklık, (14) Siyahlar Tarafından
Form
modele ait 1643
Alınan Konut Sayısı, (15) Konutun Bulunduğu Şehir,
gözlem
(16) 19952003 Döneminde 65 Desibel Gürültü Düzeyine Sahip
İse, (17) 1995-2003 Döneminde 70 Desibel Gürültü
Düzeyine Sahip İse, (18) 2000-2002 Döneminde
Konut Satılmışsa, (19) 2000-2002 Döneminde 65
Desibel Gürültü Düzeyine Sahip İse, (20) 2000-2002
Döneminde 70 Desibel Gürültü Düzeyine Sahip İse.

—Havaalanına uzaklık, gürültü düzeyi ve konut karakteristiklerinin etkilerinin
havaalanı yakınlarındaki konut fiyatlarına etkilerinin ele alındığı çalışmada
birtakım zorluklarla karşılaşılmıştır. Bu zorluklar gürültü düzeyi ve coğrafi
dağılımla ilgili olup, söz konusu problemler gürültü düzeyinin ilgili zaman
periyodu başı ve sonunda ölçülmesiyle çözülmeye çalışılmıştır.
—Çalışmada 1995-1999 ve 2000-2002 şeklinde iki farklı dönem dikkate
alınmıştır.
—Gürültü düzeyleri konutları sınıflandıran önemli değişkenlerden biridir.
Havaalanına yakınlık değişkeni bir an için modelden çıkarıldığında gürültünün
konut fiyatları üzerindeki etkisi mutlak değer olarak küçülmektedir.
—Konutlara ait karakteristiklerdeki iyileşmeler ve konutların havaalanına
uzaklıklarının azalması konut fiyatlarını pozitif yönde etkilemektedir.
—Gürültü düzeyleri de önemli derecede konut fiyatlarını etkilemektedir. Gürültü
düzeyindeki düşüş ile konut fiyatları arasında negatif bir ilişkinin varlığı iki farklı
dönem dikkate alınarak gösterilmiştir.

5 bölgedeki konut
satışına ait 2473
gözlem

Çalışma

Yankaya &
Çelik (2005)

Veriler

Emlak bürolarıyla
yüz yüze görüşme
suretiyle yapılan
360 anket

Değişkenler

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1)
Metro İstasyonuna Olan Yürüme Mesafesi (metre),
(2) Otobüs Durağına Olan Mesafe (metre), (3)
Konutun Büyüklüğü, (4) Konutun Yaşı, (5)
Bulunduğu Kat, (6) Konut Köşede, (7) Kalorifer, (8)
Yapı Kalitesi

Fonksiyonel Form

Doğrusal ve
Logaritmik Doğrusal
Fonksiyonel Form

—Çalışmada çoklu regresyon ve ekonometrik modellerin özel bir formu olan yataykesitli bir hedonik fiyat modeli kullanılmıştır. Doğrusal ve Logaritmik Doğrusal
fonksiyonel formların 3 ayrı alan için ayrı ayrı hesaplandığı çalışmada değişkenlere
ait katsayıların işaretleri beklenildiği gibi çıkmış, hesaplanan parametrelerin çoğu
%95 güven aralığında anlamlıdırlar.
—Doğrusal ve Logaritmik Doğrusal Modele göre hesaplanan R2 değeri 0.70 ile 0.75
arasında çıkmış, her iki modelde de değerin en önemli belirleyicisi konutun
büyüklüğüdür.
—Değişkenlere bakıldığında (1), (2) ve (4) numaralı değişkenler konut fiyatlarını
negatif etkilerken diğer değişkenlerin konut fiyatları üzerideki etkisi pozitiftir. —
Model sonuçları ulaşım altyapısındaki yatırımın konut fiyatlarını etki alanı içinde
arttırdığını göstermektedir.

Doğrusal Fonksiyonel
Form

—Hedonik Fiyat Modeli sonuçlarına bakıldığında R2 değeri 0.852, düzeltilmiş R2
değeri 0.851, Durbin-W istatistiği 1.991, F değeri 787.43 ve olasılık değeri 0.000
çıkmıştır.
—F testi anlamlılık düzeyine göre birçok değişkenin anlamlılık düzeyi %10’un
altındadır. Modele %10 anlamlılık düzeyinde 14 değişken dâhil edilmiştir ve bu 14
değişkenin 12’sinin anlamlılık düzeyi %1’in altındadır. (2), (3), (12) ve (13) no’lu
değişkenlerin katsayıları istatistiksel olarak anlamsız çıkmış olup söz konusu
değişkenler konut satış fiyatı üzerinde herhangi bir etkiye sahip değillerdir.
—Değişkenlerden (11), (15) ve (16) no Tu değişkenler konut fiyatlarını negatif
etkilerken diğer değişkenler konut fiyatları üzerinde pozitif etkilere sahiptirler. —
Yapı karakteristikleri, komşuluk karakteristikleri, konum karakteristikleri ve diğer
karakteristikler konut fiyatlarını sırasıyla %60, % 16.5, %19.8 ve %2.7 oranında
etkilemektedirler.

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı
(I)
Yerleşim Alanı, (2) Konut Yaşı, (3) Konum
(Kuzey-Güney, Doğu-Batı), (4) Dekorasyon Tipi,
Hai-Zhen &
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Sheng-Hua &

Konut satışlarına ait
2473 gözlem

Xiao-Yu (2005)

(5) Kat Sayısı, (6) Garaj, (7) Çatı, (8) Çevre Kalitesi,
(9) Dâhili Çevre, (10) Belediye Yönetimi,
(II)
Üniversiteye Yakınlık, (12) Hastane, Banka
Postane Gibi Kurumlara Olan Uzaklık, (13) Eğitim
Kurumlarına Uzaklık, (14) Konut Çevresinde Eğlence
Olanakları Mevcut İse, (15) İş Merkezlerine Uzaklık,
(16) En Yakın Göle Uzaklık, (17) Trafiğin Durumu,
(18) Satış İşlemlerinin Gerçekleştiği Zaman Periyodu

Li &
Prud’Homme
& Yu (2006)

İkinci el konut
satışına ait 33.595
gözlem

Sonuç ve Değerlendirme

Bağımlı Değişken: Konut Satış Fiyatı (1) Konut
Alanı (m2), (2) Arazi Alanı (m2), (3) Yatak Odası
Sayısı, (4) Banyo Sayısı, (5) Garaj Sayısı, (6) Yangın
Çıkışı Sayısı, (7) Ev Eşyalı İse Eşya Sayısı, (8) Konut
Doğrusal, Yarı
Yaşı, (9) Konut Yaşı2 (10) Dış Cephe Tuğla, (11)
Logaritmik,
Yeni Ev (Konut Yaşı 0), (12) Ahşap Konut, (13)
Logaritmik Doğrusal
Doğal Gaz, (14) Konut Köşede, (15) Çıkmaz Sokak,
ve Box-Cox
(16) Teras, (17) Alışveriş Merkezine Yakınlık, (18)
Fonksiyonel Formları
Merkezi Konut (19) Havuz (İçte ve Dışta), (20)
Jakuzi, (21) Sauna, (22) Havalandırma Sistemi, (23)
Şehrin Merkezinde, (24) Güney, (25) Batı, (26) Doğu,
(27) Batıdan Daha Uzak, (28) Varoş

— Chow Testi sonuçları, ardışık yıllar arasındaki yapısal değişimin yumuşak
olmasına rağmen istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermiştir.
—Yarı logaritmik model için çoklu regresyonda, fiyat indeksindeki sonuçlar,
yıllık tabandaki ayrık regresyondaki sonuçlara göre daha kapalıdır.
—Hedonik Fiyat İndeksleri, yıllar boyunca görülen değişimlere karşı
duyarsızdırlar ve Laspeyres ve Paasche tipi formulasyonlardan farklıdırlar.
—Box-Cox analizi doğrusal, yarı logaritmik ve logaritmik formları reddeder ve
farklı varyans problemini daha doğru fonksiyonel formları seçerek azaltmayı
savunur.
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