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GĐRĐŞ

Eviews ve Vensim’e Giriş

Birinci dereceden enerji
tüketim modellemesi

Giriş
Enerji modellemesi ile ilgili bu rapor, kısa bir öğretici ve bir denemedir. Sonuçların gerçeğe
çok uzak olmamasının yanında oldukça kaba bir sonuç çalışmasıdır. Bir enerji modelinde
olması gereken alt modüller olmadığı gibi, sadece Toplam Tüketim değişiminin bağlı olduğu
değişkenlerin ve bunun modellemesinin incelendiği bir sonuç raporudur.
Metod
Sistem mühendisliği kuralları işletilerek olay parçalara ayrılmıştır.
1- Veri toplanması: Veri toplanması modelin temel noktasıdır. Bu verilerin kaynağı daha
çok IEA veri tabanıdır. Bu veri tabanından Türkiye ile ilgili bulunan veriler bir araya
getirilerek bir havuz oluşturulmuştur. Bu verilere daha sonra BP’nin sayfasından diğer
veriler de eklenerek (Brent Petrol fiyatları vs gibi) analize geçilmiştir.

Şekil 1- Eviews ekranında toplanan veriler (ti: Turkey Indicator , hh:household,
in:industry)
2- Analiz: Eviews ile toplam tüketimin hangi değişkenlere bağlı olduğu incelenerek bir
analiz çalışması yapılmıştır. Analiz çalışmasında yaşanan en büyük sorun, kısaca
“tavuk-yumurta” yoksa “yumurta-tavuk” diyebileceğimiz dilemmadır.
Örneğin, bir ekonomi kuralı olarak fiyatlar ve tüketimler arasında bir bağlantı
bulunduğu herkez tarafından bilirinir. Bu bağlantının ne kadar belirgin veya belirsiz
olduğu bir anlamda esneklik (elasticity) ile belirtilir.
Peki toplam tüketimde fiyatların etkisi nedir? Ya da fiyatların toplam tüketimdeki
etkisi nedir? Bu konu ile ilgili yapılan ilk modelde toplam tüketimin fiyatlarla
bağlantısı belirlenmiş, fakat model oluşturulduğu zaman fiyat arttıkça, tüketimin de
artığı görülmüştür.
Analiz bu noktada oldukça dikkat isteyen bir çalışma basamağıdır.
3- Sentez: Burada analiz sonucu elde edilen veriler bir araya getirilir. Formüller çıkarılır.
4- Tasarım: Vensim programı ile çıkarılan formüller ve veriler birleştirilerek final tablo
çıkarılır.

5- Sonuç: Sonuç bölümünde modelin çalıştırılması ile beraber sonuçların gerçeğe
yakınlığı kontrol edilir ve model sağlaması yapılır. Bu model sağlaması sonucu model
tekrar elden geçirilerek düzeltilir.

Bu basamaklardan analiz ve sentez kısımları bu çalışmada incelenecektir.
Analiz – Eviews’e giriş:
Eviews pekçok üniversitemizde de kullanılan bir veri analiz programıdır. Burada Eviews 3.1
ile yapılan çalışma adım adım anlatılacaktır.
Eviews – Temeller
Eviews de incelemek istediğimiz serileri Excel yardımı ile hazırlarız. Aşağıdaki şekilde Excel
ile hazırlanmış, Sonuç serisi ve Seri1, Seri2 ve Seri3 verileri ve grafikleri bulunmaktadır.

Şimdi Eviews yardımı ile Sonuç ve seriler arasındaki bağlantıyı nasıl bulduğumuza bakalım.

Öncelikle Eviews programını açar ve yeni bir çalışma şablonu aşağıdaki şekilde oluşturulur

Workfile’a tıkladıktan sonra aşağıdaki pencere ekrana gelir. Bu Pencerede sırasıyla
Yıllık(Annual), Start Date ve End Date (Başlangıç ve Bitiş tarihlerini) doldurduktan sonra OK
tuşuna basılır. Aşağıda Start date 1, End date de 13 olarak girilmiştir ama 1983 ile 1995 de
tamamen geçerli değer girişleri olabilir.

Burada OK’e bastıktan sonra ise aşağıdaki ekran gelir. Bu ekran asıl tüm çalışmamızın
yapılacağı alandır.

Burada 1 numaralı alan komut giriş, 2 numaralı alan da değerler alanıdır.

Şimdi sırasıyla seriler oluşturarak verilerimizi Eviews’e girelim.
Önce sonuc serisini oluşturmak için,
Objects >> New Object’e tıklanır.
Ardından Type of Object : Series olarak seçilir.
Name for Object’e de sonuc yazılıp “Ok”’e basılır.

Çalışma dosyası (Workfile) alanında bir sonuc serisi oluşur.

Şimdi de sonuc verisini doldurmak üzere sonuc’a çift tıklanır.

Edit’e tıklandıktan sonra sonuc verileri artık değiştirilebilir. Daha önce Excel de hazırlamış
olduğumuz sonuc sütunundaki veriler buraya yapıştırılır. Excel deki sonuç verileri böylelikle
Eviews’e kopyalanmış olur. Bu verileri grafik halinde görmek için Series:SONUC yazan
pencerede View>>Line graph’a tıklanır. Bu grafikten tekrar ilk görünüme geçmek için ise
View>>Spreadsheet seçilir.
SONUC verileri serisi

SONUC verileri çizgi grafiği

Sonuc verileri ardından kapatılır. Aynı sekilde seri1, seri2 ve seri3 verileri de oluşturulup, bu
verilere değerler Excel’den kopyalanır. Veriler aşağıdaki gibidir.

Eviews – Regresyon (regression)
Eviews de kullanılacak olan regresyon metodunun türü Least Squares yöntemidir. Kısaca LS
yöntemi de diyebileceğimiz bu yöntem ile gerçek verilere yakınlıkları kareleri toplamı
minimum olacak bir kestirim eğrisi bulunmaya çalışılır.

Burada sonuc verisine en yakın f(seri1,seri2,seri3) fonksiyonunun parametreleri bulunmaya
çalışılır. Bu verilen Eviews ile bulunması ise şu şekilde yapılır.
Series oluşturduğumuz şekilde , Tekrar Object>>New Object denir. Equation seçilip,
herhangi bir isim verilir, mesela eq_fsonuc gibi...

Ardından gelen ekranda da denklemin
nasıl olması gerektiği verilir.Burada
method kısmına bakılırsa, LS yani least
squares yönteminin kullanıldığı görülür.
Boş bırakılan alana ise formülün
parametreleri yazılır (Yandaki şekil)
Burada Enerji ajansı tarafından
kullanılan denklem türünü örnek
alabileceğimiz gibi kısada

Y= c + c1Series1 + c2Series2 + ....... +cnSeriesn
şeklinde bir denklemde kullanılabilir. Đlk olarak sonuc, seri1,seri2,seri3’ü bu tip bir denkleme
göre çözdürelim.
Eviews de Denklem tanımında kullanılacak olan tüm değişkenlerin daha önceden tanımlanmış
olması şarttır, fakat “c” ve “resid” her yeni çalışma sayfasında kendinden tanımlıdır. Bu
yüzden c’yi tanımlamaya gerek yoktur.
Regresyon ile elde etmek isteyeceğimiz denklem:
sonuc = c + cseri1*seri1+cseri2*seri2+cseri3*seri3
Bu denklemin Eviews’da açık bulunan denklem özellikleri penceresine girişi de şu şekildedir.
sonuc c seri1 seri2 seri3

Ardından da OK tuşuna basarak, Eviews’in seri1,seri2,seri3 katsayıları ile c sabitini bulması
sağlanır. Aşağıda örnek bir ekran çıktısı gösterilmektedir.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
SERI1
SERI2
SERI3

7.289985
0.359870
-0.503063
0.335835

4.716295
0.410124
0.275825
0.251094

1.545702
0.877465
-1.823849
1.337488

0.1566
0.4030
0.1015
0.2139

Bu veri ekranında, verilerin hangisinin regresyona daha çok katkı yaptığını t-Statistics
değerinden bakabiliriz. Kural olarak (kabaca, bilimseli için bir ekonometri kitabina danışın)
1) Mutlak değer t-statistic ne kadar büyük ise o veri ve katsayı o kadar önemlidir.
2) Prob. Değeri ise ne kadar küçük ise o kadar iyidir, yani, katsayının anlamsızlık
oranıdır denilebilir

t-statistic değeri (mutlak değeri) ne kadar büyük ise değişken denklemde o kadar önemlidir.
Bir anlamda t-statistic değeri, ilgili katsayı değerinin 0 olduğunda denklemde oluşan farktır.
Prob. yani probability(olasılık) ise p-value veya marjinal değer seviyesi (marginal
significance level) olarak da adlandırılır. Doğru katsayının 0 olma olasılığı diye de
değerlendirilebilir.
Bir de bir önceki sayfada R-Squared değeri vardır. Bu da regresyonun ne kadar başarılı
olduğunu gösterirki, bu alıştırmada R-squared değeri %86 civarındadır.
Bu veriler ışığında verileri incelersek, en önemli katsayılar sırası ile: seri2, c, seri3 ve
seri1’dir.
Bir de denklemin son haline Eviews’den bakalım. Tekrar Equation(denklem) penceresinden
View>>Representations tıklanır. Ekrana aşağıdaki bilgi gelir.
Estimation Equation:
=====================
SONUC = C(1) + C(2)*SERI1 + C(3)*SERI2 + C(4)*SERI3
Substituted Coefficients:
=====================
SONUC = 7.289984782 + 0.3598697111*SERI1 - 0.5030629166*SERI2 + 0.335835086*SERI3

Görüldüğü üzere sonuc denklemi yukarda görüldüğü şekilde olmaktadır. Gene aynı
pencerede, sağ üst’te “Resids” yani kalıntı/tortuya tıklanınca gerçek değer, kestirim
fonksiyonu ve aradaki fark (tortu/kalıntı) grafikleri ekrana gelir.

Yukarda görülen grafikte, Residual : fark/kalıntı/tortu, Actual : Gerçek değer ve Fitted:
kestirilmiş değer olarak tanımlanır. Şekilde görüldüğü üzere değerler çok birbiri ile
örtüşmemekte ama yakınsamaktadırlar.
X ekseninin etrafından geçen eğri (yani X eksenini kesen eğri) kalıntı eğrisidir.
Kalıntı değerleri ise “resid” değerinde saklanmıştır.
Tüm bulduğumuz değerleri şimdi tekrar Excel’e alarak denklemi test edelim.

Aşağıdaki Excel tablosunda, Eviews’e girmiş olduğumuz sonuç, seri1,seri2,seri3 değerleri ile
Eviews’den elde ettiğimiz resid, c, cseri1 (seri1 coefficient-katsayısı), cseri2,cseri3 değerleri
yerleştirilmiş ve kestirim adlı bir sütun tanımlanarak şu fonksiyon girilmiştir.
Kestirim= c + cseri1*seri1 + cseri2*seri2 + cseri3*seri3
F3==$B$18+($B$19*B3)+($B$20*C3)+($B$21*D3)

Ardından da “sonuç-kestirim” değeri hesaplanır, bu değerin resid’ye eşit olduğu yukardan
görülür. Aynı şekilde Excel’de çizilen grafik, Eviews ile çizilen grafiğin aynısıdır.
Eviews – Sonuç
Sonuç olarak Eviews ile bir seri (sonuc) ile onla ilgisi olduğu düşünülen serilerin (seri1,
seri2, seri3)’ün denklemsel katsayılarının nasıl bulunabileceği ve bu bulunan değerlerden
denklemin nasıl yazılıp, tekrar elde edilebileceğini görmüş olduk.

Enerji Verileri ile Kestirimin(Regrasyonun) yapılması
Kestirim yapmak için seçilen fonksiyon toplam enerji tüketimidir(total consumption). Toplam
enerji tüketimini etkilen faktörlerin neler olduğunu ise Eviews yardımı ile bulmaya çalışalım.
Toplam tüketim verilerini oluşturduktan sonra (1984-2004) yıllarındaki, bu yıllara ait
elimizde bulunan değerleri sırası ile eviews de bir araya getiririz.
Đlk olarak Eviews ile yeni bir worksheet çalışma dosyası (New>>Workfile) oluşturulur.
Çalışma dosyası aralığı Annual (Yıllık), süreler ise 1984 (start date) – 2004 (end date) seçilir.
Ardından totalconsump adlı bir veri oluşturularak, buna Excel’den verilerimiz kopyalanır.
Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin grafiği aşağıda verildiği şekildedir.

Peki totalconsump değeri hangi değerlerle bağlantılıdır? Muhtemel etkenler
-Nüfus
-GDP
-Konut sektörü tüketimi
-Endüstri tüketimi
Olabileceği gibi, bir önceki yılın GDPsi, Toplam Enerji tüketimi de olabilir.
Bu noktada bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz değerleri Eviews’e gireriz.
Bu değerler, deneme şablonumuzda,
GDP-> ti_gdp_per_capit
Nüfus-> population
olarak yer alır. Peki bu değerlerin hangisi ne kadar etkilidir ? Đlk olarak bunu test edelim.
Tekrar eviews’i açarak formülü girelim,
totalconsump c ti_gdp_per_capit population

Denklem verildikten sonra sonuç şu şekilde olmaktadır.
Dependent Variable: TOTALCONSUMP
Method: Least Squares
Date: 06/21/06 Time: 15:19
Sample: 1984 2004
Included observations: 21
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
TI_GDP_PER_CAPIT
POPULATION

-38463.95
15.84916
713.2597

2071.589
2.067078
90.81712

-18.56737
7.667422
7.853802

0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.989525
0.988361
1053.210
19966506
-174.3307
1.780576

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

46404.52
9762.301
16.88864
17.03785
850.1616
0.000000

Görüldüğü üzere, burada en etkili değer(mutlak değer t-Statistic’e bakarak) C olmaktadır ve
C, TI_GDP_PER_CAPIT, POPULATION değerlerinin üçü de anlamlıdır(Prob. değerleri 0).
Sonuçta elde edilen regresyon yani kestirim de %98.95 başarılıdır (R-squared değeri).
Toplam denklemin sunum şekli şöyledir:

Estimation Command:
=====================
LS TOTALCONSUMP C TI_GDP_PER_CAPIT POPULATION
Estimation Equation:
=====================
TOTALCONSUMP = C(1) + C(2)*TI_GDP_PER_CAPIT + C(3)*POPULATION
Substituted Coefficients:
=====================
TOTALCONSUMP = -38463.95399 + 15.84915685*TI_GDP_PER_CAPIT +
713.2596538*POPULATION

Sonuç olarak elde edilen kestirim, gerçek değer ve fark değerleri aşağıdaki grafikte
verilmiştir.

Önceki Yılların Etkisi
Peki tüketimde önceki yılların tüketiminin etkisi nedir? Tekrar denklemimize dönerek, bu
sefer denklemin sağ tarafına bir önceki yılın toplam enerji tüketimini de girelim.
TOTALCONSUMP C TOTALCONSUMP(-1) TOTALCONSUMP(2)TI_GDP_PER_CAPIT TI_GDP_PER_CAPIT(-1) TI_GDP_PER_CAPIT(-2)
POPULATION

Bu denklemin sonucu ise şu şekildedir.

Dependent Variable: TOTALCONSUMP
Method: Least Squares
Date: 06/21/06 Time: 15:38
Sample(adjusted): 1986 2004
Included observations: 19 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
C
-41189.94
TOTALCONSUMP(-1)
0.193683

Std. Error
15038.92
0.299771

t-Statistic
-2.738889
0.646105

Prob.
0.0180
0.5304

TOTALCONSUMP(-2)

-0.265012

0.259164

-1.022566

0.3267

TI_GDP_PER_CAPIT
TI_GDP_PER_CAPIT(-1)

17.70101
-7.948472

2.350404
5.856821

7.531049
-1.357131

0.0000
0.1997

TI_GDP_PER_CAPIT(-2)

5.739711

5.237831

1.095818

0.2947

2.720323

0.0186
48056.22
8696.790
17.06881
17.41676
195.6315
0.000000

POPULATION
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

821.6579
0.989880
0.984820
1071.498
13777306
-155.1537
1.970750

302.0442
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Bu analizin gösterimi de aşağıdaki gibi olacaktır.
Estimation Command:
=====================
LS TOTALCONSUMP C TOTALCONSUMP(-1) TOTALCONSUMP(-2)TI_GDP_PER_CAPIT
TI_GDP_PER_CAPIT(-1) TI_GDP_PER_CAPIT(-2) POPULATION
Estimation Equation:
=====================
TOTALCONSUMP = C(1) + C(2)*TOTALCONSUMP(-1) + C(3)*TOTALCONSUMP(-2) +
C(4)*TI_GDP_PER_CAPIT + C(5)*TI_GDP_PER_CAPIT(-1) + C(6)*TI_GDP_PER_CAPIT(-2) +
C(7)*POPULATION
Substituted Coefficients:
=====================
TOTALCONSUMP = -41189.94162 + 0.1936833544*TOTALCONSUMP(-1) 0.2650118571*TOTALCONSUMP(-2) + 17.70101074*TI_GDP_PER_CAPIT 7.948471896*TI_GDP_PER_CAPIT(-1) + 5.739710635
Bu veri analizinde t-statistic ve prob. Değerlerine bakarak hangi verilerin daha önemli olduğuna karar
verilebilir. Ama burada R-squared değerine baktığımız zaman aşağıdaki tablo görülür.
GDP ve Nüfus (Population) parametreli denklem

R-squared
Adjusted R-squared

0.989525
0.988361

GDP, GDP(-1), GDP(-2), Totalconsump,
Totalconsump(-1), Totalconsump(-2) parametreli
denklemde
R-squared
0.989880
Adjusted R-squared
0.984820

Burada ilk ve daha az parametreli denklemimiz ile ikinci denklem arasında gerçek değere
yakınlık olarak çok fark olmadığı görülür. O zaman ilk denklemi kullanarak Vensim’de
modellemeye geçelim.

VENSIM’e Giriş
Vensim bir simülasyon yazılımıdır. Vensim (web sitesinden) yüksek kalitede dinamik geri
beslemeli modellerin geliştirilmesi, analiz edilmesi ve oluşturulmasında kullanılır. Modeller
grafiksel veya metin editörü yardımı ile yapılabilir. Özellikler arasında Monte Carlo analizi ve
optimizasyon gibi fonksiyonlar da bulunmaktadır.
Vensim’de dizayn yapılırken, özellikle modüller halinde ve modüller arasındaki ilişkileri
belirleyerek dizayn yapılması işlemleri daha da kolaylaştırmaktadır.
VENSIM’de tasarım
Vensim’de tasarıma başlamadan önce Eviews’den elde ettiğimiz denkleme bir kez daha göz
atalım.
TOTALCONSUMP = -38463.95399 + 15.84915685*TI_GDP_PER_CAPIT +
713.2596538*POPULATION

Burada öncelikle Türkiye’nin taban yılı olarak alacağımız 2004 yılına ait değerleri
sabitleyerek totalconsump değerini bulmaya çalışalım.
Đlk olarak 2 sabit(ti_gdp_per_capit, population) ile 1 değişken(totalconsump)’e ihtiyacımız
bulunmakta. Đlk olarak diğerlerine bağlı olmayan değişkenleri yerleştirelim.
Đlk olarak yeni bir model oluşturalım.

File>>New Model’i seçtikten sonra, açılan yeni pencerede aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu ekranda modelimiz zaman tabanlı olacağından dolayı 4 parametreyi tekrar düzenlemekte
yarar vardır. Çünkü simulasyon yapacağımız zaman dilimi önümüzdeki 20 yıldır.
1234-

Initial Time (Başlangıç zamanı) : 0
Final Time (Bitiş zamanı) : Normalde 100, simulasyonumuzda 19
Time step (Zaman adımı) 1
Units for Time (Zaman birimi) : Normalde ay, simulasyonumuzda yıl

Ardından OK’e basılır. Eğer zaman değerleri değiştirilmek istenirse menüde
Model>Settings’e basılarak zaman ayarlaması yapılır.
Herşey yolunda giderse Vensim ekranı ile karşılaşılır.

Sistem Parametrelerinin oluşturulması
Đlk olarak GDP ve Population değerlerini ekrana yerleştirelim. Bunun için ekranın ortasındaki
beyaz alanın sol üst tarafında olan kutu içindeki VAR kutusuna tıklanır.

Var kutusuna tıklandıktan sonra, fare işaretçisinin şekli değişir. Fare işaretçisini ardından il
değişkeni yerleştirmek istediğimiz alana tıklarız.

Đlk değişkenimiz olan GDP’nin ismini yazarak enter’a basarız. Ardından boş bir alana geçip
Population, gene boş bir alana geçip “Total Energy Consumption” verilerini yerleştirelim.

“Total Energy Consumption” yazan kutuda yazı doğru görünmedi, bunu düzeltmek için,
yukardan el işaretini (
) seçerek kutunun sağ altında yer alan daireyi tutarak kutuyu
istediğiniz şekile getirin.(
)

Şimdi de menüden ok’u ( ) seçerek veriler arasındaki ilişkileri belirtelim. Đlk olarak
GDP’den “Total Energy Consumption”’a, ardından da Population’dan “Total Energy
Consumption”’a birer ok çizelim.

Okları yerleştirmek için ise önce kaynak sonra da hedef kutulara tıklanır.
Sistemi yerleştirince, geriye sadece denklem/değerleri yerleştirmek kalıyor. Bu işlem için de
’ye tıklayarak, kutuların üzerine basılır. Her kutunun üzerine basıldıkça, denklem
penceresi açılır.

Burada 3 alan çok önemlidir.

1-Veri kutusu tipi (Constant: sabit, Auxiliary:yardımcı)
2- Range : Buradaki üç kutu var. Birinci kutu: başlangıç değeri; ikinci kutu: sonuç değeri;
üçüncü kutu: ise basamak değeri. Bu range değeri aslında verinin sınırlarını belirler.
3- Formül kutusu: Buraya değişkenler ekseninde formül yazılır.

Đki nolu kutuyu her zaman doldurulması ve 1 numaralı kutunun daima seçilmesi
gerekmeyebilir.
GDP kutusunu ise sabit (Constanst) seçerek , GDP değerlerini 3000 ile 50000 arasında
sabitleyelim. Bu sabitlemenin sebebi simulasyonda veriyi gerçek zamanda değiştirirken,
belirli sınırların dışına çıkmasını engellemek.

GDP’nin değerlerini yukardaki gibi değiştirdikten sonra OK tuşuna basılır.
Population kutusunu düzenleriz.

’ye basarak

Bu verileri düzenledikten sonra sıra “Total Energy Consumption” kutusunu düzenlemek
gerekir.

Total Energy Consumption kutusunda daha önce Eviews de bulmuş olduğumuz formülü
kullanırız.
TOTALCONSUMP = -38463.95399 + 15.84915685*TI_GDP_PER_CAPIT +
713.2596538*POPULATION

Bu formülü Vensim’e yazarken “Variables”, “Functions”, “More” sekmelerine basarak
oluşturabiliriz. Aynı şekilde functions sekmesinde pekçok fonksiyonlar( LN, EXP, SIN, COS)
bulunmaktadır. Variables sekmesinde ise formülde kullanılabilecek değişkenler (daha önce
oklarla, kutuya ilişkilendirdiğimiz) değişkenlerin listesi bulunmaktadır. Bunun haricinde
“Time” gibi daima kullanılabilen değişkenlerde vardır.
Formülü Vensim’e şu şekilde yazarız:
-38463.95399 + 15.84915685*GDP + 713.2596538*Population
Ardından OK’e basmadan önce, “Check Syntax” ‘e basarak “Errors:” kısmında “Equation
OK” yazısının görülmesi gerekir. Eğer “Equation OK”’ü gördükten sonra OK tuşuna basılır.

Vensim’de Simulasyon
Tüm elemanlar yerleştirildikten sonra sıra simülasyona gelir.

Vensim’de değişik simülasyon şekilleri vardır. Bunlardan birincisi “Run a Simulation” diğeri
de hemen onun sağındaki “Automatically simulate on change”’dir. Đlk olarak “Run a
Simulation” a basılır. Eğer bir hata yoksa bir değişiklik olmaz ve ekranda hiçbir değişim
olmaz. Bu bir hata olmadığını ve simulasyonun çalıştığını gösterir.
Şimdi de “Automatically simulate on change” e basalım:

Hemen ardından ekrana bir pencere gelir.

Bu ekranda Evet’e basarak işleme devam ederiz. Bu pencere aslında her bir değeri
değiştirdiğimizde değişik isimlerle simülasyon sonuçlarını saklayarak daha sonra bu veri
kümelerini (Dataset) kıyaslama şansımız olabilir.

Görüldüğü üzere GDP ve Population kutularının altında slider denilen kaydırıcı vardır. Bu
kaydırıcılar daha önce kutuları hazırlarken Range kısmında belirlediğimiz değerler arasında
değerler alır.
Şimdi deneysel olarak GDP ve Population’ı sağa sola kaydırarak Total Energy
Consumption’ın aşağı yukarı oynamasını gözleyin.

Total Energy Consumption kutusundaki grafiği daha büyük görmek için fare işaretçisini bir
süre kutunun üzerinde tutunca grafik daha büyük olarak görülür.

Değerleri görmek için ise sırayla kutuya tıklanır, ve pencerenin sol tarafında bulunan 1
numaralı alana tıklanır. Aynı şekilde 2 numaralı alan da en son basılan kutunun grafiğini
verir.
1 numaralı alana yani Table( )’ tıklanınca en son tıklanan kutunun verileri gözükür. Önce
“Total Energy Consumption” kutusuna tıklayarak Table’a tıklayalım.

Ekranda Total Energy Consumption verisinin zamanla değişimi sayısal olarak gözlenir.
Eviews’den aldığımız veriler ile oluşturduğumuz matematiksel modelde
GDP :11812 US$ , Nüfus(Population): 87.25 Milyon iken ülke tüketimi 210986 olacaktır.

Simulasyona Büyüme oranı eklemek
Soru: Türkiye’de kişi başına GDP her sene %6 büyürse, tüketim nasıl değişir?
Đlk olarak simulasyonu 0’dan 19. yıla kadar yaptığımızı unutmamak lazım. Aritmetikte faiz
problemlerinden bilinen bir arttırım formülü vardır. Bunu GDP’ye uygularsak
GDPn= GDP0 * (1+ arttırımoranı) n
GDP0’ı 4000$ , %6 büyüme oranını da ondalıklı olarak 0.06 yazarsak
GDPn = 4000 * (1+ 0.06)n
Dolayısıyla formülümüz çıkmış oldu, şimdi bunu Vensim’e adapte edelim.

Öncelikle
‘a tıklayarak “GDP growth rate” yani GDP büyüme oranı tanımlayalım.Sonra
da ’ye tıklayarak “GDP growth rate”’den GDP’ye bir ok çizelim.

Şimdi de “GDP growth rate” ve GDP kutularındaki fonksiyonları düzenleyelim. GDP growth
rate bir sabit (constant)’tır. Önce Type’dan Constant seçilir, sonra da 0.06 değeri formül
alanına girilir. En son olarak da Range kutuları doldurulur. Büyüme oranı %-10 ve %+10
arasında 0.005 yani %0.5 oranı ile değişssin.

Đlk olarak formülü yazarız.
3200*(1+
Ardından Variables(Değişkenler) sekmesinden GDP growth rate’e tıklarız. Değişkenlerden
her hangi birine tıkladığımız anda, o değişken formül alanında imleç(kursörün) son kaldığı
noktaya eklenir. Ardından parantezi kapatır ve “^” işaretini koyarız. Sonra tekrar GDP
kutusunda Variables(Değişkenler) sekmesinden “Choose Variable” düğmesine basılır ve
buradan Time’a çift tıklarız. Formülümüz şu şekile gelir.

Bu sefer Check Syntax tuşuna basıp son bir kontrol istediğimizde, aşağıdaki pencere ekrana
gelir. Bu uyarının sebebi “Time” değişkenini herhangi bir Ok simgesi ile
ilişkilendirmediğimiz için, bunu Vensim’in yapmasını isteyip istemediğimizi soruyor. Bu
kutuya Evet tuşuna tıklarız.

Ardından Okey deriz.

Vensim otomatik olarak Time değişkenini şeklimize ekledi.

Time değişkeni, Vensim’de yeni bir model oluşturacağımız zaman bize sorulan başlangıç ve
bitiş zamanları arasında, belirtilen adımlarla sayma yapar. Yani Time değeri
Time= 0 ,1 ,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11..........,18,19
Serisinin değerlerini alacaktır. Bu ayarı Model>>Settings’den değiştirebilirsiniz.
Şimdi simülasyonumuzu tekrar Vensim penceresinin üst sağ tarafındaki
yani
“Automatically simulate on change” tuşuna basarak simüle edelim. Eğer uyarı penceresi
gelirse ve daha önceki simulasyon değerini korumak istemiyorsak “Yes” veya “Evet”e basılır.
Bu sefer çalışma alanı aşağıdaki gibi olur.
Fare imleci GDP’nin üzerine geldiğinde

Fare imleci Total Energy Consumption
kutusunun üzerine geldiğinde

Büyüme oranının aldıkdaki kaydırıcıyı oynatarak da veri değişimini takip edebiliriz. Mevcut
değerlerle bir de tabloları inceleyelim.

Şimdi sırasıyla GDP kutusuna basıp ekranın sol tarafındaki Tablo yani Table( )’a tıklarız,
ekrana bir seri tablosu gelir. Ardından da “Total Energy Consumption”’ kutusuna tıklayıp,
tekrar Table( )’a tıklanır, ekranda aşağıdaki tablo oluşur.

Yukarıda tablo gözükmektedir, burada değerler Excel ve diğer benzeri veri programlarına
taşımak mümkündür.
Feedback Geri Beslemeli Simulasyon
Bu tip bir simulasyon için GDP(t)’yi GDP(t-1) yani bir önceki değerinden hesaplarız. Bunun
içinde öncelikle beyaz alanın üzerindeki Delete( ) /Silme ikonuna tıklayarak GDP Growth
Rate ile GDP arasındaki oku sileriz.
Ardından da

ikonuna tıklanarak bir “GDP(t-1)” değişkeni tanımlanır.

GDP(t-1) kutusunun üzerine sağ fare tuşu ile tıklayarak açılan ekranın en altından da
“Equation” tuşuna tıklayarak yukardaki ekran açılır. Burada 1 numaralı bölgedeki Functions’a
tıklanır ve listeden “DELAY FIXED”’e bir defa tıklanır. Bu fonksiyonun açıklaması 2
numaralı alanda
DELAY FIXED( {in} , {dtime} , {init} ) açıklaması görünür. Bu açıklamada {in} giriş
değeri, {dtime} (delay time) bekleme zamanı, {init} değeri ise GDP(t-1), t=0 dan başlayınca
GDP(-1) gibi bir değer üretecektir. Bu değer de ilk değer olarak adlandırılır.
Fonksiyonumuzun giriş değeri GDP, bekleme süresi 1 ve ilk değeri 3200 olsun.
Önce Type’dan Auxiliary seçilir, sonra Functions’dan DELAY FIXED’e çift tıklayarak,
formül alanına DELAY FIXED( {in} , {dtime} , {init} ) ‘nin otomatik olarak yazılması
sağlanır.
Ardından da {in}’in üzerinde çift tıklanarak bu sefer Variables’dan Choose Variables’dan
GDP değişkeni seçilir, sonra {dtime} a çift tıklanarak 1 yazılır. Yani gecikme süresi. {init}
ise ilk değerdir, bu da 3200 olsun.

Fonksiyonun son hali:

Son olarak OK’e basılır ve ekrana aşağıdaki uyarı görülür. Bu uyarı GDP’den GDP(t-1)’e bir
ok çizilmediği, bunu koyup koymak istemediğimizi sorar. Evet’e tıklarız.

Ve Vensim GDP’den GDP(t-1)’e oku otomatik olarak çizer.

Şimdi de GDP(t-1)’den GDP’ye bir ok çizelim. Bugünki GDP, bir önceki yılın GDP’sinin
(1+GDP Growth Rate) katı. Yani büyüme oranımız %6 ise bu seneki GDP, bir önceki senenin
GDP’sinin 1.06 katı olacaktır.
Önce ekranın üst tarafındaki el ikonuna basarak(
ortasındaki daireden (

) GDP’den GDP(t-1)’e olan okun,

) tutarak oku eğikleştirelim.

Ardından da GDP(t-1)’den de GDP’ye bir ok çizelim. Bu okun da ortasındaki daireye
dokunarak eğelim.

’ikonuna ardında da GDP kutusuna tıklayalım.
Ardından önce ekranın üstündeki
GDP’deki denklemimizi tekrar şu hale getirelim. Bunun için gene Variables Sekmesinden
GDP(t-1) i seçip arkasında * işareti koyup (1+ yazıp gene Variables sekmesinden >> Choose
Variables’dan GDP growth rate’i çift tıklayıp ardından da parantezi kapatırız. Sonuç olarak
formül alanındaki fonksiyon şöyle görülür:
"GDP(t-1)" * (1+GDP growth rate)
Burada tekrar Check Syntax tıklanır.

Vensim , okla ilişkilendirilmediği için GDP growth rate’i bağlama iznini sorar evet’e basınca
da otomatik olarak bağlar.

Ardından OK’e tıklanır.

Tasarımımızın son hali aşağıdaki şekilde olur. Bu noktada, GDP growth rate’i 0.3 ile 0.6
arasında rastgele sayılardan oluşan bir dizi olarak ayarlamak istersek, RANDOM
fonksiyonunu kullanırız.

Bunun için önce üst menuden
’ye tıklar ardından da “GDP growth rate” kutusuna basarız.
Burada öncelikle Functions kısmından “RANDOM UNIFORM” fonksiyonu seçilir. En altta
Errors kutusunda da RANDOM UNIFORM’un aldığı parametreler gözükür.

Öncelikle 0.06 yı siler, ardından da RANDOM UNIFORM’a çift tıklanır.

Burada {min} rastgele (RANDOM) değerin alacağı en ufak değer, {max} da rastgele değerin
alacağı en yüksek değer, {seed}’de tohum denilen ve rastgele sayı algoritmalarında kullanılan
bir başlangıç parametresidir.

{min} yerine 0.03(yani %3), {max} yerine 0.06 (yani %6), {seed} yerine 23 (veya istediğiniz
herhangi bir değer) yazarız. Tekrar kutunun altındaki “Check Syntax” ve “Check Model”
düğmelerine basarak modelimizin doğruluğunu teyit ederiz.

Modelimiz hazır olduğunda da “Automatically Simulate on Change” komutuna(
tıklarız.

)’ye

Yukarda da görüldüğü üzere GDP growth rate rastgele %3 ile %6 arasında değişirken GDP
sürekli artmakta, bunun sonucu olarak da “Total Energy Consumption” da artmaktadır. Bir
önceki ile bu simulasyon arasındaki fark ise, bu sefer artış hızı her sene için farklı olmaktadır.
Bir önceki simulasyonda GDP’nin büyüme hızı her sene sabit %6 idi.
Şimdi sırası ile “GDP” kutusuna ardından tabloya( ) , “Total Energy Consumption”
kutusuna ardından tekrar tabloya( ) ve son olarak “Population” kutusuna tıklayarak seri
tablosu çıkarılır.

Bu noktada Vensim ve Enerji modellemesinin en basit şeklini ve bileşenlerini incelemiş
olduk. Bu noktadan sonra Enerji Ajansının kullandığı biraz daha karmaşık bir analiz metodu
ile verileri inceleyerek kıyaslamaya çalışacağız.
Yapılanları kısaca özetlersek:
1- Modellenecek veri seçilir.
2- Veri ile ilişkili seriler Eviews yardımı ile önem sırasına(t-statistic) göre bulunur, ve R
squared (yani regresyon) verisi mümkün olduğunca 1’e yaklaştırılmaya çalışılır.
3- Vensim ile Eviews’den elde edilen veriler simulasyon yapılabilecek şekilde çizilir ve
ilişkilendirilir.
4- Modelin üzerinden tekrar tekrar gidilerek tasarım geliştirilir.

BÖLÜM 2 – IEA’nin Kullandığı Metod: Serilerin Logaritması üzerinden regresyon
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan regresyonda bir önceki bölümlerde kullanılandan
biraz daha karmaşık bir sistem kullanılmaktadır. Burada bir önceki regresyonda
Kestirim= c + cseri1*seri1 + cseri2*seri2 + cseri3*seri3
formülasyonu kullanılmıştı. IEA’de ise kestirimde kullanılan genel denklem
K=c0 * seri1cseri1 * seri2cseri2 * seri3cseri3
bu şekildedir. Ama bunun Eviews’de regresyon yapılacak şekilde kullanılabilmesi için,
çarpımlar toplamı şekilde yazılması gerekmektedir. Bunun içinde iki tarafın logaritması alınır.
Log(K) = log(c0) + cseri1*log(seri1) + cseri2*log(seri2) + cseri3*log(seri3)
Burada log(c0) de gene bir sabit katsayı olacağından log(c0) yerine c de yazılabilir. Bunun
sonucunda denklem aşağıdaki gibi olur.
Log(K) = log(c0) + cseri1*log(seri1) + cseri2*log(seri2) + cseri3*log(seri3)
Log(K) = c + cseri1*log(seri1) + cseri2*log(seri2) + cseri3*log(seri3)
Bundan sonra seri regresyonunu bu şekilde yapacağımız için bir de bunun Eviews de nasıl
yazıldığına bakalım.
Eski kestirimlerde
sonuc = c + cseri1*seri1+cseri2*seri2+cseri3*seri3
serisi Eviews’de aşağıdaki şekilde yazılıyordu.

Yeni kestirimde ise
log(sonuc) = c + cseri1*log(seri1) + cseri2*log(seri2) + cseri3*log(seri3)
Eviews de aşağıdaki şekilde yazılır(Objects >> New Object >> Equation)

Bu sefer Ok’e bastığımızda aşağıda sağdaki sonuçlar elde edilir. Kıyaslama yapılabilmesi
için, sol tarafa direk çarpım toplamı denkleminin, sağ tarafa ise logaritmik denklemin analiz
raporu yerleştirilmiştir.

Görüldüğü üzere ve doğal olarak hem katsayılar hem R-squared değeri hem de diğer t-statistic
ve Prob değerleri değişti.
Peki sonuçlar nasıl değişti?
Bunun için logaritmik denklemin analiz sonucunda View>> Representation tıklayarak, final
denklem gösterimine bakarız.

Estimation Command:
=====================
LS LOG(SONUC) C LOG(SERI1) LOG(SERI2) LOG(SERI3)
Estimation Equation:
=====================
LOG(SONUC) = C(1) + C(2)*LOG(SERI1) + C(3)*LOG(SERI2) + C(4)*LOG(SERI3)
Substituted Coefficients:
=====================
LOG(SONUC) = -0.2286850992 + 1.046957367*LOG(SERI1) + 0.006526210064*LOG(SERI2) +
0.2189334805*LOG(SERI3)

Görüldüğü üzere gösterimde de bir farklılık oluştu. Bu noktada sonuc’u yazmak için iki
tarafda e(2.718...) üzeri yazılır. Log gösteriminin de ln yani doğal logaritma olduğu
varsayılırsa ve sonuc çekilirse, aşağıdaki şekile getirilmiş olur.
e LOG(SONUC) =e-0.2286850992 + 1.046957367*LOG(SERI1) + 0.006526210064*LOG(SERI2) + 0.2189334805*LOG(SERI3)
elog(sonuc)=sonuc
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Dolayısıyla burada başta başlarken söylediğimiz
K=c0 * seri1cseri1 * seri2cseri2 * seri3cseri3
Önergesinin doğruluğunu ispatlamış olduk. Şimdi en başta Excel ile hazırlamış olduğumuz
tabloya dönerek sonucları tekrar karşılaştıralım.
Excel de bir önceki serilerimizin yerinin değişmediğini varsayıp yeni bir “logaritmik kestirim
kolonu açarsak, buraya yerleştirilmesi gereken formül şu şekilde olmalıdır.

Excel de serilerin bir de grafiklerini çıkarırsak sonuçların; logaritmik denklemde , uzun bir
süre linear denkleme oranla grafiği daha yakın takip ettiğini söyleyebiliriz.
Tüm bunların bir de grafik çıktısına bakalım:
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Şimdi de bu logaritmik denklemlerin enerji verilerindeki etkilerine bakalım.
Enerji Verilerinin Logaritmik Denklemle Regresyonu
Her zaman olduğu gibi önce veri serileri oluşturularak bunların Eviews’de ki analiz
değerlerine bakılır. Bu sefer gene ilk sefer yaptığımız gibi nüfus(population) ve GDP’yi esas
alalım. Daha rahat okunması açısından TotalConsumption yerine TFC yani Total Final
Consumption(Toplam Final Tüketim) değerini yerleştirelim.
Eviews’teki enerji serilerini yerleştirmiş olduğumuz çalışma tablosunu açıyoruz. Ardından
Objects>New Object’den Equation seçip ismini de eq_tfcregression koyuyoruz. Açılan
pencereyi aşağıdaki şekilde dolduruyoruz.

Ok’e bastıktan sonra da aşağıdaki analiz karşımıza çıkıyor

Buradaki analide, logaritması alınan nüfus ve GDP’nin olmazsa olmaz olduklarını Prob.
değerlerinde yer alan 0.0 değerinden anlıyoruz. Mutlak değer t-statistic olarak da bakarsak
ikisinin de mutlak değeri C yani katsayıdan daha yüksek.
Ayrıca Regresyon başarısı için, R-squared değerine bakarsak, bu değerinde 0.99 gibi 1’e
oldukça yakın bir değer olduğunu görürüz.
Şimdi de bu regresyonda yeralan tortu yani residual’a bakalım. Kestirim ile gerçek değer
arasındaki fark oldukça küçüktür. Bunu da aşağıdaki grafikten görebiliriz. Sol tarafdaki
değerler residual yani tortunun nicemini, sağ taraftaki değerlerde totalconsump değerinin
gerçek ve kestirim değerlerini göstermektedir.

Bu pencerede View>>Representations üzerinden de denklemleri görebiliriz.

Sonuç olarak Eviews’de regresyon yöntemi ile elde ettiğimiz kestirim formülü:
LOG(TFC) = -0.5565334814 + 0.9452866553*LOG(GDP) + 0.9563400101*LOG(POPULATION)

Dolayısıyla
TFC = EXP(-0.5565334814 + 0.9452866553*LOG(GDP) + 0.9563400101*LOG(POPULATION)

)

Şimdi bu denklemi Vensim’de simule edelim.
Vensim Simulasyonu
Bu sefer Vensim’de simulasyon yaparken bir önceki yöntem yerine, girdi (input) değerlerini
Excel’den okuyarak TotalConsumption’ı (TFC’yi) hesaplama yöntemini kullanalım.
Verileri Excel’den okumadan önce, bir Excel çalışma sayfası hazırlamamız gerekiyor.
Excel’de “tfc.xls” isimli bir dosya açarak GDP ve Population (nüfus) verilerini aşağıdaki
şekilde yerleştirelim.

Şekilde görüldüğü üzere C2’den başlayarak zaman serilerini en üstten alta doğru: Yıllar, GDP
ve Population şeklinde yerleştiriyoruz. Yıllar 1984’den başlayıp 2030’a kadar devam ederken,
GDP ve Nüfus tespitleri de (DPT’den) aynı şekilde 1984-2005’e kadar mevcut veriler, 20052030 arası da tahmini değerler olarak yerleştirilir.

Bu veriler daha sonra Vensim’de Excel üzerinden okunacaktır. Şimdi Vensim’i açarak
aşağıdaki şekli çizim ekranına çizeriz.

Şimdi de sırayla kutuların verilerini yerleştirelim. Önce bir değişken (variable) kutusu
oluşturulur, sonra Type’dan Data seçilir, alt menüsünden Equation seçeneği tıklanır. Ardından
Functions’dan GET_XLS_DATA fonksiyonu seçilir..
GET_XLS_DATA fonksiyonu 4 parametre alır. Bu parametreler sıra ile
1. filename – dosya ismi: Excel dosyası ile Vensim simulasyonu aynı dizinde olmalı,
bizim simulasyonumuzda veriler tfc.xls dosyasında olduğundan bunu yazarız.
2. tabname – sekme ismi: Excel dosyasında verilerin olduğu sekmenin ismi : “Sheet1”.
3. time_row_or_col – zaman satırı veya sütunu: Bu da zamanın(yılın) yer aldığı sütunu
verir. “tfc.xls” dosyasında yıl verisinin yer aldığı satır 2. satırdır.
4. first_data_cell – ilk veri hücresi: GDP verilerini okuyacağımız ilk veri hücresi ise
C3’dür.

Nüfus yani Population kutusunu aşağıdaki şekilde düzenleriz, burada bir önceki kutuya oranla
değişen tekşey, ilk veri hücresi C3’den C4’e kaymıştır. Çünkü nüfus verileri GDP’nin
altındaki satırda yer almaktadır.

Verilerimizi 1984’den 2030 yılına kadar yerleştirdikten sonra model süresini değiştiririz.
Bunun içinde en üstteki menüden Model>>Settings seçilir ve aşağıdaki şekilde düzenlenir.

Başlangıç zamanı (INITIAL TIME): 1984
Bitiş zamanı (FINAL TIME): 2030
Zaman basamağı (TIME STEP): 1
Zaman birimi (Units for Time): Year

Son olarak Total Consumption kutusunu düzenleriz.

Tüm bunlar bittikten sonra, simulasyon için,
yani değişince otomatik olarak simüle
et(Automatically simulate on change), ikonuna tıklanır. Sonuçlar aşağıdaki gibi olur.

Tekrar kutulara ve tablo(
Verilerin karşılaştırılması:

) ikonlarına tıklayarak, veriler tablo halinde ekrana getirilir.

