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1. GİRİŞ 

İşbu “D8 – Analiz Raporu (ANR-3), Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü Teknik 

Destek Projesi: EU-IPA12/CS03 “Gaz Ticareti Platformu için Tasarım ve Uygulama Planının Oluşturulması 

Projesi” (Proje) kapsamında Proje Yönetim Komitesi’ne sunulmuştur. 

Destekleyici doküman olarak hazırlanmış olan D8 Raporu ile aşağıdaki maddeleri kapsayan algoritma 

gereksinimlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır: 

 Doğal Gaz Tüketim Tahmini 

 Kapasite Tahsisatı ve Paylaşımı 

 İletim Şebekesi Stoğu Hesaplamaları 

 İletim Sistemi İşletmecisinin Uzlaştırma İşlemleri ve Dengesizlik Hesapları 

Ayrıca, toplam doğal gaz tüketiminin en az %40’ının doğal gaz yakıtlı elektrik santralleri tarafından 

gerçekleştirildiği piyasalarda sistem işletmecileri tarafından kullanılan gaz tüketim tahmini algoritmaları da 

özellikle talep edilmiştir. Buna istinaden, Danışman kapsamlı tecrübesinin bulunduğu ve Avrupa gaz 

piyasasındaki en yakın örnek olan Snam Rete Gas’a yönelmiştir. Detaylı açıklamalar ilerleyen kısımlarda 

sunulmuştur. 

Danışman bu raporun hazırlanması için iletim şebekesi stoğu hesaplaması, kapasite tahsisatı ve doğal gaz 

tüketim tahminine ilişkin akademik makaleleri inceleyerek literatür taraması gerçekleştirmiştir. İlgili tüm 

makaleler dokümanın Ek kısmında sunulmuştur. Danışman raporda sunulan konseptlerin daha iyi 

anlaşılabilmesi için matematik terminolojisinin günlük konuşma diline çevrilmesi için gerekli eforu 

sarfetmiştir. Ancak, yine de rapordaki denklemleri ve formülleri anlamak ve üzerine yorum yapabilmek 

adına üst seviyede istatistik bilgisi gerekmektedir. 

Her ne kadar rapordaki konseptler, problem tanımlamaları, denklemler, formüller ve kısıtlar detaylı bir 

şekilde irdelenmiş olsa da, burada sunulan bilgilerin uygulanabilmesi adına İletim Şebekesi Sistemi 

İşletmecisinin bahsedilen konularda sorumlu çalışanlarına gerekli yazılımları sağlaması gerekmektedir. 

Problemlerin matematik olarak zorluklarından ötürü, sadece matematiksel yazılımlar ile çözülmesi 

mümkündür ve ilerleyen kısımlarda belirtildiği üzere, Doğrusal Olmayan Karışık Tamsayı Programlama 

(“Mixed-Integer Non-Linear Programming – MINLP”) örneğinde olduğu gibi, bazen optimal olmayan fakat 

optimale en yakın sonuçlara erişilebilmektedir. 

Son olarak bu raporun hazırlanışı, tahmin edilenden daha fazla zaman almış ve bu sebeple raporun teslimi 

gecikmiştir. Bu gecikmede rapor içeriğinin zorluğu ile birlikte kilit uzmanların ilgili bilgilerin alınmasının uzun 

sürmesi etkili olmuştur. 
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2. DOĞAL GAZ TÜKETİM TAHMİNİ 

2.1. İtalya Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye ile Benzerlikleri 

Danışman “D6 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu” kapsamında Avrupa’daki doğal gaz 

piyasalarını analiz etmiştir. Bu analizler sonucunda, son on yıllık verileri göz önünde bulundurarak İtalya 

doğal gaz piyasasının kaynaklara göre doğal gaz tüketimi açısından Türkiye gaz piyasasına en çok 

benzeyen doğal gaz piyasası olduğu sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak, İtalya’da elektrik üretiminde 

doğal gaz santrallerinin bu günkü (%28,6) ve beş yıl önceki (%35) payı ve bu payın değişim eğilimi de yine 

Türkiye ile benzerlik göstermektedir. Konut ve ticarethane (%47) ile sanayi (%21,6) de İtalya’daki doğal gaz 

tüketiminin diğer ana kaynaklarıdır. Aşağıdaki şekilde kaynaklara göre doğal gaz tüketimindeki değişim 

gösterilmiştir. 

Şekil 1 Kaynaklara Göre İtalya'daki Gaz Tüketimi 

 
Kaynak: Snam Rete Gas   

İtalya piyasası aynı zamanda doğal gaz tüketiminin %10’undan azını ülke içinde üreterek bu açıdan da 

Türkiye ile benzerlik göstermektedir. İtalya’da boru gazı kullanımının yüksek oranda olduğu farkedilerek 

(%80), arz güvenliğinin sağlanması adına LNG tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Mevcutta iki LNG tesisi ile 

tüketimin yaklaşık %10’unu karşılayacak şekilde yeterli kapasite sağlanmaktadır. 

İtalya tüm Avrupa piyasasına giriş noktası olarak hizmet vermektedir; ancak toplamda sadece 8 giriş ve 2 

çıkış noktasına sahip olan İtalya’nın yeterli derece bağlantılı olmadığı da düşünülebilir. İtalya arz güvenliğini 

sağlamak adına ithalat kapasitesini yüksek tutmakta ve mevcutta 120 bcm olan ithalat kapasitesinin %65’ini 

kullanmaktadır. Bu sebeple İtalya Avrupa’nın doğal gaz giriş noktası olarak daha büyük bir rol oynamak 

adına iyi bir pozisyonda olup, böylelikle doğal gazın ülke içinden geçişini sağlayarak arz güvenliğine de 

katkı sağlamaktadır. 
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Şekil 2 İtalya ve Türkiye'deki Doğal Gaz Altyapısının Karşılaştırılması 

 

Kaynak: EPDK 2014 Yıllık Raporu, BP World 2015 Raporu, Gas Infrastructure, European Commission Ülke Raporları, World 

Factbook, İletim Sistemi İşletmecisi İnternet Siteleri, Takım Analizi 

İletim Sistemi İşletmecisinin yetkinliklerini geliştirmek ve olgun bir doğal gaz piyasasına erişmek için 

kurumsal fonksiyonlar, varlık yönetimi, ticari süreçler ve şebeke operasyonları gibi çeşitli alanlarda 

karmaşık projelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Snam hedeflerine kısa sürede ulaşabilmek adına son 

15 yılda şebeke operasyonlarıyla ilgili olarak Doğal Gaz Talep Tahmini, Şebeke Simülasyonu ve 

Optimizasyonu, Gerçek Zamanlı Simülasyon ve SCADA gibi alanlarda önemli projeler gerçekleştirmiştir. 
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Şekil 3 Son 15 Yılda Snam Rete Gas'daki Değişimler 

 

Kaynak: Snam Rete Gas 
 

2.2. Snam Rete Gas’da Fiziki Denge ve Doğal Gaz Talep 

Tahmini 

Snam Rete Gas’da gerçekleştirilen projelerden biri de “Fiziki Denge ve Doğal Gaz Talep Tahmini”dir. 

Projenin amacı, müşteriler tarafından sağlanan programa, verimlilik gereksinimlerine ve aciliyet 

durumlarına uygun olarak şebeke giriş noktalarından teslimat noktalarına kadar doğal gazın uygun bir 

biçimde taşınabilmesi adına doğal gaz şebekesinin izlenmesi ve direk kontrolü için yüksek performanslı bir 

çözüm desteği sağlamaktır. 

Snam Rete Gas tarafında projenin ana sorumlusu olan Sevkiyat Kontrol Biriminin sorumlulukları aşağıdaki 

gibidir: 

 Doğal gaz iletim sisteminin operasyonel işleyişini gözlemlemek ve kontrol etmek, 

 Her zaman ve şebekenin her yerinde müşterilerinin ihtiyaç duyduğu doğal gazı sağlayabilmek. 

Birim ayrıca aşağıdaki konulara destek vermektedir: 

 Uzun Dönemli Planlama – (iki yıllık) 

 Gaz Günü Planlama (kısa dönemli) 

 Gaz Günü Yönetimi 

 Raporlama 

Snam Rete Gas’ın Sevkiyat Kontrol Birimi’ne operasyonel akış verisi SCADA sistemlerinden ve taşıtanların 

fiziki denge hesabı için sağladıkları taşıma miktar bildirimlerinden gelmektedir. Doğal gaz talep tahmini 

alınan verilere ve yapılan hesaplamalara göre gerçekleştirilmektedir. Hem fiziki denge hesaplamaları hem 

de doğal gaz talep tahmini, Sevkiyat Kontrol Biriminin ana faaliyetleri olan operasyonel raporlama, analitik 

ve şebeke topolojisi yönetimi gibi konulara girdi sağlamaktadır. 
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Şekil 4 Sevkiyat Kontrol Biriminin Operasyonel Akışı 

 

Kaynak: Takım Analizi 

Fiziki denge hesaplama zinciri, gaz günü (saat 06.00’dan 06.00’a) temellidir ve fiziki dengeyi hesaplayıp bir 

sonraki saatin doğal gaz talep tahminini yayımlamak için sahadan veriler saatlik olarak alınmaktadır. Gaz 

gününün son saatinde, bir sonraki 6 günün doğal gaz talep tahmini yayınlanarak gaz günü kapanışı 

gerçekleştirilmektedir. 

Şekil 5 Fiziki Denge Hesaplama Zincirinin Operasyonel Akışı 

 

 
Kaynak: Takım Analizi 
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Snam Rete Gas, temel olarak 4 çeşit doğal gaz talep tahmini gerçekleştirmektedir: 

 Günlük doğal gaz talep tahmini 

o Veritabanından saatlik olarak fiziki denge sonuçlarının alınması ve geçmiş veri serilerinin 
güncellenmesi 

o İçinde bulunulan gaz günü için doğal gaz talep tahmininin yapılması 

Hesaplamalar saatlik olarak ve fiziki denge sonuçlarında bir güncelleme gerçekleşirse yapılmakta olup, 

günlük fiziki denge sonuçları veritabanından çekilerek, geçmiş veri serileri güncellenmektedir. 

 6 günlük doğal gaz talep tahmini hesaplaması 

o İçinde bulunulan ve ilerideki 5 gaz günü için doğal gaz talep tahmininin yapılması, 

o Günlük olarak hava durumu tahmini verisinin alınması, 

o İçinde bulunulan ve ilerideki 5 gaz günü için doğal gaz talep tahmininin güncellenmesi. 

Hesaplamalar, hava durumu tahminlerinin alınmasından sonra gaz gününün başında veya genellikle fiziki 

denge sonuçlarında veya hava durumu tahminlerinde bir değişiklik olması durumunda yapılacak şekilde 

planlanmıştır.  

 6 günlük doğal gaz talep tahmini hesaplamalarının bölgelere ve kullanıcı tiplerine göre 

detaylandırılması 

o Her bir şebekede transit olarak teslim edilen doğal gaz miktarı (geçici ve onaylanmış) 

verilerinin alınması, bölge ve kullanıcı tipi bazında detaylandırılması ve geçmiş veri 

serilerinin güncellenmesi, 

o İçinde bulunulan ve ilerideki 5 gaz günü için doğal gaz talep tahmininin yapılması. 

Hesaplamalar günlük olarak ve genellikle doğal gaz miktarı verilerinde veya hava durumu tahminlerinde bir 

güncelleme olduğunda gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 6 Cassandra Ekranı 

 

Kaynak: Snam Rete Gas 
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Cassandra ekranı, Snam Rete Gas tarafından kullanılan, günlük ve 6 günlük doğal gaz talep tahminini 

görselleştiren ve depo planlama da dahil olmak üzere kısa ve orta vadeli sistem dengelemesine ilişkin 

aksiyonların alınmasını sağlayan bir araçtır. Bu araç, standart SAS paketleri üzerinde kurulmuştur. 

 Saatlik doğal gaz talep tahminlerinin yapılması 

o Fiziki denge sonuçlarının veritabanından saatlik olarak alınması ve geçmiş serilerin 

güncellenmesi, 

o İçinde bulunulan gaz günü için doğal gaz talep tahmininin yapılması. 

Hesaplamalar günlük olarak gaz günü başlangıcında ve genellikle fiziki denge sonuçlarında bir güncelleme 

olduğunda gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 7 Melampo Analizi 

 

Kaynak: Snam Rete Gas 

 

“Melampo Analizi” tüketimin mavi tahminin kırmızı çizgi ile gösterildiği saatlik bazda doğal gaz talebi 

değişimlerini gösteren bir rapordur. Rapor, standart SAS paketleri üzerinde kurulmuştur. 

Şekil 7’nin istatistiki altyapısı, ARIMAX modelleri üzerine kurulmuştur. Bu sebeple Snam Rete Gas’ın doğal 

gaz talep tahmini modellerinin ARIMAX üzerine kurulu olduğu söylenebilir. ARIMAX modeli aşağıdaki 

bileşenleri içermektedir: 

 Otoregresif Model (“Auto-Regressive Model”) 

 Hareketli Ortalama Modeli (“Moving Average Model”) 

 Heksojen Girdi (“HeXogen Input”) 

Otoregresif ve hareketli ortalama bileşenleri, iç korelasyon süreci karakteristiklerini (sıcaklık ve gaz tüketimi) 

tanımlamakta ve yönetmektedir. Modelin genel denklemi, Denklem 1’de verilmiştir. 
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Denklem 1 ARIMAX Modelinin Genel Denklemi 
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𝑌: sonuçların vektörü 
𝑏: katsayılar 

 

olarak ifade edilmektedir. 

ARIMAX modeli ilerleyen kısımlarda detaylı analiz edildiği üzere “AR” (Otoregresif) ve “MA” (Hareketli 

Ortalama) modellerine indirgenemektedir: 

Otoregresif Model: Çoklu regresyon modelinde, değişkeni tahmin etmek için değişkenin geçmiş 

değerlerinin doğrusal kombinasyonu kullanılmaktadır. rt serilerinin ağırlıklandırılmış rt-1 serileri ile 

korrelasyonu var olduğu düşünülerek rt serileri tahminlenebilmektedir. Açıklayıcı basit bir model şöyle ifade 

edilmektedir: 

Denklem 2 Basit Otoregresyon Modeli (“Auto-Regressive Model”) 

rt= ϕ0+ϕ1rt−1+at 

 
at: ortalaması sıfır ve varyansı 𝜎𝑎

2olan temiz dizi1 (“white noise”) serileri 
rt: bağımlı değişken 
rt-1: açıklayıcı değişken 
ϕ0: değişken parameter (katsayı) 
  
olarak ifade edilmektedir. 
 

Hareketli Ortalama Modeli: Hareketli Ortalama (MA) modellerini açıklamanın bir çok yolu bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi, temiz dizi serilerinin basit genişletilmesidir. Bir diğer yaklaşım ise modeli bazı kısıt 

parametreleri ile birlikte sonsuz dizi olarak tanımlamaktır. Raporda ikinci yaklaşım benimsenmiştir. MA(q), 

Denklem 3’te gösterilmiştir. 

Denklem 3 Hareketli Ortalama Modeli (“Moving Average Model”) 

rt =c0+ at −𝜃1at-1 −…−𝜃𝑞at-q 

 
co: sabit 
at: t anındaki beyaz gürültü serileri 
at-1: t-1 anındaki temiz dizi serileri 
at-q: t-q anındaki temiz dizi serileri 
rt: bağımlı değişken 
𝜃1: parametre 
 
olarak ifade edilmektedir. 
 

ARMA: AR ve MA modelleri, ARMA(p,q) modelinin özel durumlarıdır. Genel anlamıyla ARMA(p,q) modeli, 

Denklem 4’te gösterilmiştir: 

 

 

 

 

                                                      
 
 
1 Temiz dizi serileri, bağımsız ve ilintisiz rastgele değişkenlerden oluşan, ortalamaları 0, varyansları σ2 olan dizilerdir. 
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Denklem 4 ARMA Modeli 

rt = ϕ0+∑ ϕ𝑖𝑟𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1  +at −∑ ϕ𝑖𝑎𝑡−𝑖

1
𝑖=1  

 
at: temiz dizi serileri 
𝜃1: parametre 
rt: bağımlı değişken 

olarak ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla AR ve MA modellerinin basit eklentileri ile ARMA (p,q) modeli oluşmaktadır. Birçok ARMA serisi 

durağan olmayan zaman serileridir; karakteristik denklemlerinin kökü 1 olup, birim kökü bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, ARMA (0,1) durağan olmayan bir zaman serisi ise, bu serinin ilk türevi ARIMA (0,1,1) durağan 

bir seridir. Genel tanım ARIMA (p,d,q) şeklinde olup, d fark sayısını ifade etmektedir; fakat durağan olmayan 

zaman serilerinin çoğunun ARIMA (0,1,1) olduğu gösterilmektedir. Heksojen girdi, tahmin hatasını azaltmak 

için kullanılan ek bir bilgidir ve bu çalışmada doğal gaz talebini etkileyen takvim günleri olarak 

tanımlanmaktadır.  
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2.3. Elektrik Santrallerinin Gaz Tüketiminin Tahminlenmesi2 

Stok gazı doğal gaz iletim ve dağıtım sisteminde sıkıştırılarak depolanan doğal gaz olup, İletim Sistemi 

İletmecilerinin fonksiyonlarını yerine getirmek için depoladığı gazı içermemektedir. Şebekeden çekilen 

gazdan daha fazlasının şebekeye girmesine olanak sağlayarak basıncın artmasına ve doğal gaz İletim 

Sistemi İşletmecisinin kontrolü altında depolama yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Şebekede 

depolanan gaz bilahare ihtiyaç halinde kullanılabilir. Örneğin talebin yüksek olduğu zamanlarda şebekeden 

çekilen gaz miktarı şebekeye sağlanan doğal gaz miktarından fazladır ve bu sebeple ilgili bölgelerde basınç 

düşmektedir. Dolayısıyla, İletim Sistemi İşletmecisi stok gazından boru hattına gaz sağlayarak basıncı 

tekrar yükseltmelidir. 

Türkiye’de doğal gaz basıncının ayarlanmasından BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi fonksiyonu 

sorumludur. Düşüş trendinde olmasına rağmen, doğal gaz elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi toplam 

gaz tüketiminin yarısına denk gelmekte ve bu durum doğal gaz basıncı üzerinde en yüksek etkiyi 

yapmaktadır. Bu sebeple BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi, doğal gaz santrallerinin elektriği kullanmayı 

veya yoksa doğal gazı depolayıp daha sonra kullanmayı istediklerini tahminlemelidir. Doğal gaz 

santrallerinin doğal gazı spot piyasada satmak veya doğal gazdan elektrik üretmek yerine doğal gazı 

depolamayı tercih etmeleri durumunda boru hattındaki basınç önemli ölçüde artabilirken, tersi durumda da 

basınç aynı şekilde düşebilmektedir. Bu kararlar İletim Sistemi İşletmecisi açısından kritik problemlere 

sebep olabilir ve kısa-orta vadeli kararları etkileyebilir. Bu sebeple İletim Sistemi İşletmecisi boru hattındaki 

doğal gaz basıncı seviyesini ayarlayabilmek adına stok gazı miktarını belirlerken, elektrik santrallerinin 

karar verme mekanizmalarını öngörebilmelidir. Sonuç olarak bu bölüm, elektrik santrallarinin doğal gaz 

tüketimi hakkındaki kararlarını tanımlayarak formüller halinde ifade etmekte ve İletim Sistemi 

İşletmecisi açısından çıkarımlar yapmaktadır. 

Doğal gaz yakıtlı elektrik santralleri genellikle uzun vadeli gaz sözleşmeleri ile gaz alımı taahhütü 

vermektedirler. Ancak sözleşmelerine bağlı olarak santraller doğal gazdan elektrik üretmek veya bunun 

yerine doğal gazı spot piyasada satmak gibi esnekliklere de sahip olabilirler. Burada birçok doğalgaz yakıtlı 

santralin “al ya da öde” şeklinde sözleşmeleri olduğundan ötürü bir çok santralin bu esnekliğe sahip 

olmadığını varsayılmaktadır. Doğal gazın stok gazı olarak depolanması “dirty spread”3in negatif olduğu 

zamanlarda üretimin düşürülüp pozitif olduğu zamanlarda üretimin arttırılmasıyla alım yükümlülüğünün ihlal 

edilmemesine de olanak sağlar. Dolayısıyla elektrik santralleri, her saat için aşağıdaki kararlardan birini 

veya birkaçını vermektedir: 

 elektrik üretimi, 

 gazın piyasada satılması veya 

 bir süre için gazın depolanması. 

Problemin tanımlanabilmesi adına bazı varsayımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kararın verildiği andaki doğal 

gaz fiyatı spot piyasadaki doğal gaz fiyatı olduğu için, doğal gaz için ödenen ücretin de batık maliyet olduğu 

varsayılmıştır. Depolanan doğal gaz daha sonra bilinmeyen bir fiyattan doğal gaz olarak veya elektriğe 

dönüştürülmüş olarak satılacaktır. Doğal gazdan elektriğin üretimi veya doğal gazın piyasada satılması 

kararı basit olarak “dirty spread” in incelenmesi sonucunda verilecektir; eğer elektrik fiyatları elektriğin 

üretilmesi için gerekli olan doğal gazın fiyatından yeterince fazla ise santral elektriği üretip elektrik olarak 

satma kararı alacaktır. Tersi durumda da doğal gazı elektriğe dönüştürmeden doğal gaz olarak satış kararı 

alınacaktır. 

Fakat üçüncü opsiyon daha karmaşıktır ve doğal gazın depolanması opsiyonunun değeri, Bellman 

Denklemi ile dinamik programlama problemi olarak çözülebilmektedir. Hatırlatmak gerekirse, Denklem 5 ile 

                                                      
 
 
2 Raporun 2.3. Kısmı için Danışman, Ø. Arvesen, V. Medbø, S.-E. Fleten, A. Tomasgard, S. Westgaard. (2012) “Linepack storage 
valuation under price uncertainty” makalesinden yaralanmıştır. 
3 “Dirty Spread” CO2 fiyatı düşülmeden önce elektrik fiyatı ile elektriğin üretilmesi için gerekli olan doğal gazın fiyatı arasındaki farktır. 
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doğal gaz yakıtlı santrali olan oyuncuların rasyonel bir şekilde doğal gazı sistemden çekecekleri veya 

sisteme bırakacakları düşünülerek stok gazının değeri hesaplanmaktadır. 

Denklem 5 Stok Gazının Değerlemesi 

𝑉𝑡(𝑃𝑡, 𝑣𝑡 , ∆𝑣𝑡) = −∆𝑣𝑡𝑃𝑡 + 𝑒−𝜌𝐸[𝑉𝑡+1(𝑃𝑡+1, 𝑣𝑡+1, ∆𝑣𝑡+1)] 

𝑃𝑡 ≡ max {𝜂𝑆𝑡
𝑒𝑙, 𝑆𝑡

𝑔
) 

𝑉𝑡: t anında depolamanın değeri 
∆𝑣𝑡: her bir saatte doğal gazın sisteme girişi veya sistemden çekilmesi 
𝑣𝑡: her bir saatteki depolanan doğal gaz hacmi 
𝜌: indirim oranı 
𝜂: santral verimliliği 
𝑃𝑡: santral verimliliğinin gaz fiyatı ile çarpımının sonucu ile elektrik fiyatından yüksek olanı (gazın en verimli kullanımı) 

𝑆𝑡
𝑒𝑙: t anındaki elektrik fiyatı 

𝑆𝑡
𝑔: t anındaki doğal gaz fiyatı 

∆𝑣𝑡𝑃𝑡: gazdan elektrik üretmek veya gazı satmak yerine depolamanın maliyeti 
İletim şebekesi stoğunun aşağıdaki kısıtları mevcuttur: 

∆𝑣𝑖𝑛: maksimum doğal gaz bırakma oranı 
∆𝑣𝑜𝑢𝑡: maksimum doğal gaz çekme oranı 
𝑣𝑚𝑎𝑥: maksimum depolama kapasitesi 
𝑣𝑚𝑖𝑛: minimum depolama kapasitesi 
 

Bu kurguda aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır: 

 elektrik santralinin sabit maksimum elektrik çıkışı vardır, 

 santral işlem maliyetleri ve alış satış teklifleri arasındaki farklar gözardı edildiğinde tüm elektriği 

veya doğal gazı piyasadaki fiyatları etkilemeden satabilmektedir, 

 saatlik zaman dilimi kullanılmıştır ve bu sebeple problem saatlik bazda çözülecektir, 

 santral saatlik fiyat değişimlerine anlık olarak karşılık vererek üretimini değiştirebilir (durma-kalkma 

maliyetleri gözardı edilmiştir), 

 Uzlaşma fiyatı günlük fiyatların ağırlıklı ortalaması ile elde edilir (bu sebeple doğal gaz fiyatı 24 saat 

için aynıdır), 

 Doğal gaz sözleşmelerinin devamlı ticareti haftasonları da dahil olarak devam etmektedir (ticaretin 

haftanın her günü ve her saati aynı şekilde devam ettiği, hafta içi ve hafta sonu arasında bir fark 

olmadığı varsayılmıştır),  

 CO2 maliyetleri dikkate alınmamıştır. 

İletim şebekesi stoğu gazının, sisteme anlık olarak girebileceği miktarının ve sistemden anlık olarak 

çekilebileceği miktarının maksimum ve minimum değerleri vardır. Bellman denkleminde (Denklem 5) 

gösterildiği üzere depoda belli miktarda doğal gazın olması, doğal gazın ve elektriğin belli fiyatları olması 

gibi farklı noktalara karşılık gelmektedir. Kontrol değişkeni de doğal gazın satılması veya elektrik 

üretiminden elde edilecek kara sebep olacak olan doğal gaz çekiş veya veriş miktarıdır. 

Bellman denkleminin her bir saat için çözümünde yani dolayısıyla stok gazının değerinin hesaplanması 

simülasyonunda En Küçük Kareler Ölçütü kullanılmıştır. En Küçük Kareler Ölçütü, her bir saatteki stok 

gazının değerini en düşük seviyede tutacak olan katsayıları bulma problemini çözmektedir. Bunun 

arkasında elektrik santrallerinin kendi gaz tüketimlerini optimize ederek ve stok gazının değerini en düşük 

seviyede tutarak mümkün olan en fazla miktarda elektriği satmayı istemeleri yatmaktadır. İletim Sistemi 

İşletmecisi için burdan yapılacak çıkarım ise çekilen veya bırakılan doğal gazın sistem dengesini 

etkileyecek olmasıdır. 

Tekrardan kaçınmak adına En Küçük Kareler Ölçütüne ilişkin formüller ve açıklamalar, Denklem 8’den 

itibaren ilerleyen kısımlarda sunulmuştur. 
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2.4. Rüzgar Gücünden Elektrik Üretiminin Doğal Gaz 

Piyasası Üzerindeki Etkileri 4 

Doğal gaz yakıtlı elektrik santrallerin yüksek miktarda doğal gaz tüketiminden ötürü Türkiye’de elektrik 

üretim sistemi ile doğal gaz sistemi arasında önemli bir etkileşim söz konusudur. Doğal gaz yakıtlı elektrik 

santrallerinin elektrik üretimi, rüzgar santrallerinin elektrik üretimine göre değişiklik göstermektedir. Çünkü 

rüzgar santrallerinin sıfır olan marjinal üretim maliyetleri olmadığı için üretimde öncelikleri bulunmaktadır. 

Öte yandan baz yük sağlayan doğal gaz santralleri ise sistemdeki marjinal santrallerdir. 

Rüzgar enerjisinden elektrik üretimindeki dalgalanmaların ve üretim tahminlerinin hata paylarının yüksek 

olmasından dolayı doğal gaz yakıtlı elektrik santrallerinin ne kadar elektrik tüketeceğinin belirsizliği 

artmaktadır. Bu sebeple rüzgar enerjisinden elektrik üretiminindeki belirsizliklerden dolayı gerekli 

esneklikler, doğal gaz piyasasına da yansımaktadır. 

 

Şekil 8 Türkiye'de Rüzgar ve Doğal Gaz Santrallerinin Elektrik Üretimi (30 Ocak - 28 Şubat) 

 

Kaynak: TEİAŞ, Takım Analizi  

 

Rüzgar enerjisinden elektrik üretimindeki dalgalanma ve bu üretimlerin tahminlenmesindeki yüksek hata 

paylarının doğal gaz şebekesinin dengelenmesine etkilerini değerlendirmek adına farazi bir doğal gaz 

piyasası tasarlanmıştır. Bu farazi doğal gaz piyasasında rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin payının, 

yeterli dalgalanmayı sağlayabilmesi adına %15 ile %25 arasında değiştiği varsayılmıştır. 

Farazi elektrik piyasası ise her biri 400 MW kurulu gücü olan 4 adet gaz yakıtlı elektrik santrali ve 1 tane 

600 MW kurulu gücünde rüzgar santralini içermektedir. Ortalama elektrik talebi 119 MW standart sapma ile 

1370 MW olarak belirlenmiştir. Doğal gaz santralleri tarafından karşılanması gereken elektrik miktarı, 

elektrik talebinden rüzgar santrallerinin üretiminin çıkarılması ile bulunmaktadır. Beş farklı rüzgar enerjisi 

(mükemmel tahmin, küçük hata, fazla tahmin, eksik tahmin, rüzgar yok) ve dört farklı rüzgar enerjisi üretimi 

tahmini senaryosu kurgulanmıştır. 

                                                      
 
 
4 Raporun 2.3. Kısmı için Danışman, Nico Keyaerts, Erik Delarue, Yannick Rombauts, William D’haeseleer. (2014) “Impact of 
unpredictable renewables on gas-balancing design in Europe” makalesinden yaralanmıştır. 
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Bu farazi piyasada dört tanesi doğal gaz santrallerine ve bir tanesi sanayi tüketicilerine ait olan toplamda 

beş adet tüketim noktası bulunmaktadır. Sisteme doğal gaz girişi ise A ve B adlı giriş noktalarından 

sağlanmaktadır. Noktalar birbirlerine toplamda 7 boru hattı ile bağlıdır. 

Şekil 9 Varsayımsal Doğal Gaz Piyasası Görseli 

 

Kaynak: Avrupa Doğal Gaz Dengelemesinde Yenilenebilirlerin Etkisi 
 

Tanımladığımız farazi problemde isimleri A ve B olan 2 taşıtan mevcuttur. Taşıtan A, portföyünde dört adet 

doğal gaz yakıtlı elektrik santralini bulundururken, Taşıtan B ise sadece sanayi tüketicisini 

bulundurmaktadır. Taşıtan A ve Taşıtan B’nin müşterilerinin doğal gaz taleplerinin toplamı birbirine eşittir. 

Sistemin fiziki dengelenmesi konusunda stok gazı ve depolamaya ilişkin tüm kontrol, İletim Sistemi 

İşletmecisine aittir. 

Tanımlanmış senaryolarda Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterildiği üzere doğal gazın tahsisatı gerçekleştirilmiştir. 

Düşük doğal gaz tüketimi tahmininden ötürü yetersiz seviyede doğal gaz sağlanması durumunda, iletim 

şebekesi stoğunun durumuna bağlı olarak esnekliği sağlamak adına bu gazın kullanılması söz konusu 

olacaktır. Bu durum Tablo 1’de “eksik tahmin” senaryosu dışındaki tüm senaryolarda gözlemlenmiştir. 

Aksine “eksik tahmin” senaryosunda ise Taşıtan A’nın fazlası Taşıtan B’nin eksiğinden fazla olduğundan 

dolayı sistemde net bir fazlalık oluşmuştur. Bu senaryoda tersi yönde bir dengesizlik sistemi 

desteklemekedir. 

Tablo 1 Esneklik Sevkiyat Kontrolü (Günlük net Miktar M m3), Kısa Pozisyonlu Taşıtan B 

 
Pozitif: Stok Gazı / Depodaki Doğal Gaz artar, Negatif: Stok Gazı / Depodaki Doğal Gaz azalır 
Kaynak: Avrupa Doğal Gaz Dengelemesinde Yenilenebilirlerin Etkisi 
 

Aynı şekilde Tablo 2, Taşıtan B’nin uzun pozisyonda olduğu durumda sevkiyat kontrolü yapılan günlük 

esnekliğin analizini göstermektedir. Bu senaryoda ters yönde oluşan dengesizlik, sistemin toplam 

dengesizliğini düşürmektedir. Ayrıca, “eksik tahmin” senaryosu hem Taşıtan A hem de Taşıtan B’nin uzun 

pozisyonlarından dolayı gazın depolanmasına sebep olmuştur. 
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Tablo 2 Esneklik Sevkiyat Kontrolü (Günlük net Miktar M m3), Uzun Pozisyonlu Taşıtan A 

 
Pozitif: Stok Gazı / Depodaki Doğal Gaz artar, Negatif: Stok Gazı / Depodaki Doğal Gaz azalır 
Kaynak: Avrupa Doğal Gaz Dengelemesinde Yenilenebilirlerin Etkisi  

 

Geçmiş verilere bakarak gelecekteki doğal gaz talebini tahmin etmek veya sıcaklık tahmini yapmak iyi 

bilinen konular iken; rüzgar enerjisinden elektrik üretimindeki belirsizliklerin doğal gaz piyasasına yansıması 

yeni bir olgu olup, bu belirsizlik sistemin kontrolünü zorlaştırmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik 

üretimindeki belirsizliğin doğal gaz yakıtlı elektrik santrallerinin doğal gaz talebine yansımasından dolayı 

sistem dengelemesinde yeni zorluklar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Ulusal Sevkiyat Kontrol Merkezinin 

tarihsel verilerine bakıldığında %18 ile %40 arasında değişen rüzgar tahminlerinden dolayı rüzgardan 

elektrik üretimindeki belirsizliklerin sistemin fiziki dengesinin sağlanması üzerinde önemli etkileri olduğu 

söylenebilir. Bu etki muhtemelen ileriki yıllarda daha da artacak ve İletim Sistemi İşletmecisinin şebekeyi 

yönetebilmesi adına rüzgar enerjisinden elektrik üretimi simülasyonlarına odaklanması gerekecektir. 
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2.5. Yerel Dağıtım Şirketleri için Doğal Gaz Tahmini  

Yerel Dağıtım Şirketleri (YDŞ) için müşterilerine her şartta gerekli olan doğal gazı yeterli miktarda ve 

basınçta sağlayabilmek adına müşterilerinin taleplerini tahmin etmek önem arz etmektedir. Verimli, 

ekonomik ve güvenli operasyonların sağlanabilmesi adına YDŞ’ler tarafından güvenilir talep tahminleri 

yapılmalıdır. 

YDŞ’lerin müşterileri 3 ana kategoriye ayrılır: konut, ticarethane ve sanayi. Konut müşterileri gazı ısınma, 

su ısıtma, kurutma, pişirme ve diğer süreçler için kullanırlar. Her bir YDŞ müşteri kategorisinin kendine has 

talep karakteristikleri bulunmaktadır. Örneğin, sanayi müşterilerinin tüketimi konut ve ticarethanelere göre 

sıcaklık değişimlerine karşı daha az değişiklik göstermektedir. Ayrıca, konut müşterilerinin doğal gaz 

tüketimi haftasonlarında artarken, aksine sanayi ve ticarethanelerin doğal gaz tüketimleri düşmektedir. 

Çoklu doğrusal regresyon ve yapay sinir ağı modelleri, YDŞ’ler tarafından günlük doğal gaz talebini tahmin 

etmek adına en yaygın olarak kullanılan iki matematiksel modeldir. 

Öncelikle doğrusal regresyon modelinin Denklem 6’da gösterildiği üzere parametreleri doğrusaldır: 

Denklem 6 Genel Doğrusal Regresyon Modeli 

 

𝑌𝑖 = 𝑐𝑖0 ∗ β0 + 𝑐𝑖1 ∗ β1 + 𝑐𝑖2 ∗ β2 + ⋯+ 𝑐𝑖,𝑝−1 ∗ β𝑝−1 + 𝜀𝑖 

𝑐: katsayılar 
𝛽: parametrelerin vektörü 
𝜀: bağımsız normal değişkenlerin vektörü 

 

olarak tanımlanmıştır. 

𝑐𝑖0, 𝑐𝑖1, etc., vb. Ifadeleri ise kestirici değişkenleri kapsayan katsayılardır. Matris notasyonunda genel 

doğrusal regresyon modelinin sonuçlarının doğrusal regresyonunki ile bire bir aynı görünmesi matris cebirin 

önemli özelliklerindendir. Matris terimi Denklem 7’de tanımlanmıştır: 

Denklem 7 Doğrusal Regresyon Modelinin Matris Gösterimi 

𝑌𝑛𝑥1 = [
𝑌1

⋮
𝑌𝑛

]                                𝑋𝑛𝑥𝑝 =

[
 
 
 1
1
⋮
1

    𝑋11

    𝑋21

⋮
     𝑋𝑛1

   𝑋12   

   𝑋22   
   ⋮

   𝑋𝑛2

  

…
…
…
…

   

𝑋1,𝑝−1

𝑋2,𝑝−1

⋮
 𝑋𝑛,𝑝−1]

 
 
 

 

𝛽𝑝𝑥1 = [
𝛽0

⋮
𝑌𝑛

]                                                       𝜀𝑛𝑥1 = [

𝜀1

⋮
𝜀𝑛

]                       

 

𝑌𝑛𝑥1 = 𝑋𝑛𝑥𝑝 ∗ 𝛽𝑝𝑥1 + 𝜀𝑛𝑥1 

𝑌: yanıt vektörü 
𝛽: parametrelerin vektörü 
𝑋: sabitlerin matrisi 
𝜀: bağımsız normal değişkenlerin vektörü 
 

Şunu belirtmek gerekir ki Y ve 𝜀 vektörleri basit doğrusal regresyon için aynıdır. 𝛽 vektörü ayrıca regresyon 

parametreleri içerir ve regresyon modelinde X matrisi p-1 X değişkenleri için n sayıda gözlem içerdiği gibi 

1’lerin kolonunu da içerir. X matrisindeki her bir 𝑋𝑖𝑘 elementi için satır indisi gözlemi ve sütun indisi X 

değişkenini tanımlar. 

Doğrusal regresyon modelleri gerenllikle en küçük kareler yaklaşımının kullanılmasına uygundur. En küçük 

kareler ölçütü, genel doğrusal regresyon modeli için aşağıdaki gibi genellenir: 
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Denklem 8 En Küçük Kareler Ölçütü 

𝑄 = ∑(𝑌𝑖 − β0 − β1 ∗ 𝑋𝑖1 − ⋯− β𝑝−1 ∗

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖,𝑝−1)^
2 

𝑌: yanıt vektörü 
𝛽: en küçük kareler kestiricileri 
𝑋: sabitlerin matrisi 
 

En küçük kareler kestiricileri, Q değerini minimize eden β0, β1, … , β𝑝−1 değerlerdir. En küçük kareler vektörü 

için tahminlenen regresyon katsayıları, b0, 𝑏1, … , 𝑏𝑝−1 olarak simgelenebilir ve genel doğrusal regresyon 

modeli için en küçük kareler vektörü normal denklemleri şöyle ifade edilmektedir: 

Denklem 9 Genel Doğrusal Regresyon Modeli için En Küçük Kareler Ölçütü 

 

𝑏𝑝𝑥1 = [
𝑏0

⋮
𝑏𝑛

]   

X’Xb = X’Y 

𝑏2𝑥1 = (𝑋′𝑋)2𝑥2
−1  (𝑋′𝑋)2𝑥1 𝑌 

𝑌: yanıt vektörü 
𝑏: katsayılar 
𝑋: sabitlerin matrisi 

Tahmin modelleri için en yaygın kullanılan modellerden biri Çoklu Doğrusal Regresyonudur ve bu model 

doğal gaz tahmini için de kullanılmaktadır: 

Denklem 10 Doğal Gaz Tahmini için Çoklu Doğrusal Regresyon 

𝑆𝑘 ≈ �̂�𝑘 = 𝛽0 + ∑(β𝑗 ∗ 𝑥𝑘,𝑗)

𝑚

𝑗=1

 

N gün 1 ≤ k ≤ N varsayıldığında; 
M aşağıda listelenen bağımsız faktörler, 1 ≤ j ≤ M 
𝑆𝑖: müşteri tüketimi 
𝑥𝑘,𝑗: k gününde aşağıda listelenen j girdisini temsil eder 

𝛽𝑗: çıktının j ile nasıl bağlantılı olduğunu belirten parametre 

𝛽𝑜: baz yük 

olarak ifade edilmektedir. 

Tüm bağımsız faktörler aşağıda listenmiş ve tanımlanmıştır:  

 Sıcaklik etkilerini modelleme: Doğal gaz çoğunlukla ısıtma için kullanıldığından, sıcaklık doğal 

gaz tüketimi modellemesi adına çok önemlidir.  

 Rüzgar etkilerini modelleme: Diğer önemi bir faktör rüzgardır; çünkü binalar rüzgarlı bir günde 

sakin bir güne göre daha çok ısı kaybeder. Daha önceki kısımlarda bahsedildiği gibi rüzgarın 

modele etkisi sonuçların yeniden gözden geçirilmesini gerektirir. 

 Önceki gün talebi: Bir sonraki günün doğal gaz talebi tahminlendiği sırada gün bitmediği için 

mevcut günün doğal gaz tüketim miktarı kesin olarak bilinemez. Bu sebeple, önceki veya daha 

evvelki akışları girdi olarak tahmin modeline eklemek, tahmin hatasını önemli ölçüde azaltabilir. 

 Hafta günlerinin etkilerini modelleme: Doğal gaz tüketimi haftanın günlerine göre farklılaşır. 

Örneğin, haftasonları mesken doğal gaz tüketiminin artışı, ticarethane ve endüstriyel doğal gaz 
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tüketiminin düşüşünden daha fazladır. Bu sebeple, bu etkiyi ele almaya çalışmak için tahminciler 

tarafından bir çok teknik kullanılır. 

o Haftaiçi/Haftasonu göstergesi: Model, haftaiçleri ve haftasonlarını ikili gösterge 

tanımlayarak kategorileştirmelidir; örneğin haftaiçi için 1, haftasonu için 0. 

o Cuma göstergesi: Genellikle Cuma doğal gaz günü Cumartesi sabahını da kapsar. 
Dolayısıyla, cumanın doğal gaz talebi diğer haftaiçi günlerine daha azdır çünkü cumartesi 
sabahı haftanın günlerine göre daha az doğal gaz tüketilmektedir; bu fark Cuma için 0 ve 
1 değerleri belirlenerek açıklanabilir (12 Mart ile 10 Nisan arasında Türkiye’nin günlük 
doğal gaz tüketmi analizi Cuma günkü doğal gaz tüketiminin diğer haftaiçi günlerinin 
ortalamasından 5% daha az olduğunun gösterir). 

o Yedi gün gerisi: Talep tahmini geliştime için başka bir yaklaşım, yedi önceki gün, tatil 

olmadıkça, hem talebi hem de sıcaklığı içerecek şekilde geliştirilmesidir. 

 Tatil günleri ve çevresi: Tatil günleri ve öncesi/sonrası tipik olarak normal günlere göre daha az 

doğal gaz talebine sahiptir. Belirli tatillerdeki eğitim verisi içinde bulunan artık değer hatasının 

ortalamasını alarak doğal gaz talebini düzeltmek, bu etkiyi yönetmek için kullanılan bir tekniktir. 

Örneğin, belirli gün için tahmin hatası, gerçek akıştan talep tahminini çıkartılarak bulunabilir. Daha 

sonra, belirli tatil günündeki hatanın düzeltilmesi için tahmin hatalarının ortalaması, yeni tahmin 

değerinden çıkartılabilir. 

 Diğer Faktörler: Birçok başka potansiyel faktörler mevcuttur; örneğin bunların bazıları örneğin 

solar radyasyonu, bulut örtüsü, yağış, çiy noktası, rüzgarın yönü, şebeke suyu sıcaklığı, doluluk 

oranı, endüstriyel üretim oranları ve diğer ekonomik faktörler olarak sıralanabilir. Örneğin, sıcaklık 

solar radyasyon ve bulut örtüsü tarafından etkilenmektedir. Ayrıca, rüzgar yönünün deniz ve göl 

yanındaki kıyı bölgerine etkisi vardır. Çiy noktası nemi etkiler ve nemli günde daha çok doğal gaz 

tüketilir. Büyük endüstriyel odaklı ülkeler ve şehirler, endüstriyel üretim ve diğer ekonomik faktörler 

doğal gaz tüketimini etkilemektedir. 

İkincil olarak; sinir ağı yaklaşımını altındaki temel fikir, tahminlerin çeşitli doğrusal kombinasyonlarının 

doğrusal olamayan fonksiyon olarak yanıtını modellemektir. Bu yüzden model, basitçe, ilgili doğrusal 

istatistiksel modele göre daha fazla parametreleri içeren ancak doğrusal olmayan bir istatistiki modeldir. 

Bunun bir sonucu olarak olarak model, sinir ağı modelinin ana eksikliği olan yorumlanamaz parametler ile 

sonuçlanan fazladan parametrelerden oluşacaktır. Model için geniş veri setleri gerekmekte ve yalnızca 

doğrulama veri setlerindeki tahmin yanıtları yeteğini değerlendirmektedir. En basit fakat en çok kullanılan 

sinir ağı, tek-saklı-katman, beslemeli sinir ağı (tek katman) olarak tanımlanmıştır. Sinir ağı modelinde i’inci 

yanıt olan 𝑌𝑖, m türevli tahmini değerlerinin  𝐻𝑖0, 𝐻𝑖1, … , 𝐻𝑖,𝑚−1  𝑔𝑦 fonsiyonu olarak modellenmiştir. 

Denklem 11 Tek Saklı Katmanlı, Beslemeli Sinir Ağı Modeli 

𝑌𝑖 = 𝑔𝑦(β0H𝑖0 + β1H𝑖1 + ⋯+ β𝑖,𝑚−1H𝑖,𝑚−1) + ε𝑖 = 𝑔𝑦(𝐻𝑖
′𝛽) + ε𝑖 

Bu denklemde: 

𝛽𝑚𝑥1 = [
𝛽0

⋮
𝛽𝑚−1

]                        𝐻 𝑖
 𝑚𝑥1

= [

𝐻𝑖0

⋮
𝐻𝑖,𝑚−1

] 

𝑔𝑦: aktivasyon fonksiyonları 

𝛽: parametrelerin vektörü 
𝐻: tahmini değer vektörü 
𝐻′: türemiş tahmini değer vektörü 
𝜀: bağımsız normal değişkenlerin vektörü 

 

olarak ifade edilmektedir. 
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𝐻𝑖0 1’e eşittir ve j=1,…,p-1 için i’ninci gözlemdeki j’ninci türevlenmiş tahmini değerdir. 𝐻𝑖𝑗,orijinal tahminlerin 

doğrusal kombinasyonun doğrusal olmayan 𝑔𝑗 fonksiyonudur:  

Denklem 12 Orijinal Parametrelerin Doğrusal Kombinasyonu 

 

𝐻𝑖𝑗 = 𝑔𝑗(𝑋𝑖
′𝛼𝑗)                    j= 1,…, m-1 

Bu denklemde: 

𝛼 𝑗
𝑚𝑥1

= [

𝛼0

⋮
𝛼𝑚−1

]                       𝑋 𝑖
 𝑚𝑥1

= [

𝑋𝑖0

⋮
𝑋𝑖,𝑚−1

] 

𝑔𝑦: aktivasyon fonksiyonları 

𝐻: tahmini değer vektörü 
𝑋: bilinen sabitlerin vektörü 
𝛼: bilinmeyen parametre vektörü 
 

olarak ifade edilmektedir ve burada Xi0=1. Xi
′ ′nin X matrisininin i’ninci satırı olduğu dikkate alınmalıdır.  

Denklem 13 Sinir Ağı Modeli 

𝑌𝑖 = 𝑔𝑦(𝛽𝐻𝑖
′) + ε𝑖 = 𝑔𝑦(𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑔𝑗(𝑋𝑖

′𝛼𝑗
𝑚−1
𝑗=1 )) + ε𝑖 

𝑔𝑦: aktivasyon fonksiyonları 

𝐻: tahmini değer vektörü 
𝑋: bilinen sabitlerin vektörü 
𝛼: bilinmeyen parametre vektörü 
𝜀: artık değerler 
 

olarak ifade edilmektedir. 

Girdiler ve çıktılar arasındaki bilinmeyen doğrusal olmayan ilişkiyi eşleme yetkinliğinden dolayı “Yapay Sinir 

Ağları” (YSA), doğal gaz tüketim modelcileri için caziptir. Özellikle, YSA’nın doğrusal olmayan özellikleri 

sıcaklığın, rüzgar hızının ve önceki gün sıcaklıklarının YSA noktalarındaki etkileşimlerini ve bu etkilerin 

doğrusal olmayan yanıtlarını hesaba katmadan direkt girdi olmalarına izin vermektedir. Ek olarak eğitim 

süreci, eğitim verisine tam eşleşmeyen durumlarda girdi-çıktı ilişkisi kurmaktadır. 

Oysa ki YSA, eğitimde gözükmemiş olan bir durumu probleme eklemek anlamında oldukça iyi olmasına 

rağmen, eğitim bilgisi alanının dışına sonuç çıkartılmasında iyi değildir. Örneğin, YSA modelinin olağanüstü 

hava günlerinin tarihi verisi ile eğitilmemesi durumunda, doğal gaz tahmin probleminde iyi performans 

sergileyemeyebilir. 

Tahmin yöntemlerini bir araya getirmek adına doğal gaz tahminlemesi uygun bir vakadır; çünkü tahminciler 

için hangi modelin daha doğru sonuç vereceğine dair kesin bir yargı bulunmamaktadır. Doğrusal regresyon, 

YSA’dan daha iyi sonuca ulaştırsa da YSA genellikle eğitim setinde benzer günler için daha iyi performans 

göstermektedir. 
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Şekil 10 Sinir Ağı Modeli ve Doğrusal Regresyonun Ağ Gösterimleri 
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3. KAPASİTE TAHSİSATI & SIMONE UYGULAMASI5 

İletim Sistemi İşletmecisinin gelirlerini azami düzeye çekmek adına, ihaleye sunulan kapasite bilgisini 

herkesin erişebileceği şekilde paylaşması ve atıl kapasiteyi kullanıma sunması kritik önem taşımaktadır. 

Kapasite Tahsisat algoritmasının detayları Danışmanın “D4 –Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım 

ve Özellikler Raporu”nda sunulmuştur. Bu yöntemlerin kısa özeti aşağıda mevcuttur: 

Çok turlu ihale yöntemi; yıllık, üç aylık ve aylık ürünler için kullanılmakta olup, ihale başlangıç fiyatı, İletim 

Sistemi İşletmecileri tarafından belirlenen tarife ve diğer bedeller ile, ihalenin bitiminde oluşan fiyatın 

toplamıdır. Bu ihalede, genellikle birden fazla turdan sonra sonuçlandırılmaktadır. 

Çok turlu ihale yönteminde ihaleye sunulan kapasite ile büyük/küçük fiyat aralıkları, lokasyon ve ürün bazlı 

olarak tanımlıdır ve tüm ihaleler düzenlemeye tabi tarife bedeli ile başlatılmaktadır. Toplam talebin, ihaleye 

sunulan kapasiteden fazla olması durumunda fiyat, büyük fiyat aralığı kadar yükseltilmektedir. Toplam 

talebin ihaleye sunulan kapasiteden düşük olması durumunda fiyat, bir önceki fiyat seviyesinden başlayarak 

küçük fiyat aralıkları kadar yükseltilmekte olup ihale, talebin ihaleye sunulan kapasitenin tekrar altında 

kalması halinde sonlandırılmakta, kapasite tahsisatı ortaya çıkan fiyattan gerçekleştirilmektedir. Görsel bir 

örnek, Şekil 11’de sunulmuştur: 

Şekil 11 Tamamlanmış Çok Turlu İhale Yöntemi Örneği (İngilizce) 

 

Kaynak: PRISMA 

Tek turlu ihale yöntemi, gün öncesi ve gün içi ürünler için kullanılmakta olup, tek bir ihale turunda taşıtanlar 

fiyat, talep edilen kapasite ve asgari talep ettikleri kapasiteyi belirterek en fazla on teklif girebilmektedir. 

Kabul edilen teklifler arasından en düşük fiyatlı olanı, ihalenin sonucunda oluşan fiyatı belirlemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
5 Raporun 3. Kısmı için Danışman, Zdravko Oklopcic Koncar, Martin Styblo. (2008) “SIMONE Capacity Tools and Gas Transport 
Commercial Management System Integration” Kongre makalesinden yaralanmıştır. 
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Şekil 12 Tamamlanmış Tek Turlu İhale Yöntemi Örneği (İngilizce) 

 

 

Kaynak: PRISMA 

 

Kapasite tahsisatına ilişkin farklı bir yaklaşım olarak SIMONE Uygulaması bu raporda sunulmuştur. Daha 

geniş bir bakış açısıyla SIMONE, ticari gaz taşıma modeli simülasyonu gerçekleştirebilmektedir: 

 Teknolojik ve ticari veriler birlikte değerlendirilir, 

 Simülasyon senaryoları oluşturulur, 

 Senaryo sonuçlarına göre ticari kapasite verileri hesaplanır ve 

 Raporlama gerçekleştirilir. 

Bu nedenle SIMONE, simülasyon için temel değişkenleri seçerek senaryoları oluşturmakta, simülasyon 

prosedürlerine göre kapasite hesaplamasını tekrarlamakta ve sonuçları işleyerek kapasite hesaplamalarını 

desteklemektedir. Senaryo oluşturmak için gereken girdi verileri aşağıdadır: 

 Sınır akış profilleri, 

 Azami akış değerleri, 

 Asgari ve azami basınç değerleri, 

 Kontrol değerleri. 

Ayrıca ulusal ve/veya bölgesel iletim şebekeleri dikkate alınarak senaryo ve algoritma çalışmaları farklı 

şebeke modelleri üzerinde uygulanabilmektedir. Böylelikle kullanıcı SIMONE senaryolarını tanımlamakta 

ve manüel olarak bir veya birden fazla senaryo parametresini, yani kontrol değerlerini değiştirebilmektedir. 

SIMONE kullanılarak, veritabanından önceden tanımlanmış senaryolar alınabilir veya yukarıda tanımlanan 

girdi verilerine uygun olarak yeni senaryolar oluşturulabilir. Ayrıca, ulusal ve/ve ya bölgesel şebekelere 

bağlı olarak, senaryo kurma ve yöntemleri farklı şebeke modellerinde yer alabilir. Bu yüzden, kullanıcı 

SIMONE uygulaması senaryolarını tanımlar ve kontrol değişkenler adı verilen parametreler ile bir ve ya 

daha fazla senaryonun değişmesi için manuel olarak müdahale edilebilir. 

Yukarıda açıklanan işleyiş algoritması, aşağıdaki şekilde betimlenmektedir: 
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Şekil 13 Simone ile Kapasite Hesaplama Yöntemi (İngilizce) 

 

Kaynak: SIMONE Kapasite Aracı ve Ticari Gaz TaşımaYönetim Sistemi Entegrasyonu  

 

SIMONE, sistem nihai durumuna ulaşana kadar simülasyonları tekrarlamakta, yani simülasyon, algoritma 

girdilerinde belirlendiği üzere yeteri kadar, belirli kısıt limitlerine ulaşıncaya dek tekrarlanmaktadır. 

Simülasyon her zaman başlagıç akış senaryosu ile başlamakta ve akışlar, ilerleyen senaryolarda 

arttırılmaktadır. Gerçekleştirilen her senaryo sonunda hesaplanan kapasiteler, kullanıcının azami akışlar 

gibi girdi değerlerini değiştirebilmesi adına veri tabanında kayıt altına alınmaktadır. Simülasyonların 

Taşıtanlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise hesaplanan kapasiteler, Taşıma Miktar 

Bildirimlerine / Taşıma Miktar Değişiklik Bidilrimlerine dönüştürülebilmektedir. 
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4. İLETİM ŞEBEKESİ STOĞU HESAPLAMALARI 6 

4.1. Problemin Tanımı 

Arızalardan kaynaklı sistemdeki kapasite yetersizlikleri, planlanmış bakımlar ve ya denetimler, talebin 

belirsizliği ve yüksek dalgalanmaya sahip dönemsel talepler (soğuk dönemde yüksek talep, sıcak dönemde 

düşük talep) gibi planlı veya plansız olaylar iletim şebekesi sisteminde her gün gerçekleşebilmektedir. Buna 

rağmen tedarikçilerin tüketicilerine doğal gazı her durumda teslim etmeleri gerekmektedir. 

Planlı bakım / kontrol gibi durumlar tahmin edilebilir olduğunda, belirleyici optimizasyon modelleri 

(“deterministic models”) uygulanabilmektedir. Optimizasyon modeli, verilen planlamadaki piyasa talebinin 

karşılanması amacıyla beklenmeyen durumları azaltmak adına stokastik modelleme gerekliliğini konu 

etmektedir. 

Problemi canlandırmak adına bir üretici ve bir tüketicinin olduğu bir iletim hattı ve tüketici için gerekli doğal 

gaz miktarının tekrar eden bir kaç dönemde tüm kapasitenin sadece %60’i ile karşılanabildiğini kabul 

edildiğinde çözüm, basitçe gerekli miktarın ilgili dönem için sağlanmasıdır. Ancak talebin ilerleyen 

dönemlerde kapasitenin %120’sine yükseldiği varsayıldığında tedarikçi, gereksinimleri karşılayamayacak 

ve bu durum ciddi finansal zarara sebep olacaktır. Bu yüzden önerilen fikir, ilk durumda tüm kapasitenin 

%80’ini doldurarak tüketicinin sadece ihtiyacı olan doğal gaz miktarını tüketmesiyle birlikte artan doğal gaz 

miktarını biriktirmek ve ileride gerçekleşecek öngörülmeyen ihtiyaçları karşılamada kullanılmasını 

sağlamaktır. 

Özetle, doğal gaz şebekesinde bulunan iletim şebekesi stoğu yönetimi optimizasyonu problemi, temelde 

yeterli kapasite olduğu dönemlerde iletim şebekesinin stoğunun doldurulmasını ve kısa dönemlerde gaz 

çekişinin optimize edilmesini önermektedir. 

Bu raporda iletim şebekesi stoğu yönetimi optimizasyonu probleminin çözümü adına “doğrusal olmayan 

karışık tamsayı programı” önerilmektedir. Amacı, çok zamanlı planlama döneminde çok kaynaklı ve çok 

talepli iletim sisteminde doğal gaz teslimatlarını azami seviyeye çıkarmaktır. Bu çalışma, boru hattındaki 

iletim şebekesi stoğunun zamanla artırılması ve tüketilmesini temel almaktadır. Detaylar aşağıdaki 

kısımlarda ele alınmıştır. 

4.2. Optimizasyon Modeli 

Burada önerilen matematiksel modelin geliştirilmesinde iki temel varsayım vardır: Birinci varsayım, sistem 

başlatıldıktan sonra mevcut hale gelmesinden önce belirli bir sürenin geçtiğini varsayıldığı anlamına gelen 

iletim şebekesinin kararlı halde olmasıdır. İkinci varsayım, doğal gaz akışını etkilemeyecek şekilde 

sıcaklığın sabit olduğudur. 

Raporun bundan sonraki kısımlarında, çoklu zaman periyodunda iletim şebekesi stoğunun doldurulması ve 

tüketilmesi ile ilgili kısıtların nasıl belirlendiğinin altında yatan gerekçeler detaylandırılacaktır. Bu 

açıklamalar aynı zamanda iletim sürecinde doğal gaz kalitesinin takibini de kapsamaktadır. Son olarak, 

“doğrusal olmayan karışık tamsayı programı” ile çözülmek üzere bir tek amaç, çoklu kaynak, çoklu talep, 

çoklu kalite ve çoklu zaman problemi önerilmiştir. 

Bu yüzden problemin oluşturulması; boru hattındaki doğal gaz paketlerinin oluşturulmasını, tüketim 

modelini ve varsayımlarını, doğal gaz kalitesi kısıntılarını ve akış kapasitelerini içermektedir. “Doğrusal 

olmayan karışık tamsayı programı” modeli bu kısıtları probleme yansıtmakta ve gerekli yazılımların 

yardımıyla tek bir amaç fonksiyonu için çözmektedir. 

                                                      
 
 
6 Raporun 4. Kısmı için Danışman, Conrado Borraz-Sanchez, Dag Haugland. (2010) “Optimization Methods for Pipeline 
Transportation of Natural Gas” and Ammar Chebouba, Karim Younsi, Amar Benmounah, Mouloud Rezoug. (2015) “Natural Gas 
Pipeline Operations Optimization” makalelerinden yaralanmıştır. 
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4.2.1. Boru Hattında Gaz Paketlerinin Oluşturulması 

Belirli planlama döneminde boru hattındaki heterojen doğal gaz paketlerinin oluşturulması için aşağıdaki 

kısıtlar modele eklenmiştir: 

∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖
− − ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑘
𝑗∈𝑉𝑖

+ ≤ 𝑓𝑖 . (∆𝑖
𝑚𝑎𝑥 − ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝑙𝑘
𝑙=0 ) ,                  ∀𝑖  ∈ 𝐿, 𝑘 ∈ 𝐾  (C1)              

𝛽𝑗
𝑘𝑘 = ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑘
𝑗∈𝑉𝑖

−  ,                                        ∀𝑗  ∈ 𝐿, 𝑘 ∈ 𝐾  (C2) 

∆𝑖
𝑚𝑖𝑛≤ ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝑙𝑘
𝑙=0 ≤ ∆𝑖

𝑚𝑎𝑥,                                   ∀𝑖  ∈ 𝐿, 𝑘 ∈ 𝐾  (C3) 

C1 kısıtı, herhangi bir zamanda boru hattında net akış girdisinin, iletim şebekesi stoğu kapasitesine olan 

∆𝑖
𝑚𝑖𝑛 − ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝑙𝑘
𝑙=0  oranının bir üst limiti olduğunu belirtmektedir. Orantılılık faktörü zamanla sabittir ve  ile 

gösterilmektedir. 

C2 kısıtı, ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖
+  başlangıç boyutundaki yeni doğal gaz paketini (j,k) tanımlamaktadır. Son olarak C3 kısıtı, 

i boru hattında herhangi bir zamandaki toplam iletim şebekesi stoğunun (∑ 𝛽𝑖
𝑘𝑙𝑘

𝑙=0 ) belirlenmiş limitler 

içerisinde kalması gerektiğini dayatmaktadır. Bu sınırlar örneğin taşıyıcı tarafından dayatılan fiziki veya 

sözleşme limitleridir. 

C3 kısıtı, doğal gaz paketinin (j,k) başlangıç hacmi ile onu oluşturan ilgili akışların arasındaki ilişkiyi 

tanımlamaktadır. Doğal gaz paketi bir kez boru hattına girdiğinde, tüketilmeye başlanabilir. Ancak tüketim, 

ilerleyen kısımlarda irdelenen bir takım fiziksel ve mantık kısıtlarına bağlıdır. 

4.2.2. Doğal Gaz Paketi Tüketimi ve Kısıtları 

Boru hattında depolanan doğal gaz paketlerinin sistematik olarak tüketilmesi için modele eklenen kısıtlar 

aşağıdaki şekildedir: 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖
+ − ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑘
𝑗∈𝑉𝑖

− ≤ 𝜔𝑖 . (∑ 𝛽𝑖
𝑘𝑙 − ∆𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑘
𝑙=0 ) ,                         ∀𝑖  ∈ 𝐿, 𝑘 ∈ 𝐾  (C4) 

𝑟𝑖
𝑘𝑙 ≤ 𝑦𝑖

𝑘𝑙 ,                                      ∀𝑖  ∈ 𝐿, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾  (C5) 

𝛼𝑖
𝑘𝑙 = 𝛽𝑖

𝑙𝑙 . 𝑟𝑖
𝑘𝑙 ,                                  ∀𝑖  ∈ 𝐿, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾  (C6) 

∑ 𝛼𝑖
𝑘𝑙𝑘

𝑙=0 = ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖
+  ,                                          ∀𝑖  ∈ 𝐿, 𝑘 ∈ 𝐾  (C7) 

𝛽𝑖
𝑘+1,𝑙 = 𝛽𝑖

𝑘𝑙 − 𝛼𝑖
𝑘𝑙 ,                              ∀𝑖  ∈ 𝐿, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾  (C8) 

𝑦𝑖
𝑘𝑙 ≤ ∑ 𝑟𝑖

𝑡,𝑙−1𝑘
𝑡=𝑙−1 ,                              ∀𝑖  ∈ 𝐿, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾  (C9) 

∑ 𝑟𝑖
𝑘𝑙

𝑘∈𝐾 ≤ 1,                                       ∀𝑖  ∈ 𝐿, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘  (C10) 

 

 

C4 kısıtı, 𝑖 boru hattına olan kapasite akış girdisini, 𝑘 zamanı içindeki doğal gaz çekişi sonrası mevcut iletim 

şebekesi stoğu (∑ 𝛽𝑖
𝑘𝑙 − ∆𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑘
𝑙=0 ) ile oranlanmasını sağlamakta, 𝜔𝑖 zaman içindeki sabit orantıyı 

simgelemektedir. 

C5 kısıtı, k zamanında doğal gaz paketi (𝑖, 𝑙)’nin ancak 𝑦𝑖
𝑘𝑙 = 1 (C6) olması durumunda ve  k zamanında 

𝛼𝑖
𝑘𝑙 doğal gaz paketinin çıkması durumunda çıkarılabileceği ifade etmektedir. Sonuç olarak C7 kısıtı, k 

zamanında 𝑖 boru hattından çıkan toplam doğal gaz akışının, boru hattından çıkış yapan gaz paketlerinin 

toplamına eşit olmasını sağlamaktadır. 

Doğal gaz paketleri her bir zaman periyodunda bölüm bölüm tüketilebileceğinden, C8 kısıtı modede bir 

zaman periyodundan diğerine geçerken doğal gaz paketi içeriklerinin güncellenmesini sağlamaktadır. 
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C9 kısıtı temelde “ilk giren ilk çıkar” (“First In, First Out – FIFO”) sıralama prensibini uygulamaktadır; örneğin 

doğal gaz paketi (𝑖, 𝑙) k zamanında, ancak diğer tüm gaz paketleri 𝑙-1,…, 𝑘 periyotlarında tüketilmişse, 

kısmen veya tamamen tüketilebilecektir.  

C10 kısıtı, doğal gaz paketi (𝑖, 𝑙)’den çıkan tüm doğal gaz oranlarının (∑ 𝑟𝑖
𝑘𝑙

𝑘∈𝐾 ), boru hattına giriş 

zamanından k zamanına kadar toplamının 1’i geçemeyeceğini, çünkü bu değerin doğal gaz paketinin 

toplam hacminden büyük olamayacağını ifade eder. 

4.2.3. Doğal Gaz Kalitesinin Tahmini ve Kısıtları 

Doğal gaz kalitesi, doğal gaz karışımındaki ilgili CO2  içeriğine göre anılmaktadır. ⋀𝑖
𝑘 parametresi, 𝑖 

boğumunda 𝑘 zamanındaki ilgili CO2 içeriğini gösterir. Diğer boğumlarda oluşan CO2  içeriklerinin ağırlıklı 

ortalaması olarak ifade edilmektedir: 

⋀𝑖
𝑘 = (

∑ ∧𝑗
𝑘𝑥𝑗𝑖

𝑘
𝑗∈𝑉𝑖

−

∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖
−

) ,                                                 ∀𝑖 ∈ 𝑁\𝑆, 𝑘 ∈ 𝐾  (C11) 

C11 denklemi, akış değerleri katsayı olarak kabul edildiğinde, akışların CO2 içeriklerinin ağırlıklı ortalaması 

olarak j boğumundaki CO2 içeriğini tanımlamaktadır. 

𝑘 zamanında 𝑖 boru hattından çıkan akış, birden fazla doğal gaz paketinden oluşabilir. Bunların, C11 

denklemi kapsamında 𝑖 boru hattından çıkan akışlar ile karıştığı varsayılarak, toplam akışın CO2 içeriği 

⋀𝑖
𝑘 = (

∑ 𝜆𝑖
𝑙𝛼𝑖

𝑘𝑙𝑘
𝑙=0

∑ 𝛼𝑖
𝑘𝑙𝑘

𝑙=0

) olmakta ve 𝜆𝑖
𝑙  sembolü (𝑖, 𝑙) doğal gaz paketinin ilgili CO2 içeriğini temsil etmektedir. 

Bu nedenle doğal gaz paketinde bulunan doğal gazın kalitesinin, akışlar katsayı olarak kabul edilerek 

hesaplanan ağırlıklı ortalamasının istenen değerinin üzerinde olması gerekmektedir. 

𝜆𝑗𝑎
𝑘 . 𝛽𝑗

𝑘𝑘 = ∑ ⋀𝑖𝑎
𝑘 . 𝑥𝑖𝑗

𝑘
𝑗∈𝑉𝑖

+  ,                                    ∀𝑗  ∈ 𝐿, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑎 ∈ Γ  (C12) 

𝜆𝑖𝑎
𝑘 . ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑘
𝑗∈𝑉𝑖

+ = ∑ 𝜆𝑖𝑎
𝑙𝑘

𝑙=0 . 𝛼𝑖
𝑘𝑙 ,                                ∀𝑖  ∈ 𝐿, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑎 ∈ Γ  (C13) 

∧𝑗𝑎
𝑘 ≤ ⋀𝑗𝑎

𝑘 ≤∧𝑗𝑎
𝑘  ,                                          ∀𝑗  ∈ 𝑇, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑎 ∈ Γ  (C14) 

C12 kısıtı, ilgili akışlar sonucunda oluşan sonucu doğal gaz paketinin (𝑖, 𝑘) kalitesini ortaya koymaktadır. 

C13 kısıtı, oluşan doğal gaz paketlerinin kalitesine bağlı olarak 𝑖 boru hattından ayrılan doğal gazın 

kalitesini belirlemek adına C11 denklemi ile aynı yöntemi takip etmektedir. 

Batık boğumlardaki (“sink node”) kalite son olarak C14 kısıtında uygulanmaktadır. 

4.2.4. Akış Kapasitesi Kısıtları 

Her hangi bir 𝑘 zamanında 𝑖 kaynağındaki arzın 𝑏𝑖
𝑘 üst limiti olduğu varsayılarak aşağıdaki kısıt 

oluşturulmaktadır: 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖
+ ≤ 𝑏𝑖

𝑘 ,                                                ∀𝑖  ∈ 𝑆, 𝑘 ∈ 𝐾   (C15) 

C15 kısıtı, 𝑘 zamanında 𝑖 kaynak boğumundan çıkan tüm doğal gaz akış alanlarının toplamı 𝑏𝑖
𝑘’dan fazla 

olamayacağını kısıtlamaktadır. 

Terminallerde, sözleşme hükümlerinde belirtilen miktardan daha fazla doğal gazın tesliminin 

gerçekleşmeyeceği varsayılmaktadır. Bu yüzden aşağıdaki kısıt, modele eklenmiştir: 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑖∈𝑉𝑗
+ ≤ 𝑑𝑗

𝑘 ,                                                ∀𝑗  ∈ 𝑇, 𝑘 ∈ 𝐾   (C16) 

Burada 𝑑𝑗
𝑘, 𝑘 zamanında 𝑗 terminalinde gerekli azami doğal gaz miktarını göstermektedir. 

Borunun fiziksel direncini yansıtmak adına aşağıdaki denklem, modelde yer almaktadır: 
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(∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑗∈𝑉𝑖
+ − ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑘
𝑗∈𝑉𝑖

− )2 =𝜔𝑖 . (𝑝𝑖
𝑘-𝑞𝑖

𝑘) ,                          ∀𝑖  ∈ 𝐿, 𝑘 ∈ 𝐾   (C17) 

Burada 𝜔𝑖 𝑖 boru hattının direnç faktörünü, 𝑝𝑖
𝑘 ve 𝑞𝑖

𝑘 de sırasıyla 𝑘 zamanındaki boru hattındaki giriş ve 

çıkış basıncının karesi değişkenlerini ifade etmektedir.  

Her bağlantı (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴 açık ve ya kapalı bir vanaya sahiptir. Açık vana  boru hattının çıkış basıncı ile  boru 

hattının giriş basıncın eşit olduğunu ifade eder. Kapalı vana sıfır akışı ifade ettiği için model, aşağıdaki 

kısıta sahiptir: 

𝑥𝑖𝑗
𝑘 . (𝑞𝑖

𝑘 − 𝑝𝑖
𝑘) = 0,                                           ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴, 𝑘 ∈ 𝐾 (C18) 

Temelde C18 denklemi, modelin sistemde bulunan boru hatları arasındaki vananın açılmasına veya 

kapanmasına izin vermektedir. Eğer 𝑥𝑖𝑗
𝑘 > 0 ise 𝑘 zamanında vana (𝑖, 𝑗) açıktır ve C18 denklemi 𝑞𝑖

𝑘 = 𝑝𝑖
𝑘 ‘ni 

ifade etmektedir. Buna bağlı olarak eğer basınçlar değişiklik gösterirse, denklem sıfır akışı ifade eder. 

Ayrıca, C18 𝑘 zamanında 𝑠 kaynağının ve 𝑡 terminalinin basıncın karelerini sırasıyla 𝑞𝑠
𝑘 and 𝑝𝑡

𝑘olarak 

göstererek 𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑗 ∈ 𝑇 için (𝑖, 𝑗) geçerli olmaktadır.  

𝑞𝑖
𝑘 = 𝑝𝑖

𝑘 arasındaki ilişkinin gözlemlenmesiyle, 𝑘 zamanında vananın açık olup olmadığına veya vanadan 

akış olup olmadığına karar verilebilmektedir. 

4.2.5. Nihai Durum Kısıtları 

4.2 Optimizasyon Modeli kısımında önerildiği üzere, birinci varsayım, sistem başlatıldıktan sonra mevcut 

hale gelmesinden önce belirli bir sürenin geçtiğini varsayılarak, mevcutta iletim şebekesinin kararlı halde 

olmasıdır. 

Planlama döneminin sonunda yeterli kalitede asgari iletim şebekesi stoğunun seviyesine ulaşılması ile boru 

hattının nihai durumuna ulaştığı değerlendirilmektedir. Böylece aşağıda belirtilen kısıtlar da modele 

eklenmiştir: 

∑ 𝛽𝑖
𝐾+1,𝑙𝐾

𝑙=0 ≥ ∆𝑖
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

,                                                                           ∀𝑖∈ 𝐿 (C19) 

∑ 𝜆𝑖𝑎
𝐾+1,𝑙𝐾

𝑙=0 𝛽𝑖
𝐾+1,𝑙 = 𝜇𝑖𝑎. ∑ 𝛽𝑖

𝐾+1,𝑙𝐾
𝑙=0  ,                                              ∀𝑖∈ 𝐿, 𝑎 ∈ Γ (C20) 

𝜇𝑖𝑎 ≤ 𝜇𝑖𝑎 ≤ 𝜇𝑖𝑎 ,                                                                   ∀𝑖  ∈ 𝐿, 𝑎 ∈ Γ (C21) 

C19 kısıtı, 𝑖 boru hattında 0 zamanından k zamanına kadar geçen planlama döneminin sonunda, boru 

hattında kalan doğal gazın en az ∆𝑖
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

’a eşit olmasını ve sağlamakta olup, ∆𝑖
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

 𝑖 boru hattında nihai 

durumdaki iletim şebekesi stoğu miktarı girdisidir. 

Önceki bölümde C13 denkleminde tanıtıldığı gibi C20 kısıtı, k+1 zamanında 𝑖 boru hattında kalan tüm doğal 

gaz paketlerinin ağırlıklı ortamasını alarak 𝑖 boru hattındaki nihai depo kalitesini göstermekte olup,  𝜇𝑖𝑎 ve 

𝜇𝑖𝑎  nihai durumda doğal gaz kalitesinin alt ve üst seviyelerinin sınır değerlerini tanımlamaktadır.  

Bu nedenle iletim şebekesi stoğunu ile doğal gaz kalitesinin nihai halde istenilen seviyede olması 

sağlanmaktadır. 
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4.2.6. Doğrusal Olmayan Karışık Tamsayı Program Modeli 

Yukarıdaki anlatılanların özeti olarak aşağıdaki “doğrusal olmayan karışık tamsayı programı” formüle 

edilebilir. 

𝑂𝑏𝑗 = 𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝑖∈𝑉𝑗
+𝑗∈𝑇𝑘∈𝐾                                                        (O22) 

s.t. (𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝛽, 𝑟, 𝑦, 𝛼, 𝜆,∧, 𝜇) ∈ Ω ,                                                     (C23) 

𝑝𝑖
𝐿 ≤ 𝑝𝑖

𝑘 ≤ 𝑝𝑖
𝑈 ,                                              ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝐾 (C24) 

𝑞𝑖
𝐿 ≤ 𝑞𝑖

𝑘 ≤ 𝑞𝑖
𝑈 ,                                              ∀𝑖  ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝐾 (C25) 

𝑥𝑖𝑗
𝑘 ≥ 0 ,                                              ∀(𝑖, 𝑗)  ∈ 𝐴, 𝑘 ∈ 𝐾 (C26) 

𝑝𝑖
𝑘 , 𝑞𝑖

𝑘 ≥ 0 ,                                                  ∀𝑖  ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝐾 (C27) 

𝛽𝑖
𝑘𝑙 , 𝑟𝑖

𝑘𝑙 , 𝛼𝑖
𝑘𝑙 , 𝜆𝑖

𝑘𝑙 ≤ 0 ,                              ∀𝑖  ∈ 𝐿, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾  (C28) 

𝑦𝑖
𝑘𝑙 ∈ {0,1}                                               ∀𝑖  ∈ 𝐿, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾  (C29) 

∧𝑖𝑎
𝑘 ≥ 0,                                      ∀𝑖  ∈ 𝑁\𝑆, 𝛼 ∈ Γ, 𝑘 ∈ 𝐾  (C30) 

𝜇𝑖𝑎 ≥ 0,                                                     ∀𝑖  ∈ 𝐿, 𝛼 ∈ Γ (C31) 

Obj: Amaç fonksiyonu değeri 

𝑥𝑖𝑗
𝑘 : Hattaki toplam akış  (𝑖, 𝑗)  ∈ 𝐴 

𝑝𝑖
𝑘: Boru hattındaki giriş basıncın karesi  𝑖 ∈ 𝐿 

𝑞𝑖
𝑘: Boru hattındaki çıkış basıncının karesi  𝑖 ∈ 𝐿 

𝛽𝑖
𝑘𝑙:Boru hattında I doğal gaz paketinde depolanan akış miktarı  𝑖 ∈ 𝐿 

𝑟𝑖
𝑘𝑙:Boru hattında I doğal gaz paketinden çekilen doğal gazın oranı   𝑖 ∈ 𝐿 

𝛼𝑖
𝑘𝑙:Boru hattında I doğal gaz paketinin çekilen doğal gazın payı  𝑖 ∈ 𝐿 

𝜆𝑖
𝑘𝑙: Boru hattında I doğal gaz paketinin gaz kalitesi  𝑖 ∈ 𝐿 

𝑦𝑖
𝑘𝑙: Doğal gaz çıkışı için boru hattında I doğal gaz paketinin aktifleşmesi  𝑖 ∈ 𝐿  

∧𝑖𝛼
𝑘 : Boru hattından çıkan toplam doğal gaz akışı kalitesinin ağırlıklı ortalaması  𝑖 ∈ 𝐿 

𝜇𝑖𝑎: Boru hattındaki nihai stok doğal gazının kalitesinin ağırlıklı ortalaması  𝑖 ∈ 𝐿 

C1’den C21’e kadan olan kısıtlar yerine getirilerek amaç fonksiyonu, iletim sistemindeki doğal gaz akışını 

maksimize etmektedir; 

 Boru hattında istenen doğal gaz kalitesi seviyesinin korunmasını zorunlu kılan doğal gaz paketi 

kalitesinin ağırlıklı ortalaması anlamına gelen doğal gaz kalitesi seviyesi gözlemlenmektedir. 

 Akış kapasitesi kısıtları, toplam akışın toplam kapasiteyi aşamaması anlamına gelmektedir.  

 Nihai durumda, yani nihai durum koşulları yerine geldiğinde, iletim şebekesi stoğunun istenen 

seviyede olması ve doğal gaz kalitesinin alt ve üst sınır değerlerinin içinde olması gerekmektedir. 

4.3. Sonuç 

Borulardaki doğal gazın taşınmasını etkileyebilecek planlanmamış olaylara tedbir amaçlı olarak iletim 

şebekesi stoğunun doldurulması olarak bilinen stratejinin uygulaması gereklidir. Bu stratejinin altındaki 

düşünce, ne zaman ihtyaç olursa olsun gazın gerektiği zaman tüketilmesi için doğal gazın boru sisteminde 

geçici olarak depolanmasıdır. Bu durum, doğal gaz talebinin mevcut kaynaklardan arzı gerçekleşen doğal 

gaz miktarından yüksek olduğu zaman diliminde, çıkış noktalarına daha fazla doğal gaz miktarının teslim 

edilebilmesini mümkün kılar.  

Optimizasyon modeli, boruların içindeki heterojen gaz paketlerini zaman içerisinde oluşturarak ve tüketerek 

iletim şebekesi stoğu problemini ele alan “doğrusal olmayan karışık tamsayı programı” olarak formüle 

edilmiştir. Daha iyi bir ifadeyle model, iletim sistemindeki doğal gaz akışını azami seviyeye çıkarmakta, 

enerji miktarının takip edilmesi ile piyasa talebini karşılayacak kaliteyi birden çok zaman periyodu için 

sağlamakta ve böylelikle üreticilerin ve taşıyıcıların güvenilirliğini korumaktadır.   
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5. İLETİM SİSTEMİ İŞLETMECİSİ UZLAŞTIRMALARI VE 

DENGESİZLİKLERİN HESAPLANMASI  

 

Danışmanın “D-7 Analiz Raporları: ANR-1 & ANR-2” raporunda, Dengeleme Mekanizması ve 

Dengesizliklerin Uzlaştırılmasına ilişkin ilkeleri sunulmuştur. Danışman, bu mekanizma ilkelerinin özetini 

Şekil 14’de göstermektedir. 

Burada belirtilen uygulamaların hedefi, sistemdeki giriş ve çıkış miktarlarının sürekli bir şekilde 

korunmasıdır. Danışman, Taşıtanların kendi dengesizliğinin giderilmesinden ve İletim Sistemi 

İşletmecisinin, sistem dengesizliğinin giderilmesi adına dengesizliğe sebep olan piyasa katılımcılarına 

paylaştırdığı maliyetlerden sorumlu olacağı bir mekanizma tasarlamıştır. Dikkate alınması gereken bir nokta 

da, Dengesizliklerin Uzlaştırılması ile birlikte Dengeleme Mekanizması 26 Mart 2014 tarihli “AB Komisyonu 

984/2013 Sayılı Kararı” ile uyumlu bir şekilde hazırlanmış olmasıdır.  

Dengeleme Mekanizmasının amacı ve ilkeleri Şekil 14’de belirtilmiştir. 

Şekil 14 Dengeleme Mekanizmasının ve Dengesizliklerin Uzlaştırılmasının Amacı ve Hedefleri 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Aşağıdaki açıklamalar Şekil 14’ü özetlemektedir: 

 Piyasa katılımcılarının kendi dengelerinden sorumlu olması esastır. Piyasa katılımcılarının 

dengesizliklerini asgari seviyeye çekebilmeleri teşvik edilecektir. 

 İletim Sistemi İşletmecisinin artık dengesizlikten sorumlu taraf olarak hareket etmesi ve asgari 

seviyede müdahalede bulunması istenmekte ve ideal olarak görülmektedir. İletim Sistemi 

İşletmecisinin, piyasa katılımcıları tarafından sağlanamayan veya arta kalan dengesizlikten 

sorumlu olması esastır. 

 İletim Sistemi İşletmecisi, dengeleme işlemlerini şeffaf ve rekabetçi bir süreç dahilinde yürütecektir. 
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 Şekilde belirtildiği üzere; dengesizlik durumunda işlem yapılabilmesi adına yeterli aracın piyasa 

katılımcılarına ve İletim Sistemi İşletmecisine sunulması esastır. İletim Sistemi İşletmecisi için 

mevcut araçlar belirtilen sıra ile değerlendirilmelidir. 

Uzlaştırma için gerekli bilgiler olan dengeleme gazı hacmi ve fiyatı ilkeleri, Şekil 15’te belirtilmiştir: 

Şekil 15 Dengeleme Gazı Miktarı ve Fiyatının Belirlenmesi 

 

*OBA: Operasyonel Dengeleme Miktarı 
Kaynak: Takım Analizi 

 

Şekil 15’e dair açıklamalar aşağıdaki şekilde verilmiştir:  

 Dengesizlik miktarı basitçe fiziksel giriş miktarı ile Spot/Vadeli/Tezgah Üstü Piyasalarında satın 

alınan doğal gaz miktarının toplamından, fiziksel çıkış miktarı ile Spot/Vadeli/Tezgah Üstü 

Piyasalarında satılan doğal gaz miktarının toplamından çıkartılmasına eşittir. Herhangi bir eşik 

değeri yoktur. 

 Dengeleme Gazı miktarı günlük olarak belirlenmelidir, dolayısıyla uzlaştıma da günlük olarak 

gerçekleştirilecektir. 

 Enterkonneksiyon noktaları hariç olmak üzere bütün giriş ve çıkış noktarlarında günlük ölçümleme 

gerçekleştirilmelidir. Günlük ölçümlenemeyen tüketimler, toplam tüketimden günlük ölçümlenen 

tüketiminin çıkartılması ile hesaplanacaktır.  

 Enterkonneksiyon noktalarındaki Taşıma Miktar Bildirimleri / Taşıma Miktar Değişiklik Bildirimleri 

bu noktalardaki giriş ve çıkış miktarları olarak kabul edilir. Tutarsızlık olması durumunda farkı 

oluşturan miktar, İletim Sistemi İşletmecileri arasındaki başka bir hesapta uzlaştırılır. 

 Ölçüm, kalorifik değer farklılıkları ve diğer benzer operasyonel sorunlardan dolayı, mutabakat ay 

kapanışından üç ay sonra yapılır. 

 Dengeleme Gazı Satış Fiyatı basitçe, dengeleme işlemleri arasında gerçekleşen en yüksek doğal 

gaz fiyatından veya ortalama piyasa fiyatına belirli bir yüzdenin eklenmesi ile oluşan fiyattan daha 

yüksek olanıdır. Aynı şekilde Dengeleme Gazı Alış Fiyatı, dengeleme işlemleri arasında 
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gerçekleşen en düşük doğal gaz fiyatından veya ortalama piyasa fiyatına belirli bir yüzdenin 

çıkartılması ile oluşan fiyattan daha düşük olanıdır. 

Şeffaflığı sağlamak amacıyla İletim Sistemi İşletmecisi tarafından gerçekleştirilen alım/satım işlemleri ve 

projeksiyonlarının Elektronik Bülten Tablosu (EBT) üzerinden yayımlanması gerekmektedir. 

  



 

 

35 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır.  

6. REFERANSLAR 

 Nico Keyaerts, Erik Delarue, Yannick Rombauts, William D’haeseleer. (2014) “Impact of 

unpredictable renewables on gas-balancing design in Europe” 

 Ø. Arvesen, V. Medbø, S.-E. Fleten, A. Tomasgard, S. Westgaard. (2012) “Linepack storage 

valuation under price uncertainty” 

 Michael H. Kunter, Christopher J. Nachtsheim, John Neter, Wiilian Lee. (Fifth Edition) “Applied 

Linear Statsitical Models” 

 Ruey S. Tsay. (Third Edition) “Analysis of Financial Time Series” 

 Conrado Borraz-Sanchez, Dag Haugland. (2010) “Optimization Methods for Pipeline 

Transportation of Natural Gas” 

 Zdravko Oklopcic Koncar, Martin Styblo. (2008) “SIMONE Capacity Tools and Gas Transport 

Commercial Management System Integration” Congress Paper 

 Ammar Chebouba, Karim Younsi, Amar Benmounah, Mouloud Rezoug. (2015) “Natural Gas 

Pipeline Operations Optimization” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yayın, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Yayının içeriğinin tek 
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