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 ESKÝÞEHÝR�DE KONUTSAL DOÐAL GAZ TALEBÝNE
EKONOMÝK GÖSTERGELERÝN VE DIÞ ORTAM

SICAKLIÐININ  ETKÝLERÝ
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Bu makalede, konutlarda kullanýlan doðal gazýn ýsýtma

dönemine ait aylardaki tüketiminin tahmin edilmesi için

geliþtirilen otoregresif zaman serisi modelleri tanýtýlmaktadýr.

Doðal gaz tüketimiyle, zaman ve derece günlerle ifade

edilen hava deðiþkenleri arasýndaki dinamik iliþkiler

araþtýrýlmakta, ayrýca doðal gaz fiyatý, dolar satýþ kuru ve

tüketici fiyat endekslerini kapsayan çeþitli ekonomik

göstergelerin doðal gaz kullanýmýna olan etkisi analiz

edilmektedir. Modeller, Eskiþehir de konutlarda kullanýlan

doðal gaza ait gözlem verileri kullanýlarak oluþturulmuþtur.

Elde edilen sonuçlar, zaman ve hava deðiþkenlerinin

yanýnda tüketicilere yönelik ekonomik göstergelerin de

konutlardaki doðal gaz talebi üzerinde belirleyici bir rol

oynadýðýný göstermektedir.

Anahtar sözcükler : Doðal gaz tüketimi, ekonomik

göstergeler, derece-gün

This paper describes autoregressive time series models

that were designed to forecast monthly demand of natural

gas for heating period in residences. Dynamic

relationships have been investigated between natural

gas consumption and weather variables expressed in

terms of time and degree-days. Besides, the impacts of

various economic indicators such as the price of natural

gas, dollar exchange rate and consumer price index on

natural gas consumption have been analyzed. The models

have been developed by using observation data on

residential natural gas usage in Eskiþehir. The results

have revealed that in addition to time and weather

variables, economic indicators also play a significant

role in the residential consumption of natural gas.
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indicators, degree-day
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ünyada hýzla artan enerji talebine karþý, mevcut enerji

kaynaklarýnýn giderek azalmasý ve çevre bilincinin geliþmesi,

enerjinin daha verimli bir þekilde kullanýlmasýný zorunlu hale

getirmiþtir. 1970'li yýllarda yaþanan petrol darboðazýndan beri, çok

sayýda araþtýrmacý çeþitli enerji konularýný analiz etmiþ ve özellikle enerji

talep tahmin modelleri üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Enerji kaynaklarýnýn

daha etken kullanýmý için tahmin hatalarýný azaltacak uygun modellerin

geliþtirilmesi önemlidir.

Literatürde genel olarak enerji talebi ve kýsa dönem yük tahmini

üzerine yapýlmýþ çalýþmalarda çok çeþitli yöntemlerin kullanýldýðý

görülmektedir. Bu yöntemlere örnek olarak; uyarlamalý hava duyarlý

yaklaþým [1], zaman serileri [2], uzman sistemler [3], regresyon [4,5],

istatistiksel karar fonksiyonlarý [6], ekonometrik analiz [7], yapay sinir

aðlarý [8,9] ve deney tasarýmý [10] verilebilir. Bohi [11] ve Hartman

[12] genel olarak konutlarda enerji talebinin modellenmesi üzerinde

çalýþmýþ, Liu ve Subbaryan [13] bulanýk mantýk, sinir aðlarý ve otoregresif

modellerin performanslarýný karþýlaþtýrmýþtýr. Taylor ve Majithia [14]

ise, üç popüler geleneksel yöntemi gözönüne alarak deðiþen aðýrlýklara

göre birleþtirilmiþ tahminlerde bulunmaktadýr. Kýsa dönem yük tahmin

modellerinin genellikle elektrik talebi için geliþtirildiði görülmektedir.

Enerji talebindeki artýþýn sonucu olarak doðal gaz talebinde de yüksek

bir artýþ söz konusudur. Doðal gaz konutlarda genel olarak üç amaç

için kullanýlmaktadýr: Mekan ýsýtma, yemek piþirme ve sýcak su saðlama.

Piþirme ve sýcak su amaçlý gaz ihtiyacý iklim koþullarýndan az etkilendiði

için yýl boyunca tüketimi hemen hemen sabittir. Mekan ýsýtma ise özellikle

dýþ ortam sýcaklýðý, rüzgar, nem gibi iklimsel þartlara baðýmlýdýr.

Konutlarda doðal gaz talebini tahmin etmeye yönelik farklý

yöntemleri kullanan çalýþmalar bulunmaktadýr. Herbert [15], Amerika'da

konutlarda oturan müþteriler için aylýk doðal gaz satýþlarýnýn analizini

yapmýþtýr. Liu ve Lin [16], Tayvan da konutlardaki doðal gaz
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kullanarak, konutlarda doðal gaz tüketiminin deðiþim

yapýsýný belirleyen ve kýsa dönem gaz talebini tahmin

etmeye yarayan uygun  zaman serisi modelleri

geliþtirilmesidir. Modeller, modelin deterministik kýsmýnýn

çoklu regresyon modeliyle, aralarýnda otokorelasyon

olmasý muhtemel sapmalarýn bir otoregresif modelle

temsil edildiði iki ayrý kýsýmdan oluþan çýkarýmsal zaman

serileridir. Türkiye'de konutlarda kullanýlan doðal gazýn

baþlýca kullaným amacý mekan ýsýtma olduðu için, ýsýtma

dönemindeki doðal gaz tüketimi zamanýn, derece günlerle

ifade edilen havanýn ve çeþitli ekonomik göstergelerin

bir fonksiyonu olarak modellenmektedir.

VERÝ ANALÝZÝ VE DERECE GÜN KAVRAMI

Veri kümesi, 1996 yýlý Aralýk ayý ile 2002 yýlý Mart ayý

arasýndaki 64 aya ait Eskiþehir ilindeki konutlarda tüketilen

doðal gaz miktarlarý, günlük ortalama sýcaklýk deðerleri,

aylýk doðal gaz fiyatý, dolar satýþ kuru ile tüketici fiyat

endeksinden oluþmaktadýr. Konutlardaki doðal gaz

tüketimleri (birimi sm³-standart m³) ile doðal gaz satýþ

fiyatlarý (TL), Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma A.Þ.

(BOTAÞ)'den, aylýk derece-gün deðerlerini hesaplamada

kullanýlan günlük ortalama sýcaklýk deðerleri (°C) Devlet

Meteoroloji Ýþleri Eskiþehir Bölge Müdürlüðünden, dolar

satýþ kuru ve tüketici fiyat endeks deðerleri ise Devlet

Ýstatistik Enstitüsünden elde edilmiþtir.

Bir ýsýtma sürecindeki derece gün sayýsý, ýsýtma

günlerindeki ýsýtýlan ortam sýcaklýðý ile dýþ ortam hava

sýcaklýðý farklarýnýn toplamýna eþittir. Isýtma sürecindeki

derece gün degeri;

Z : Isýtma sürecinin uzunluðu

Ti : Isýtýlan ortam sýcaklýðý / iç sýcaklýk [°C]

Tdo : Dýþ ortamýn günlük ortalama sýcaklýðý  [°C]

DG : Derece gün deðeri olmak üzere;

( )              Gün  Derece    TTDG
Z

1j

jdoi∑
=

−=    (1)

tüketiminin tahmin edilmesinde, aylýk ve üç aylýk zaman

serilerinin performanslarýný karþýlaþtýrmýþ ve doðal gaz

tüketimi ile gaz fiyatý ve ortalama hava sýcaklýðý arasýndaki

iliþkileri  araþtýrmýþtýr. Eltony [17], Kuveyt için iki

ekonometrik model kullanarak doðal gaz talebinin kýsa

ve uzun dönemde fiyat ve gelire karþý elastik olmadýðýný

bildirmektedir. Smith, Husein ve Leonard [18], kýsa

dönem bölgesel gaz talebini tahmin ederken karar verme

sürecinde uzman sistemleri kullanmýþtýr. Bartels, Fiebig

ve Nahm [19], Avustralya'da gaz talebini bölgelere göre

belirlemek için koþulsal talep analizinden

faydalanmaktadýr. Çalýþmalarýnda hane geliri ve diðer

haneyi tanýmlayan bilgilerin (yaþayan kiþi sayýsý, oda sayýsý

gibi) gaz talebi üzerindeki etkileri araþtýrýlmýþtýr. Doðal

gaz tüketimini tahmin etmek için yapay sinir aðlarýný

kullanan çalýþmalar da bulunmaktadýr [20, 21]. Knowles

ve Wirick [22], bir gaz daðýtým þirketi için çoklu hava

senaryolarýný gözönüne alan bir portföy eniyileme modeli

geliþtirmiþtir. Þirketin bu modeli kullanarak yýllýk 50

milyon $'ýn üzerinde tasarruf  saðladýðý belirtilmektedir.

Durmayaz, Kadýoðlu ve Þen [23], derece-saatler

yöntemine dayanarak, Ýstanbul'da bir apartmanda

yaþayan farklý sayýda insan senaryolarý için binanýn mimari

yapýsý ile yapý malzemelerinin fiziksel ve termal özelliklerini

gözönüne alarak doðal gaz gereksinimini hesaplamaktadýr.

Gümrah ve arkadaþlarý [24], Ankara için yýllýk müþteri

sayýsý, ortalama derece gün deðerleri ve müþteri baþýna

kullaným oranýný içeren derece gün kavramýna dayalý bir

modelle doðal gaz talebini tahmin etmektedir. Aras ve

Aras [27] Eskiþehirde aylýk doðal gaz tahminini ýsýtma

olan ve ýsýtma olmayan iki periyot için tahmin etmiþlerdir.

Yerel gaz üretimi çok az olan ve doðal gazýn neredeyse

hepsini ithal eden Türkiye, bütün sektörlerde doðal gaz

kullanýmýna ilk kez 1987 yýlýnda baþlamýþtýr. Eskiþehir,

Türkiye'de konutsal kullanýma doðal gaz verilen beþ

þehirden biridir ve 1996 yýlýnda baþlatýlan konutlarda doðal

gaza dönüþüm çalýþmalarý halen devam etmektedir. Bu

çalýþmanýn amacý, Eskiþehir iline ait aylýk verileri
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olarak hesaplanýr. Çoðu ülkelerde Ti =20 °C ve Tdo £ 15 °C

olarak kabul edilmektedir [25]. Devlet Meteoroloji Ýþleri

Eskiþehir Bölge Müdürlüðünden temin edilen 1996 Aralýk-

2002 Mart aylarý arasýndaki 64 ayýn günlük ortalama hava

sýcaklýðý deðerlerinden faydalanýlarak, Eskiþehir'de

ýsýtma dönemine ait aylar için derece gün sayýlarý

hesaplanmýþtýr. Isýtma dönemi 1 Ekim - 30 Nisan arasý

olmak üzere 7 ayý kapsamaktadýr. Isýtýlan ortamýn

sýcaklýðý 20°C sabit tutularak, ýsýtma döneminde günlük

ortalama sýcaklýk 15 °C ve altýna düþtüðünde o güne

ait derece gün deðeri hesaplanmaktadýr. Isýtma

sürecinin baþlamasýný saðlayan 15°C deðeri, taban

sýcaklýðý olarak adlandýrýlýr. Taban sýcaklýðý insan konfor

ihtiyaçlarýna baðlý olup bir bölgeden diðerine deðiþir.

Dýþarýdaki hava belli bir sýcaklýðýn üzerindeyse binayý

ýsýtmaya ihtiyaç duyulmaz. Eðer ortalama dýþ ortam

sýcaklýðý belli bir taban sýcaklýðýn altýndaysa  ýsýtmaya

ihtiyaç duyulur. Aylýk derece gün deðerleri toplamý,

günlük derece gün sonuçlarý birleþtirilerek elde

edilmektedir.

Tablo-1'de yýllar itibarýyla konutlarda toplam ve ýsýtma

döneminde tüketilen doðal gaz miktarlarý ve yýllýk toplam

derece gün sayýlarý verilmektedir.  Yýllýk tüketimin yaklaþýk

%94-98'nin ýsýtma dönemine ait aylarda gerçekleþmesi,

doðal gazýn baþlýca kullaným amacýnýn mekan ýsýtma

olduðunu göstermektedir.

 Yýllýk ortalama derece gün sayýsý, beþ yýlýn ortalamasý

alýndýðýnda  Eskiþehir için 3117,52 olarak bulunmaktadýr.

Doðal gaz kullanan konut sayýsý her yýl artmasýna raðmen

2001 yýlýndaki tüketim bir önceki yýldan daha az

gerçekleþmiþtir. Bu yýla ait derece gün  sayýsýnýn da

ortalamanýn altýnda olmasý, doðal gaz tüketimi ve derece

gün sayýsý arasýndaki kuvvetli iliþkiye kanýttýr. Dýþ ortam

ne kadar sýcak olursa derece gün deðeri o kadar küçük

olmakta ve binalarý ýsýtmak için daha az enerji

gerekmektedir. Þekil-1'de aylýk doðal gaz tüketiminin

zamana göre deðiþimi görülmektedir.

Yýllar 1997 1998 1999 2000 2001 
Yýllýk Toplam Tüketim  

Miktarý (sm
3) 

47.189.875 55.085.392 74.535.689 96.793.018 84.621.617 

Isýtma Dönemindeki 

Tüketim  Miktarý 
(sm3) 

46.413.236 53.344.257 72.528.722 93.001.839 79.531.213 

Derece Gün Sayýsý 3.402,60 3.022,50 2.930,80 3.376,40 2.855,30 
 

Tablo 1. Eskiþehir�de Tüketilen Doðal  Gaz Miktarlarý  ve Derece Gün Sayýlarý
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Mevsimsel hava deðiþimi etkisinin çok açýk olduðu

tüketim verisi eðrisinde, mevsimsel etkinin zamanla

birlikte arttýðý göze çarpmaktadýr. Þekil-2'de ki serpme

diyagramýnda, ýsýtma dönemindeki aylýk derece gün

sayýlarýna karþýlýk gelen doðal gaz tüketim miktarlarý

görülmektedir. Beþ yýllýk verilerden elde edilen sonuçlara

göre Eskiþehir'de ýsýtma dönemindeki aylýk derece gün

sayýlarý 226,10 ile 783,20 arasýnda deðiþmektedir. Ýki

deðiþken arasýnda kuvvetli pozitif yönlü bir iliþkinin

olduðu ve derece gün sayýsý ne kadar fazlaysa o kadar

çok doðal gaz tüketildiði açýktýr. Mekan ýsýtmada enerji

talebi havanýn ne kadar soðuk olduðuna baðlý olarak

deðiþmektedir.

Tüketicilerin satýn alma gücünün ya da bütçe kýsýtlarýnýn

konutlardaki enerji tüketimini etkileyebileceði

düþüncesiyle, tüketicilere yönelik üç ayrý ekonomik

göstergenin de doðal gaz talebi üzerindeki etkisi analiz

edilmektedir. Fiyat ya da bütçe deðiþkenleri olarak

adlandýrýlabilen  bu göstergeler; doðal gaz satýþ fiyatý (TL),

dolar satýþ kuru ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE)'dir. Þekil

-3a, 3b ve  3c'de bu deðiþkenlerin zamana göre deðiþimi

görülmektedir. Bütün þekillerde göze çarpan nokta,

yaklaþýk ellinci aydan sonra fiyat deðiþkeni eðrisinin

eðimindeki hýzlý artýþtýr. Bunun en büyük sebebi 2001 yýlý

baþlarýnda Türkiye'de yaþanan ekonomik krizdir.
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DOÐAL GAZ TALEP TAHMÝN YÖNTEMÝ

1996 Aralýk - 2001 Eylül aylarý arasýndaki  ýsýtma

dönemi aylarýna ait gözlem verileri yardýmýyla doðal gaz

tüketimi tahmin modelleri oluþturulmuþtur. Bunlarý izleyen

2001 Ekim - 2002 Mart aylarý arasýndaki son 6 aylýk

gözlem verisi ise geliþtirilen modelin tahmin performansýný

karþýlaþtýrmak amacýyla kullanýlmýþtýr.

Farklý modellerin performansýný deðerlendirmek için,

belirlilik katsayýsý (R2), tahmin modelinin oluþturulduðu

örnek verilerinin hata kareleri ortalamasýnýn karekökü

(RMSE örnek) ve oluþturulan modelle tahminde

bulunulan son altý ayýn hata kareleri ortalamasýnýn

karekök (RMSE model) deðerleri karþýlaþtýrýlmaktadýr.

Modellerde kullanýlan baðýmlý ve baðýmsýz deðiþkenler

için kullanýlan kýsaltmalar Tablo-2'de  verilmiþtir.

Konutlarda kullanýlan doðal gazýn talep tahmin için 3

farklý model ele alýnmýþtýr. Doðal gaz kullanýmý ile

baðýmsýz deðiþkenler arasýndaki iliþkinin doðrusal

olduðunun varsayýldýðý modellerin  performans deðerleri

Tablo-3'te  karþýlaþtýrýlmaktadýr. Modellerin her biri için

% 1 anlam düzeyinde gerçekleþtirilen tutarlýk testleri, her

üç modelin de baðýmlý ve baðýmsýz deðiþkenler arasýndaki

iliþkiyi açýklayabilir nitelikte olduðunu göstermektedir.

Ýlk  modelde aylýk doðal gaz tüketimi, zamanýn ve

derece gün deðerinin bir fonksiyonu olarak  tanýmlanmýþ

ve izleyen tahmin modeli elde edilmiþtir:

( ) ( )  )R�(3096,0X27918t1699597807284Y�
1tt1t −+++−=   (2)

Isýtma dönemi için kurulan birinci derece otoregresif

tahmin modeliyle, konutlardaki doðal gaz kullaným

miktarýndaki deðiþimin yaklaþýk %89'u zaman ve

derece-gün deðeri deðiþkenleriyle açýklanabilmektedir.

Aylýk doðal gaz tüketim miktarlarýnýn yaklaþýk %89'u,

bu modelle tahmin edilen deðerlerin ± 2 RMSE örnek

=3353830 sm3  aralýðý içinde kalacaktýr. Modelde derece

gün deðeri sabit tutulursa, zamandaki her 1 birimlik artýþ

karþýlýðýnda doðal gaz tüketiminin 169959 sm3  artmasý

beklenir. Zaman deðeri sabit tutulursa, derece gün

deðerinin her 1 birimlik artýþýnda doðal gaz tüketiminin

27918 sm3 artmasý beklenmektedir.

Aþaðýda verilen ikinci modelde, zamanla birlikte artan

mevsimsel etkiyi gözönüne alarak trigonometrik

bileþenler modele dahil edilmiþtir.

( ) ( )

( )

( )                    )R�(2678,0t
12

2
SINUSt92836        

t
12

2
COSINUSt65604        

X20316t1034024169910Y�

1t

t1t

−+




 π+






 π+

++−=

(3)

Modele trigonometrik deðiþkenlerin eklenmesiyle

gaz tüketiminin baðýmsýz deðiþkenlerce açýklanabilme

oraný  %92'ye yükselmiþ, RMSE örnek deðerinde de

%11'lik bir azalma saðlanmýþtýr. Buna raðmen,  son 6

ay için ikinci modelle yapýlan tahminlerin RMSE

deðerinde birinci modele göre %27'lik bir artýþ vardýr.

Üçüncü modelde ise Aralýk ayý temel  ay alýnarak,

ýsýtma aylarýna ait yapay deðiþkenler modele

eklenmektedir.

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )   )R�(2063,0M676618M1038868         

M1489008  M2251364M1588002         

M577342X27420t1734016559221Y�

1t1110

432

1t1t

−+−−

−−−
−++−=

(4)

t 
Y  
X1 
M1 
M2 
M3 
M4 
M10 
M11 
X2 
X3  
X4 
X5 
 

X6 
 
X7 

:  Zaman indisi, gözlem yapýlan ay, t =1, 2, ..., 64 
:  Doðal gaz tüketim miktarý [sm

3] 
:  Derece gün deðeri 
:  Ocak ayý için 1, deðilse 0 
:  Þubat ayý için 1, deðilse 0 
:  Mart ayý için 1, deðilse 0 
:  Nisan ayý için 1, deðilse 0 
:  Ekim ayý için 1, deðilse 0 
:  Kasým ayý için 1, deðilse 0 
:  Doðal gaz satýþ fiyatý [TL] 
:  Dolar satýþ kuru 
:  Tüketici fiyat endeksi 
:  Doðal gaz fiyatýnýn bir önceki aya göre deðiþim 
   oraný 
:  Dolar kurunun bir önceki aya göre deðiþim    
   oraný 
:  Tüketici fiyat endeksinin bir önceki aya  
   göre deðiþim oraný                   

 

Tablo 2. Modellerde Kullanýlan Deðiþkenlerin Kýsaltmalarý
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Aylýk yapay deðiþkenlere ait b sabitleri Aralýk ayýna

göre, her ay için doðal gaz kullaným miktarýndaki artýþ ya

da azalýþý belirlemektedir. Zaman ve derece gün deðerinin

yanýnda ýsýtma aylarýna ait yapay deðiþkenlerin modele

eklenmesi ise RMSE deðerini arttýrmýþtýr.

Belirlilik katsayýlarýna bakýldýðýnda, modellerin gözlem

verilerine çok iyi uyduðu görülmektedir. Tahmin

hatasýndaki artýþýn son 6 aya özel  bazý ekonomik ya da

sosyal faktörlerden kaynaklanabileceði düþünülerek,

RMSE örnek deðeri en düþük olan ikinci modelin

kullanýlmasý önerilebilir.

FÝYAT DEÐÝÞKENLERÝNÝN ANALÝZ

EDÝLMESÝ

Tüketicilerin bütçe ya da gelir kýsýtlarýna baðlý olmayan

zaman ve derece gün deðerlerinin doðal gaz tüketiminde

kuvvetli belirleyiciler olduðu görülmektedir. Konutlarda

kullanýlan enerji kullaným miktarý üzerinde tüketicilere baðlý

olan ekonomik  kýsýtlarýn etkisini araþtýrmak için, üç farklý

fiyat göstergesinden türetilen deðiþkenler ayrý ayrý ikinci

modele beþinci baðýmsýz deðiþken olarak eklenmiþ ve

Tablo-4'de görülen sonuçlar elde edilmiþtir. Doðal gaz

tüketimi üzerinde etkisi araþtýrýlan fiyat deðiþkenleri doðal

gazýn satýþ fiyatý, dolar kuru, tüketici fiyat endeksi, bu üç

deðiþkenin bir önceki aya göre deðiþim oranlarý ve doðal

logaritma deðerleridir.

Belirlilik katsayýlarýna ve RMSEörnek deðerlerine

bakýldýðýnda üç fiyat deðiþkeninin logaritma deðerleriyle

en iyi sonuçlarýn alýndýðý, fiyat deðiþkenleri deðiþim

oranlarýnýn modele eklenmesinin bir katký saðlamadýðý

görülmektedir. Logaritmik fiyat deðiþkenleri içinde en

iyi performansý tüketici fiyat endeksi göstermektedir. Fiyat

deðiþkeni olarak tüketici fiyat endeksinin logaritma

deðerinin ikinci modele eklenmesi, modelin baðýmsýz

deðiþkenler tarafýndan açýklanabilme oranýný %95'e

yükseltmekte, RMSE örnek deðerinde de ikinci modele

göre %20'lik bir azalma saðlamaktadýr. Bu deðiþken ayný

zamanda logaritmik fiyat deðiþkenleri içinde tahmin hatasý

en düþük olandýr. Tahmin hatasý,  bu deðiþkenin ikinci

modele dahil edilmesiyle birlikte %18 azalmaktadýr. Fiyat

deðiþkenlerinin ikinci modele eklenmesiyle elde edilen

dokuz modelin performansý, son 6 ayýn tahmin hatalarýna

göre karþýlaþtýrýlýrsa en iyi performansý  dolar satýþ kuru

deðiþkeninin yer aldýðý beþinci modelin gösterdiði, bunu

da tüketici fiyat endeksinin logaritma deðerini içeren on

ikinci modelin izlediði görülmektedir.

Fiyat deðiþkenlerinin modele eklenmesiyle, hata

oranlarýnda azalma saðlanmýþ ve doðal gaz tüketim

miktarýnýn baðýmsýz deðiþkenler tarafýndan açýklanma

oraný yükselmiþtir. %1 anlam düzeyinde gerçekleþtirilen

tutarlýlýk testlerine göre, fiyat deðiþkenlerini içeren dokuz

model istatistiksel olarak anlamlýdýr. Performans deðerleri

karþýlaþtýrýldýðýnda en iyi performansý gösteren 12 nolu

tahmin modeli aylýk doðal gaz tüketim miktarlarýný

belirlemek için uygun bir model olarak kullanýlabilir.

Baðýmsýz deðiþkenlerin her birine ait t-testi deðerleri de

anlamlý çýkan model aþaðýda verilmektedir.

 R2 RMSE Örnek RMSE Model 
MODEL 1 0,89 1.676.915 1.985.512 
MODEL 2 0,92 1.496.235 2.516.384 
MODEL 3 0,91 1.744.759 2.371.672 

 

Tablo 3.  Model Performanslarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

 
MODEL 

NO 

Model-2’ye 
Eklenen 

Fiyat 
Deðiþkeni 

 
R2 

 
RMSE Örnek 

 
RMSE Model 

4 X2 0,92 1.490.888 2.915.192 
5 X3 0,92 1.480.546 1.649.670 
6 X4 0,93 1.431.637 3.309.132 
7 X5 0,92 1.545.981 2.330.979 
8 X6 0,92 1.510.033 3.084.429 
9 X7 0,92 1.547.505 2.515.339 
10 LN (X2) 0,95 1.262.650 4.830.006 
11 LN (X3) 0,93 1.377.683 4.032.549 
12 LN (X4) 0,95 1.190.047 2.054.857 

 

Tablo4.  Model Performanslarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý
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Þekil-4'te 1996 Aralýk - 2001 Eylül aylarý arasýndaki

ýsýtma aylarýnda gözlenen ve (7) ile  elde edilen tüketim

miktarlarýnýn aylara göre deðiþimi  görülmektedir. Ýki

eðrinin birbirine çok yakýn bir seyir izlemesi, tahmin

modelinin gözlem verilerine çok iyi uyduðunu ve doðal

gaz talebinin kýsa dönem tahminlerinde kullanýlabileceðini

göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNERÝLER

Son yýllarda Türkiye'nin enerji stratejisi doðal gaz

üzerinde yoðunlaþmýþtýr.  Türkiye'de doðal gaz piyasasý

ithalata dayalýdýr ve sýnýrlý gaz iletim ve daðýtým sistemiyle

hala geliþme aþamasýnda bulunmaktadýr. Özellikle kýþ

döneminde ortaya çýkan doðal gaz arz-talep

dengesizliklerini gidermek için tüketim miktarlarýnýn

doðru tahmin edilmesi gereklidir. Doðal gazýn kullaným

için gerekenden çok az ya da çok  fazla  tahsis edilmesi

aðýr ekonomik kayýplara sebep olabileceðinden, tahmin

hatalarýný azaltacak uygun talep modellerinin kullanýlmasý

önemlidir.

Türkiye'de konutlarda doðal gazýn baþlýca kullaným

amacý mekan ýsýtmadýr. Mekan ýsýtma amaçlý araçlarýn

kullanýmýný etkileyen en önemli faktör ise deðiþen hava

sýcaklýðýdýr. Geçmiþ çalýþmalarda geliþtirilen zaman serisi

modellerinde hava deðiþkeni olarak genellikle dýþ ortam

sýcaklýðýnýn alýndýðý ve doðal gaz fiyatý ile gelir dýþýndaki

ekonomik göstergelerin analiz edilmediði

görülmektedir. Çalýþmada mekan ýsýtma amaçlý

kullanýlan doðal gaz tüketimi ile zaman, derece gün

deðeri ve tüketicilere yönelik fiyat deðiþkenleri arasýndaki

iliþkiler araþtýrýlmýþtýr. Hava sýcaklýðý deðiþiminin bir

ölçümü olarak aylýk derece gün deðerleri kullanýlmasýnýn

sebebi, ihtiyaç duyulan enerji talebini belirlemede derece

günlerin daha iyi bir belirleyici olduðuna inanýlmasýdýr.

Fiyat deðiþkenleri analiz edildiðinde, doðal gaz tüketimi

üzerinde hava sýcaklýðý deðiþiminin yanýnda tüketicilerin

bütçe kýsýtlarýnýn da etkili olduðu ortaya çýkmýþtýr.

Modellerde, fiyat deðiþkeni olarak doðal gaz satýþ fiyatý

yerine, dolar kuru ve tüketici fiyat endeksi logaritmasýnýn

kullanýlmasýnýn tüketim miktarý üzerinde daha açýklayýcý

olduðu görülmektedir. Fiyat deðiþkenlerinin etkisi

zamana göre deðiþebilir olup, ekonomik kriz sürecinde

bulunan Türkiye'de doðal gaz tüketim miktarý üzerindeki

yansýmasý daha büyük olacaktýr.

Þekil 4.  Isýtma Yapýlan Aylara Ait Doðal Gaz Tüketiminin Gözlem ve Tahmin Deðerleri
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Geliþtirilen zaman serisi modelleri, derece gün ve fiyat

deðiþkeninin farklý deðerlerini içeren birçok senaryo için

gelecek dönemlerin tüketim tahminlerinin yapýlmasýna

olanak vermektedir. Hedeflenen büyüme ve sosyal

geliþmeleri desteklemek için, uygun tahmin modelleri

kullanarak tüketicilere yeterli miktarlarda, sürdürülebilir

ve rekabetçi fiyatlarla doðal gaz temin edilmesi

gerekmektedir. Böylece, kýsýtlý ve ithal bir enerji kaynaðý

olan doðal gazdan en ekonomik þekilde faydalanmak

mümkün olacaktýr.

KAYNAKÇA

1. Campo, R, Ruiz, P. Adaptive Weather Sensitive Short Term

Load Forecast. IEEE Transactions on Power Systems 1987; 2

(3): 592-600.

2. Hagan, MT, Behr, SM. The Time Series Approach to Short

Term Load Forecasting. IEEE Transactions on Power Systems

1987;  2 (3): 785-791.

3. Rahman, S, Bhatnagar R. An Expert System Based

Algorithm For Short Term Load Forecast. IEEE Transactions

on Power Systems 1988; 3 (2): 392-399.

4. Papalexopoulos, AD, Hesterberg, TC. A Regression Based

Approach to Short Term System Load Forecasting. IEEE

Transactions on Power Systems 1990; 5 (4): 1535-1544.

5. Charleson, LR, Weber JE. Energy forecasts for Western Australia

1992 - 2010. Energy Economics 1993; 15 (2): 111-122.

6. Hubele, NF, Cheng, CS. Identification of  Seasonal Short

Term Forecasting Models Using Statistical Decision Functions.

IEEE Transactions on Power Systems 1990; 5 (1): 40-45.

7. Lee, RS, Singh, N. Patterns in Residential Gas and Electricity

Demand : An Econometric Analysis. Journal of Business and

Economic Statistics 1994; 12: 233-241.

8. Hill, T, O'Connor, M and Remus, W. Neural Network

Models for Time Series Forecasts. Management Science 1996;

42 (7): 1082-1092.

9. Connor, JT. A Robust Neural Network Filter For Electricity

Demand Prediction. Journal of Forecasting 1996; 15 : 437-458.

10. Bartels, R, Fiebig, DG. Residential end-use Electricity

Demand: Results From a Designed Experiment. Energy Journal

2000; 21 (2): 51-81.

11. Bohi, DR. Analyzing Demand Behavior : a Study of Energy

Elasticities. Baltimore: John Hopkins Univ. Press,1981.

12. Hartman, RS. Frontiers in Energy Demand Modeling. Annual

Review of Energy 1979; 4: 433-466.

13. Liu K, Subbarayan, S and Shoults, RR. Comparison of

Very Short-Term Load Forecasting Techniques. IEEE

Transactions on Power Systems 1996; 11 (2): 877-882.

14. Taylor, JW, Majithia, S. Using Combined Forecasts With

Changing Weights For Electricity Demand Profiling. Journal

of the Operational Research Society 2000; 51: 72-82.

15. Herbert, F. An Analysis of  Monthly Sales of  Natural Gas To

Residential Customers in the United States. Energy System

and Policy 1987; 10 (2): 127-147.

16. Liu, LM, Lin, MW. Forecasting Residential Consumption

of Natural Gas Using Monthly ve Quarterly Time Series.

International Journal of Forecasting 1991; 7: 3-16.

17. Eltony, MN. Demand for natural gas in Kuwait: An Empirical

Analysis Using Two Econometric Models. International Journal

of Energy Research 1996; 20 (11): 957-963.

18. Smith, P, Husein, S and Leonard, DT. Forecasting Short

Term Regional Gas Demand Using an Expert System. Expert

Systems with Applications 1996; 10 (2): 265-273.

19. Bartels, R, Fiebig, DG  and Nahm, D. Regional end use

Gas Demand in Australia. The Economic Record 1996; 72

(219): 319-331.

20. Hobbs, BF, Helman, U and Jitprapaikulsarn, S. Artificial

Neural Networks for Short Term Energy Forecasting :Accuracy

and Economic Value. Neurocomputing 1998; 23: 71-84.

21. Brown, RH. Development of Artificial Neural Networking

Models to Predict Daily Gas Consumption. Am. Gas Assoc.

Forecasting Rev. 1996;  5: 1-22.

22. Knowles, TW, Wirick, JP. The Peoples Gas Light and Coke

Company Plans Gas Supply. Interfaces 1998;  28 (5): 1-12.

23. Durmayaz, A, Kadýoðlu, M and Þen, Z. An Application

of the Degree-Hours Method to Estimate the Residential

Heating Energy Requirement and Fuel Consumption in Ýstanbul.

Energy 2000; 25: 1245-1256.

24. Gümrah, F, Katýrcýoðlu, D, Aykan, Y, Okumuþ, S and

Kýlýnçer, N.  Modeling of Gas Demand Using Degree

Day Concept: Case Study for Ankara. Energy Sources 2001;

23:101-114.

25. Daðsöz, AK. Türkiye'de Derece Gün Sayýlarý, Ulusal Enerji

Tasarruf  Politikasý Yapýlarda Isý Yalýtýmý. Ýstanbul, 1995.

26. Mendenhall, W,  Sincich, TA. Second Course in Statistics:

Regression Analysis. New Jersey: Prentice Hall  Inc,1996.

27. Aras, H, Aras, N. Forecasting Residential Natural Gas

Demand. Energy Sources 2004; 26: 463-472


