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Talep Modülü:

enerji tüketen sektörve 
yakıta göre enerji talebi

Güç ve Isı Kaynağı 
Modülü

Biyokütle Modülü:

güncel biyoenerji fiyatları

Dengeleme Modülü

Makroekonomik 
etmenler, yakıt 

fiyatları

Sektörel modüller, enerji 
fiyatlarının etkisiyle piyasa 
dengesine ulaşılıncaya 
kadar tekrar eder.

Raporlama 
Modülü

EST, GAMS'ta geliştirilen ve özellikle TÜRKİYE için tasarlanmış, tek ülkeli projeksiyonlar için tam teşekküllü bir enerji

talep ve arz modelidir.

Güç ve Isı Kaynağı 
Modülü

Talep Modülü:

enerji tüketen sektörve 
yakıta göre enerji talebi



• Enerji mallarına olan talep kendi başına bir sonuç değil, ekonomik faaliyet ve yaşam veya çalışma
koşulları nedeniyle yararlı hizmetler elde etmek için bir araçtır:

• Faydalı Enerji, nihai enerjinin tüketiciler için yararlı bir formata dönüştürülmesidir (ısıl konfor, aydınlatma,
seyahat, metal üretimi vb.)

• Enerji talebi, bireyin (gelir kısıtlaması altında fayda maksimizasyonu) veya işletmenin (piyasa kısıtlamaları
altında kar maksimizasyonu) genel davranışına bağlıdır.

• Enerji metalarının faydalı enerjiye dönüştürülmesi için ekipman (sermaye) gerekmektedir.

• Enerji talebi, son tüketici düzeyinde, yatırım kararları (birden çok zaman dilimi, beklentiler) ve teknoloji seçimleri (teknoloji
dinamiği, teknoloji algısı) ile ilgilidir.

• Kısa vadeli davranış (sabit sermaye bağıntısı ile) ile uzun vadeli davranış (teknolojiyi ve sermayeyi değiştirme olasılığı olan)
farklıdır.

Giriş (2/2)

Faydalı enerji 

Filament Lamba LED Işık
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Temel özellikler



• EST Talep Modülü, sektörlerin faaliyetlerini yerine getirmek için endüstriyel, konut, üçüncül (hizmet ve
tarım) ve ulaştırma sektörleri tarafından tüketilmesi gereken son enerjiyi tahmin etmektedir.

• Sanayi: Kton üründe faaliyet ve brüt katma değer

• Ulaşım: yolcu-km ve ton-km'deki faaliyet

• Hanehalkı ve Hizmetler: faydalı enerjide faaliyet

• Talep, faydalı ve nihai enerji arasındaki dengenin sağlanmasını temin edecek şekilde faydalı enerji
hizmetleri ve nihai enerji ürünleri açısından modellenmiştir.

Açıklama (1/8)



Girdi

•Faaliyetlere - yararlı enerjiye ilişkin tahminler, aşağıdakileri kullanarak, makroekonomik 
itici güçlere (gelir, GSYİH) dayanarak girdi olarak eklenir:
• EST modelindeki ekonometrik fonksiyon 

• ayrı bir Excel dosyası

• kendi ekonometrik modellerin sonuçlarınız

Talep 
Modülü

•Faydalı enerji talebini karşılamak için teknoloji ekipmanı kullanılmaktadır. 

•Nihai enerji talebi faaliyet/faydalı enerji talebini karşılamak için satın alınan yakıtlar veya 
yerinde üretilen enerji formları şeklinde hesaplanır. 

•Yeni yatırımlar faaliyet talebine ve mevcut kapasiteye bağlı olarak ve maliyet azaltma 
kriterlerine göre hesaplanmaktadır. 

Çıktı

•Yakıt, son kullanım ve sektör başına nihai enerji talebi

•CO2 salımları ve enerji tasarrufu

•Göstergeler (örneğin enerji ve karbon yoğunluğu)

•Maliyetler (sermaye, yakıt, yakıt dışı, salım ve vergilendirme maliyetleri)

•Yatırım ve yatırım harcamaları

Açıklama (2/8)



Açıklama (3/8)

➢ Model şu ana kararları alır:

1. her projeksiyon yılında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yeni ekipmana (stokakine ek olarak) yatırım yapılması 

2. sermayenin işletimi / kullanımı (kalan stok ve yeni ekipman)

3. ekipmanda yakıt kullanımı

4. ekipman yaşlarında ısı geri kazanımı

➢ Bu kararlar şunların her ikisini de farklı ağırlıklarda dikkate alır:

• temel yıl verilerinden türetilen taraf(lar)ın gerçek tercihleri (değişim - yanlılıklar)

• sadece maliyet kriterlerine dayanan optimum seçenekler (ekonomik olarak rasyonel seçenekler)

➢ Model, kullanıcının kararları / tahminleri şu şekilde etkilemesini sağlar:

• söz konusu ağırlıkları zaman içinde değiştirmek, gelecekteki optimum seçimlere yol açar.

• fiyat ve maliyetle ilişkili ve fiyat dışı politika araçlarının eklenmesi.



• Karar vericilerin (tarafların) farklı profilleri, ekipman yatırımı ve kullanımı konusunda farklı seçeneklere
yol açmaktadır.

• Sosyoekonomik faktörler (gelir, eğitim)

• Demografik faktörler (yaş, cinsiyet)

• Konum bölümlendirme (altyapı kullanılabilirliği)

• EST'de, her bir enerji talebi sektörü için, gelir düzeylerine göre sınıflandırılmış beş (5) tarafın bulunduğu
belirli alt sektörler (evlerde mekan ısıtması, ulaşımdaki özel arabalar) hariç, temsili bir karar verici tarafın
faaliyet gösterdiği düşünülmektedir.

• Temsili taraf nedir?

• Bu, farklı karar vericilerin seçimlerinin toplamının, bir bireyin (ulaşım hizmetlerine olan ihtiyacını belirleyen tipik
hane halkı, tipik tüketici) kararına matematiksel olarak eşit olacağı şekilde hareket etmeleri anlamına gelir;
örneğin

• sanayide, temsilci taraf faaliyet seviyelerini belirler (örneğin, sektördeki yıllık çelik üretimi)

Açıklama (4/8)



• Temsilci karar verici tarafların iki (2) ekonomik davranış tipi vardır: kısa vadeli davranış 
ve uzun vadeli davranış.

Uzun vadeli davranış Kısa vadeli davranış 

➢ Uzun vadeli etkisi olan eylemlere 

odaklanır 

➢ Sabit sermaye yaşı olan mevcut ekipmanın işleyişi 

ile ilgili karar vermeyi içerir 

➢ Yıllık ödeme tutarlarını dikkate alır ➢ Yıllık ödeme tutarlarını dikkate almaz 

➢ İhtiyaç duyulan yatırımların hacmini, 

teknoloji türünü ve yakıtını belirler 

➢ İşletme ekipmanında kullanılan yakıt karışımını 

tanımlar 
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Açıklama (6/8)

Mal 
Alımı

Bir teknoloji 
için yakıt tipi 

seçimi

Nihai 
Enerji

Dönüşüm süreci için teknoloji 
türü ve yaş seçimi

Davranış Davranış

Davranış

Faydalı
Enerji

Enerji
Servisleri

Davranış

Nihai enerjiyi yararlı 
enerjiye dönüştüren 

ekipman

Enerji hizmeti için kombine teknoloji seçimi 
ve enerji formu

Enerji 
Hizmetlerine 

Talep



Açıklama (7/8)

• Model, her projeksiyon yılı için kısa vadeli (işletme) ve uzun vadeli (yatırım) sorunları 
aynı anda ve ayrı ayrı çözmektedir.

• yeni yatırım kararında öngörü yoktur. 

Uzun vadeli davranış Kısa vadeli davranış 

20
15

-2
0

70



Açıklama (8/8)

• Bu model, dinamik olarak dönen model yılları uygulayarak, teknoloji türüne (ORD, ORI, vb.) ve model
yılına göre ekipman stokunu izler.

• önceki yılın modelleri bir sonraki projeksiyon yılında beş yaş yaşlanmıştır

• önceki yılın tüm yatırım teknolojileri gelecek yıl için “sıradan” hale gelir

• Kullanımda kalma fonksiyonunun olasılığı

• Ekipmanın erken değiştirilmesi belirli işlemler için mümkündür ve endojen olarak hesaplanır.

• taleple ilgili girdi excel dosyasında kullanıcı tarafından tanımlanır

• Ekipman türlerinin teknik-ekonomik özellikleri zaman içinde değişebilir ve senaryolara göre farklılık
gösterebilir

• algılanan ve gizli maliyetleri temsil eden ek parametrelerin yanı sıra yaparak öğrenme faktörlerinden etkilenir

• Isı geri kazanımı / enerji tasarrufu seçimi

• Sanayide bu, endüstriyel işlemlerden elde edilen atık ısıdan yararlanan ve yeniden kullanılmak üzere tekrar
sisteme yönlendiren ekipmanı temsil eder.

• Binalarda bu, binadaki ısı kayıplarının azaltılmasını amaçlayan yalıtım ve enerji yönetimi ve kontrol sistemleri
kullanılarak yapıların yenilenmesi ile ilgilidir.



Fiyat ile ilgili enstrümanlar

➢ Yakıt vergilendirmesi (ÖTV, KDV): yakıt maliyetlerini arttırır

➢ Yatırım için sübvansiyonlar: Yeni verimli teknolojilerin sermaye maliyetlerini azaltır

➢ Isı geri kazanımı için sübvansiyonlar: Isı geri kazanımı için sermaye maliyetini azaltır

➢ Karbon fiyatı: Sanayi sektörleri ve havacılık için salım maliyetlerini ekler(AB-ETS paradigması)

➢ Karbon değeri: geri kalan sektörler için salım maliyetlerini ekler

➢ İskonto oranları: yatırımların yıllık ödeme oranlarını etkileyer

Politika etmenleri (1/2)



Fiyat ile ilgili olmayan enstrümanlar

➢ Teknoloji standartları: ekipman / teknoloji bileşimlerini tanımlamak için karbon ve verimlilik hedefleri (EURO
standartları paradigması)

➢ Yakıt yasağı: belirli son kullanımlarda yakıt tüketimi kısıtlaması (parametre doff_f)

➢ Algılanan / gizli maliyetler: belirsizlikleri veya fiyat dışı engelleri temsil eder ve maliyetlerle çarpılan bir yüzdedir
(hem yatırım hem de operasyonel)

➢ Yaparak Öğrenme İndeksi (LBD): Üretim sürecindeki belirsizliklerin giderilmesi nedeniyle yeni teknolojilerin sermaye
maliyetlerinin düşürülmesini temsil eder.

➢ Davranış değişikliği: doluluk oranını artırarak araç paylaşımı ve toplu taşıma araçlarına geçiş

Tanımlanmamış politikalar

➢ Yenilenebilir değer (RES değeri): Bir sübvansiyon almadan kararlarda dikkate alınan yenilenebilir yakıtların
kullanılmasının sanal maliyet avantajı

➢ Enerji Verimliliği değeri (EE değeri): Bir sübvansiyon almadan ısı geri kazanımı kararlarında dikkate alınan enerji
tasarrufunun sanal maliyet avantajı

➢ Potansiyel: Yenilenebilirlerin ve diğer kaynakların yakıt değişimi potansiyelinin arttırılması

Politika etmenleri (2/2)



• EST Talep Modülünde temsil edilen sektörler:

Sektörler ve süreçler - Genel bakış (1/4)

Talep

KonutSanayi Üçüncül Ulaşım

Metalik 
Olmayan 

Mineraller

Kağıt ve Kağıt 
hamuru

Kimyasallar

Demir olmayan 
metaller

Demir ve 
çelik

Yiyecek, İçecek 
ve Tütün

Tekstil

Diğer Sanayi

Mühendislik

Hizmetler

Tarım

Rafineriler

Enerji

Yolcu

Yük

Havacılık



Talep Modülü, dallanmış ağaç yapısını izleyen her bir sektörü alt 
sektörlerde ayrıştırır.

• Dallanma seviyeleri SA-SF

• SA yalnızca modelleme nedenlerinden dolayı kullanılır: 
talep sektörlerinin aynı anda (ayrı olarak) sırayla 
çalışabilmesi için. 

• SB-SD: faaliyetler alt sektörlere tahsis edilir

• SE-SF: SD'nin hesaplanan etkinliği için enerji talebini 
karşılamak üzere ilgili ekipman kategorisine karşılık gelen 
işlemler veya son kullanımlar (tedarik işlemleri olarak da 
bilinir)

• Her dallanma seviyesindeki kararlar

Sektörler ve süreçler - Genel bakış (2/4)

Seviye SA
FERRO Demir ve çelik
NONFER Demir olmayan
CHEM Kimyasallar
NMETM Metalik Olmayan Mineraller
PAPP Kağıt ve Kağıt hamuru
FDDRTB Yiyecek, İçecek, Tütün
ENGNR Mühendislik
TEXTL Tekstiller
OTHR Diğer Sanayi
REFIN Rafineriler
HOU Hanehalkı
NONEN Enerji olmayan
TER Üçüncül
PSTRA Yolcu taşımacılığı (havacılık hariç)
AIRTRA Hava Taşımacılığı
FRTRA Yük taşımacılığı



İkame edilebilirlik ve tamamlayıcılık kavramları

Faaliyetlerin ve nihai enerjinin SB-SF seviyeleri arasında paylaştırılması için EST Talep Modülü, ikame edilebilir ve
tamamlayıcı alt sektörler ve süreçler arasında ayrım yapar.

Bu özellikler, bir alternatifin seçim olasılığının, başka bir alternatifin faydası arttığında artması veya azalması ile ilgilidir.

Daha spesifik olarak,

• iki mal (A ve B), daha fazla A malı kullanıldığında, daha fazla B malı kullanılmasını gerektiriyorsa, tamamlayıcıdır

• iki mal (C ve D), daha fazla C malı kullanımının, D malı kullanımının yerine geçmesi durumunda ikame mallardır.

Örnek:

Tamamlayıcı mallarda

• A malının fiyatı düşer→ A malına olan talep artar→B malına olan talep artar

• A malının fiyatı artar→ A malına olan talep düşer→B malına olan talep düşer

İkame mallarda

• C malının fiyatı düşer→ C malına olan talep artar→D malına olan talep düşer

• C malının fiyatı artar→ C malına olan talep düşer→B malına olan talep artar

Sektörler ve süreçler - Genel bakış (3/4)



Yatay enerji
kullanımları

Hammadde
hazırlanması

Isı & elektrik
kullanımları

Ürün
sonlandırma

Elektrik
(ELSP)

Isı (HT)

Isıl İşlem
(ELSP)

Yüksek Fırın
(BLFR)

Hammadde
hazırlama

(MRP)

Ürün
sonlandırma

(ELSP)

1 1

1 1 1

4

4

4

4

2

1

2

1

X

X

ikame edilebilir

tamamlayıcı

• Genel bir kural olarak: 

• Üst seviyedeki alternatif süreçler 
ikame edilebilir

• Üretim zincirindeki süreçler 
tamamlayıcı niteliktedir.

• Şüphesiz, sağlam temelli düşük ve 
üst düzey talep tahminleri için 
gerçekçi temsiller gereklidir.

HORP

MPR

PRC

PRF

Sektörler ve süreçler - Genel bakış (4/4)

Basit Oksijen Fırını
(BOF)

Cevherin Doğrudan
İndirgenmesi (DRO)

Elektrik Arkı (EAR)

Elektrik Arkı (EAR)
Entegre Demir ve

Çelik (INT)

Demir ve Çelik (FERRO)



• EST Talep Modülü, endüstriyel süreçleri nispeten yüksek bir ayrıntı düzeyinde gösterir. 
Bunun nedeni ise:

• Farklı süreçler, farklı yakıtlar ve farklı enerji gereksinimleriyle ilişkilendirilebilir.

• Enerji verimliliğini artırabilmek için farklı süreçleri temsil edebilmek çok önemlidir.

Sektörler ve süreçler - Sanayi (1/21)



Seviyeler 
SB ve SCEntegre Demir 

ve Çelik
Demir ve Çelik 
Elektrik Arkı

Demir Dışı 
Metaller-Birincil 
işleme

Demir Dışı 
Metaller- İkincil 
işleme

Kimyasallar 
Gübreler ve 
Petrokimya

Kimyasallar 
Temel Kimya İlaç 
ve Kozmetik

Yapı 
Malzemeleri 
Çimento ve 
Diğerleri

Yapı Malzemesi 
Cam ve Seramik

Kağıt Hamuru ve 
Baskı

Yiyecek 
İçecekler ve 
Tütün

Tekstil ve Deri
Ekipman 
Ürünleri Sanayii

Diğer Sanayi
Sanayide enerji 
dışı kullanım

Rafineriler

Sektörler ve süreçler - Sanayi (2/21)



Sektörler ve süreçler - Sanayi (3/21)

Demir çelik sektörünün ayrıntılı gösterimi

• Üç ana demir ve çelik üretimi seçeneği:

• Entegre Çelik Fabrikası (Yüksek Fırın vs. Cevherin Doğrudan İndirgenmesi) vs. Elektrik Arkı

• EAF'lerin kullanımı çeliğin % 100 hurda metal hammaddesinden yapılmasına izin verir. Bu, birincil 
cevher üretimi ile karşılaştırıldığında çelik yapmak için gereken enerjiyi büyük ölçüde azaltır. 

• Yerinde üretilen yakıtlarda içkökenli karar

• kok fırın tesislerinden çıkan kok ve türetilmiş gazlar (veya koklaşmalar)

• satın alınan kok kömürü de dahil olmak üzere piyasadan gelen yakıtlar, koklaşmadan elde edilen kok
ve türetilmiş gazlarla rekabet eder, piyasa yakıtlarının fiyatını kok veya türetilmiş gaz üretiminin
birim maliyeti ile karşılaştırır.



SElektrikli ark fırınları, çelik hurdalarının eritilmesi 
ve rafine edilmesi için kullanılır. EAF'ler ayrıca 
alaşım içeriğini daha iyi kontrol etmek için demir 
hurdası, pik demir ve doğrudan indirgenmiş demir 
kullanır. 
1. Metal ve kireç karışımı ile doldurun
2. Grafit elektrotların elektrik arklarını 

kullanarak metal ve hurdaları eritin. 
Elektrotlar, kendileriyle metalin üst tabakası 
arasında ark oluşturur.

3. Elementleri oksitlemek için O2 ile üfleyin (örn. 
Hurda metalde karbon ve silikon).

4. Metalin fırın musluğundan bir potaya geçirin. 

1. Demir cevherlerinden üretilen pik demir veya sünger demir: 
Demir cevherleri (mineraller - örneğin hematit (Fe2O3) ve 
manyetit (Fe3O4)), bazik oksijen fırınında pik demirine (ara 
ürün - %3,7 ila %3,8 karbon içeriği) veya doğrudan indirgeme 
fırınında sünger demirine indirgenir. 

2. Çelik Üretimi: Erimiş pik demir içinden oksijenin üflenmesi, 
alaşımın karbon içeriğini %1'e düşürür ve düşük karbonlu 
çeliğe dönüştürür.

SB-SC faaliyet 
seviyeleri

INT -
Entegre 

Çelik İşleri

SB-SC

EAR -
Elektrik 

Arkı

SB-SC
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Güç Başları

Havanın

girmesi

için

boşluk

Grafit

elektrotlar

Saflaştırılmış

Çelik

CürufEriyik hurda çelik

Refrakter

astar

Yüzeyden

temizlenen

cüruf çıkış

kapısı



Entegre 
Çelik İşleri

S

Pik 
demir

Doğrudan 
İndirgenmiş Demir

Demir cevherleri, yüksek fırınlarda kok ile 
ısıtılarak pik demire indirgenir. Kok, CO2 
oluşturmak ve ısı açığa çıkarmak için sıcak 
havanın içinde yanar. Yüksek fırının 
tabanına üflenen hava üstten sıcak atık 
gazlar kullanılarak ısıtılır. Pik demir, silika ve 
diğer cüruf bileşenleri ile birlikte çok yüksek 
bir karbon içeriğine (%3-5) sahiptir, bu da 
onu çok kırılgan yapar ve sınırlı uygulamalar 
dışında doğrudan bir malzeme olarak 
kullanışsızdır. 

Doğrudan indirgenmiş demir (ya da sünger 
demir), demir cevherlerinin (topaklar, tanecikler 
ya da tozlar şeklinde) indirgenmiş bir gaz ya da 
doğal gaz ya da kömürden üretilen temel karbon 
tarafından demire doğrudan indirgenmesi ile 
üretilir. Pik demirden daha az karbon içeriğine 
sahiptir.

Doğrudan indirgenmiş demir, çelikten hızlı bir 
şekilde işlenir. Günümüzde, demir cevherini 
eritmeden indirdeyerek üretilir. Bu da onu, hurda 
metale dayanan özel çelik üreticileri için enerji 
tasarruflu bir hammadde haline getirmektedir.

(Kaynak: http://metallics.org.uk/dri/)

Faaliyet seviyesi SD

DRE - cevherin 
doğrudan 

indirgenmesi

BOF - basit 
oksijen fırını

SD

SD
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eriyik
demir

cüruf

Sıcak hava

Yüksek
fırın

Demir 
cevheri, 
kireçtaşı, 
ve kok

İndirgeyici gazlar:

➢ Doğalgaz
➢ Yan ürün gaz

(COG, BFG, LDG)
➢ Kömür gazı
➢ diğerleri

Demir Cevheri

Döner
Fırın

yakıt

Doğrudan İndirgenmiş Demir 
(DRI)  Üretim Tesisi

PG 
Isıtıcı



SIN BLF RLC DRF PRE EAR MOT AIR LIG

Basit Oksijen Fırını X X X X X X

Cevherin Doğrudan 
İndirgenmesi

X X X X X

Elektrik arkı X X X X X X

Ortak yardımcıÜretime özgü

Tedarik süreçleri SE-SF

Her Demir ve Çelik tekil işleminde, enerji tüketen alt işlemler vardır:

• Üretime özgü kullanımlar

• SIN: sinter yapımı, BLF: yüksek fırın, RLC: haddeleme ve döküm, DRF: doğrudan indirgeme fırını, RLC: haddeleme ve döküm, 
PRE: hurda hazırlama, EAR: elektrik ark fırını

• Yatay/ortak yardımcı kullanımlar

• MOT: motorlar, AIR: hava havalandırma, LIG: aydınlatma
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SIN_BOF - Sinter 
yapımı

BOF - basit oksijen 
fırını

BLF_BOF -
Yüksek Fırın

RLC_BOF -
Haddeleme ve 

Döküm

13 2

Tedarik süreçleri SE-SF

DRE - cevherin 
doğrudan 

indirgenmesi

SIN_DRE- Sinter 
yapımı

1DRF_DRE -
Doğrudan 

indirgeme ocağı

RLC_DRE -
Haddeleme ve 

Döküm

2
3

EAR - Elektrik Arkı 
İşleme

PRE_EAR hurda 
hazırlığı

1
EAR_EAR -

Elektrik ark fırını

RLC_EAR–
Haddeleme ve 

Döküm

2
3

Motorlar ve pompalar

Havalandırma

Aydınlatma
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Direkt
indirgeme

Demiri
elektrik
fırınına
hazırlayan
birçok
işlemden biri

Kaynak: Amerikan Demir Çelik Enstitüsü

Hammadde 
hazırlığı

Termal ve elektrik 
işleme

Yatay enerji 
kullanımı

Teknoloji seçimi Teknoloji 
seçimi
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Ürün
sonlandırma

Demir cevheri

Toz kömür girişi

Kömür

Kok fırını

Elektrik arkı fırını

Geri 
dönüştürülmüş
çelik

Basit oksijen
fırını

pota metalurji tesisi

Vakum tankı/geri
dönüş gaz
giderici

Yassı kütük döküm
makinesi

Bitirme haddesi veya
steckel haddesi

Eriyik demirin,kimyasal özellikler, 
boyutlar ve şekiller
düşünüldüğünde,  sonsuz çeşitte
son ürüne dönüşmesi için önce
katılaşması gerekir.

Geleneksel/kabakütük/kütük
sürekli döküm makinesi

Çelik üretiminde kullanılan temel hammaddeler geri
dönüştürülmüş çelik, demir cevheri ve kömür çeşitli
kombinasyonlarda kullanılarak sıvı çelik üretilir

Yüksek fırın
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Demir & Çelik sektöründe yerinde üreten bir ekipman var: kok fırını
Bu işlem, yüksek fırınlarda kullanılan kok kömürünü ve kok fırınlarında veya kazanlarda ve tesislerde 
kullanılan yan ürün olarak türetilmiş gazlar (veya kok fırın gazı) üretir.

Kok fırın bataryası Kok
Yüksek
fırın

Met kömür
veya kömür
karışımı

Demir cevheri

Toz demir

Kireçtaşı

Sinter fabrikası

Sinter*

Demir cevheri

Toz kok
(ince
kok)

Kimyasal tesise
kok gazı ve yan
ürünler

Eriyik
cüruf

Eriyik
demir

Geri dönüştürülmüş “hurda” demir

Eriyik
çelik

Basit oksijen
fırını

Çelik



• Kok, kok kömürü olarak adlandırılan düşük kül ve düşük kükürtlü bitümlü kömürden elde edilen üründür.

• Kömür havasız bir fırında, bir kok fırınında pişirilir. Bu işlem kömürdeki organik maddeleri buharlaştırır
veya ayrıştırır, su dahil uçucu ürünleri kömür gazı ve kömür katranı şeklinde uzaklaştırır. Ayrışmanın
uçucu olmayan kalıntısı çoğunlukla karbondur.

• Bazı tesislerde uçucu ayrışma yan ürünlerinin toplandığı ve şunlar için kullanıldığı "yan ürün" kok fırınları
vardır:

• saflaştırmadan sonra diğer endüstrilerde yakıt veya kimyasal hammadde olarak,

• veya kok fırınlarını ısıtmak için yakmak

Sektörler ve süreçler - Sanayi (10/21)

Kok fırını
Metalurjik kok

Kok kömürü
Türetilmiş gazlar / Kok fırını 
gazı

Yüksek fırın gazı
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• Yüksek fırınlar, demir cevheri kokla 
indirgendiğinde, yan ürün olarak 
yüksek fırın gazları (BFG) üretir. 

• düşük ısıtma değeri vardır ve genellikle 
çelik işleri veya kazanlar ve enerji 
santrallerinde yakıt olarak kullanılır.

• doğal gaz veya kok fırın gazı ile 
birleştirilebilir.

• Yüksek fırın ve kok fırını gazları, 
Türkiye'nin ulusal enerji dengesinde 
gösterilmekte ve EST tarafından 
modellenmektedir.

Kok fırın bataryasıSinter fabrikasına
Toz Kok

Yüksek
fırın

Sıcak metal 
(HM)

YF Kok

Gaz 
karıştırma

Katran, 
Benzol, 

Kükürt, vb.

Gaz tüketicileri
Demir ve Çelik İşleri

YF Gaz

Batarya az fırınlama

Kok Fırını
Gazı (COG)

Gaz işleme

KOK FIRIN GAZININ TİPİK KULLANIMI

Ham Gaz



Sektör Faaliyetin alt sektörleri Tedarik süreçleri 

SA SB SC SD SE SF

Demir ve çelik

D&Ç Elektrik Arkı D&Ç Elektrik Arkı Elektrik Arkı

Hammadde hazırlama
Hammadde
hazırlama

Ürün sonlandırma Ürün sonlandırma

Yatay enerji kullanımları
Özel elektrik
kullanımları
Isı kullanımları

Termal ve elektrik işleme
Termal işleme
Elektrik Arkı

D&Ç Entegre D&Ç Entegre

Basit Oksijen Fırını

Hammadde hazırlama
Hammadde
hazırlama

Ürün sonlandırma Ürün sonlandırma

Yatay enerji kullanımları
Özel elektrik
kullanımları
Isı kullanımları

Termal ve elektrik işleme
Termal işleme Yüksek
Fırın

Cevherin Doğrudan
İndirgenmesi

Hammadde hazırlama
Hammadde
hazırlama

Ürün sonlandırma Ürün sonlandırma

Yatay enerji kullanımları
Özel elektrik
kullanımları
Isı kullanımları

Termal ve elektrik işleme

Doğrudan İndirgenme

Fırın

Elektrik arkı
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Demir Dışı Metallerin şunlar olduğu kabul edilir:

• bakır ve alaşımları;

• alüminyum ve alaşımları;

• kurşun ve kalay;

• çinko ve kadmiyum;

• değerli metaller;

• nikel ve kobalt;

• karbon ve grafit elektrotları.

➢Birincil metalurjik prosesler, maden cevherlerinden çıkarılmış ve daha sonra işlemden geçirilerek,
örneğin ham metal üretmek için metalürjik olarak işlemden geçirilmeden önce atık malzemeyi azaltmak
için metalleri orijinal cevherlerinden çıkarmaya ve daha sonra işlem görmeye yönelik işlemlerdir.
Cevherlerin işlenmesi, gittikçe artan bir şekilde metal üretiminde olduğu gibi madenlere yakın bir şekilde
gerçekleştirilir.

➢ İkincil metalurjik işlemler, çoğunlukla plastikler, boyalar, kullanılmış piller (kurşun üretimi için), yağlar vb.
ile kaplanmış hurda metalleri veya metalürjik veya diğer işlemlerden elde edilen artıkları işlemlerinde
hammadde (girdi) olarak kullanır.

Genel olarak, ikincil malzemelerin üretimi ve rafine edilmesi enerji açısından daha az talepkardır.
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SCSBSA SD SFSE

Demir dışı

DDM Birincil işleme DDM Birincil işleme DDM Birincil işleme

Hammadde hazırlama
Hammadde 

hazırlama

Ürün sonlandırma Ürün sonlandırma

Yatay enerji kullanımı
Özel elektrik 
kullanımları
Termal kullanımlar

Termal ve elektrik işleme

Termal işleme

Elektrik işleme 

Eritme

DDM İkincil işleme DDM İkincil işleme
DDM İkincil işleme

Ürün sonlandırma Ürün sonlandırma

Yatay enerji kullanımları Özel elektrik 
kullanımları
Isı kullanımları

Termal ve elektrik işleme

Hammadde 
hazırlama

Termal işleme



• Kimya endüstrisi, enerji yoğun bir endüstridir ve petrokimyasallar, polimerler, temel inorganikler, özel ürünler ve
tüketici kimyasalları üretir.

• Organik ve inorganik kimyasallar

• Petrokimyasallar

• Gübreler

• Boyalar, mürekkepler, plastikler

• İlaçlar

• Kozmetikler

• Organik kimyasallar çoğunlukla petrol, kömür ve doğal gaz gibi maddelerden elde edilir. Organik kimyasalların
örnekleri arasında benzen, etilen, formaldehit ve vinil klorür bulunur. Petrol bazlı kimyasallar (petrokimya) organik
kimyasalların büyük çoğunluğunu oluşturur. Bu kimyasallar, petrol veya doğal gazın daha kullanışlı petrokimyasal
"yapı taşlarına" (benzen, toluen, ksilen, etilen ve propilen gibi) ve daha sonra ara kimyasallara dönüştürülmesiyle
üretilir.

• İnorganik kimyasalların örnekleri arasında asitler, metaller ve gazlar; silikonlar, amonyak, klor, kostik soda,
hidroklorik asit, vb. yer alır. İnorganik kimya sanayii, genellikle “temel kimyasallar” olarak adlandırılan kimyasallar ve
gazlar oluşturan, endüstriyel işlemlerde (yani asitler, tuzlar, oksitleyici maddeler, endüstriyel gazlar), imalat
ürünlerinde (yani pigmentler, kuru renkler); ve nihai tüketim için (yani, mineral gübreler, cam ve inşaat malzemeleri)
kullanılan malzeme ve işlemlerle ilgilenir.
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Kimyasallar

Gübreler ve 
Petrokimyasallar

Gübreler ve 
Petrokimyasallar

Gübreler ve 
Petrokimyasallar

Yatay enerji 

kullanımları

Özel elektrik 
kullanımları

Isı kullanımları

Termal ve elektrik 
işleme

Termal işleme

Elektrik işleme

Temel Kimya

İlaçlar ve

Kozmetikler

Temel Kimya

İlaçlar ve

Kozmetikler

Temel Kimya

İlaçlar ve

Kozmetikler

Yatay enerji 

kullanımları

Özel elektrik

kullanımları

Isı kullanımları

Termal ve elektrik

işleme

Termal işleme

Elektrik işleme
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SCSBSA SD SFSE



SCSB SD SFSESA

Sektörler ve süreçler - Sanayi (17/21)

Metal olmayan
Mineraller

Çimento ve Diğerleri Çimento ve Diğerleri Çimento ve Diğerleri

Hammadde
hazırlama

Hammadde
hazırlama

Fırınlar Fırınlar

Ürün sonlandırma Ürün sonlandırma

Yatay enerji kullanımları

Özel elektrik
kullanımları

Isı kullanımları

Cam ve Seramik Cam ve Seramik Cam ve Seramik

Hammadde hazırlama
Hammadde 

hazırlama

Termal işleme Termal işleme

Fırınlar Fırınlar

Yatay enerji kullanımları

Özel elektrik
kullanımları

Isı kullanımları

Ürün sonlandırma Ürün sonlandırma



• Metalik olmayan mineral ürünler çimento, seramik, cam ve kireç üretiminden oluşur.

• Çimento ürünleri inşa etme ve inşaat mühendisliği için zorunludur, kireç çelik endüstrisi için olduğu kadar inşaat
malzemeleri, boyalar, plastikler ve kauçuk için de değişilmezdir.

• üretim süreci oldukça enerji yoğundur

• Bu imalat sektörleri, kalker, silika ve kil gibi doğal olarak oluşan minerallerin enerji yoğun bir süreçte
dönüşümü ile karakterize edilir. Son ürünler tuğla ve fayanslardan cam ve sofra takımlarına kadar
çeşitlilik gösterir.
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Şişecam tesisleri
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SD

SC

SB

SA
SE

SF

Kağıt ve Hamur

Yatay enerji kulanımları

İşleme

Ürün sonlandırma

Özel elektrik
kulanımları

Isı kulanımları

Isıl
işleme
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SD

SC

SB

SA

SE

Isı kulanımları

Özel elektrik
kulanımları

SF

Yatay enerji kulanımları

Isıl işleme

Yiyecek, İçecek
ve Tütün/ 
Mühendislik/ 
Tekstil ve Diğer
Sanayi
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SCSB SD SFSESA

Enerji dışı
sektör

Enerji dışı
sektör

Enerji dışı
sektör

Enerji dışı
sektör

Enerji dışı
kullanımlar

Enerji dışı
kullanımlar

Rafineriler Rafineriler Rafineriler Rafineriler Isıl işleme Isıl işleme



Sektörler ve süreçler - Hanehalkları (1/2)

Sektör Faaliyetin alt sektörleri Tedarik süreçleri 

SA SB SC SD SE SF

Hanehalkları

Aydınlatma Aydınlatma Aydınlatma Aydınlatma Aydınlatma

Siyah ev aletleri Siyah ev aletleri Siyah ev aletleri Siyah ev aletleri Siyah ev aletleri

Beyaz Eşya Beyaz Eşya Beyaz Eşya Beyaz Eşya Beyaz Eşya

Termal kullanımlar Termal kullanımlar

Klima Klima Klima

Alan ısıtma Alan ısıtma

Alan ısıtma kazanları

Alan ısıtma sobaları

Alan Isıtma YEK

Alan Isıtma Elektrik

Alan Isıtma Merkezi Isıtma

Pişirme Pişirme

Pişirme elektrik

Pişirme Gaz

Pişirme Soba

Su ısıtma Su ısıtma
Su ısıtma kazanları

Su ısıtma sobaları



Enerji hizmetleri / son kullanımlar aşağıdakileri içerir: 

• termal kullanımlar

• alan ısıtma

• klima

• pişirme

• su ısıtma

• aydınlatma

• ev aletleri 

• beyaz eşya: çamaşırhane ekipmanları, buzdolapları, derin dondurucular ve bulaşık makineleri 

• siyah ev aletleri: TV gibi BİT ile ilgili cihazlar 

• Alan ısıtma, su ısıtma ve pişirme için ekipman yakıt tipi ile ayırt edilir.

• Aydınlatma ve beyaz eşya sadece elektrik kullanır, bu nedenle SE & SF'nin işlemleri bu durumda SD ile 
aynıdır.

• Alan ısıtmada, gelir sınıfına göre 5 farklı karar verici taraf vardır. 
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Alan ısıtma Su ısıtma Pişirme

Kazanlar (LPG, Dizel, 
Doğalgaz)

Kazanlar (LPG, Dizel, 
Doğalgaz)

Sobalar (LPG, 
biyokütle)

Sobalar (linyit, taş 
kömürü, biyokütle)

Sobalar (linyit, taş 
kömürü, biyokütle)

Elektrik

YEK (güneş, jeotermal, 
ısı pompaları)

YEK (güneş, jeotermal, 
ısı pompaları)

Gaz (Doğalgaz)

Elektrik Elektrik 

Merkezi ısıtma Merkezi ısıtma

Not:  Türkiye için EST'de, evlerde jeotermalin yalnızca bölgesel ısıtma olarak sağlandığı varsayılmaktadır.



Sektörler ve süreçler - Üçüncül (1/2)
SA SB SC SD SE SF

Üçüncül

Hizmetler

Hava soğutma Hava soğutma Hava soğutma Hava soğutma

Elektrik kullanımı Elektrik kullanımı Elektrik kullanımı Elektrik kullanımı

Aydınlatma Aydınlatma Aydınlatma Aydınlatma

Alan ısıtma Alan ısıtma Alan ısıtma

Alan ısıtma kazanları

Alan ısıtma sobaları

Alan Isıtma YEK

Alan Isıtma Elektrik

Alan Isıtma Merkezi Isıtma

Su ısıtma Su ısıtma Su ısıtma

Su ısıtma kazanları

Su ısıtma sobaları

Su ısıtma

Su ısıtma

Alan Isıtma Merkezi Isıtma

Tarım

Aydınlatma Aydınlatma Aydınlatma Aydınlatma

Elektrik kullanımı Elektrik kullanımı Elektrik kullanımı Elektrik kullanımı

Isıtma Isıtma Isıtma

Isıtma kazanları

Isıtma Elektrik

Isıtma Merkezi Isıtma

Isıtma Sobalar

Pompalama ve motorlar Dizel
Pompalama ve 
motorlar

Pompalama ve 
motorlar

Pompalama ve 
motorlar Pompalama ve motorlar Elektrik



Üçüncül sektör Hizmetler ve Tarım'ı içerir.

• Hizmetlerin son kullanımları şunları içerir: 

• alan ısıtma

• su ısıtma

• klima

• aydınlatma

• elektrik kullanımı

• Tarımın son kullanımları şunları içerir: 

• ısıtma (örneğin seralar)

• pompalama ve motorlar

• aydınlatma

• elektrik kullanımı

• Isıtma, su ısıtma, pompalama ve motor ekipmanları yakıt tipine göre ayırt edilir. Alan ve su ısıtma için ekipman 
sınıflandırması, konut sektöründeki ile aynıdır. Pompalama ve motor işlemleri, dizel veya elektrik tüketebilir.

• Yalnızca elektrik tüketen son kullanımlar ortak SD, SE ve SF seviyeleri sunar.
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Ulaşım

Yolcu

İç su 
taşımacılığı

Özel

Arabalar

2-tekerlekliler

Toplu

Şehir içi ve 
Şehirler arası 

otobüsler

Tramvay | 
Metro

Demiryolu

Yavaş 
demiryolu

Hızlı 
demiryolu

Yük

İç su 
taşımacılığı

Demiryolu

Kamyonlar

Ağır vasıta

Hafif vasıta

Havacılık

• Ulaştırma sektörü Kara / Su Yolcu taşımacılığı, Yük taşımacılığı ve Havacılık arasında
ayrım yapmaktadır.
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Sektörler ve süreçler - Ulaşım (2/3)

• Yakıt kullanımına göre tedarik
işlemlerinde SE ve SF'nin daha
fazla ayrıştırılması.

• Farklı ölçüm birimlerinde 
ulaştırma sektörünün 
simülasyonu (örneğin, diğer 
sektörlerde olduğu gibi GW’de 
bulunmayan araç sayısındaki 
stok, kilometre gibi farklı 
teknoloji özellikleri)

• Tüm ileri teknolojilerin dahil 
edilmesi (elektrik, hidrojen vb.)

2 
te

ke
rl

ile
r

Ö
ze

l a
ra

b
al

ar
İç

su
yo

lc
u

ta
şı

m
ac

ılı
ğ

ı Gaz iç su taşımacılığı

Petrol iç su taşımacılığı

Elektrik iç su
taşımacılığı

Elektrik özel arabalar

H2 özel arabalar

İYM özel arabalar

Plug-in Hibrit özel
arabalar

Benzinli 2 tekerler

Elektrikli 2 tekerler

Gaz iç su taşımacılığı

Petrol iç su taşımacılığı

Elektrik iç su taşımacılığı

Yakıt pili iç su taşımacılığı

Elektrik özel arabalar

H2 özel arabalar

Dizel arabalar

Benzinli arabalar

Gazlı arabalar

Plug-in Hibrit dizel arabalar
Plug-in Hibrit benzinli

arabalar

Benzinli 2 tekerler

Elektrikli 2 tekerler



Teknoloji standartlarının politika aracını simüle etmek için EST modeline özel bir politika etmeni eklendi 
(salım ve verimlilik):

• Özel araçlar ve hafif hizmet araçları için salım standartları (araç-km başına gr CO2 cinsinden)

• Ağır hizmet tipi araçlar için yakıt ekonomisi standartları (araç-km başına KWh cinsinden)

Örnek:

• 2015 yılından bu yana, AB filosundaki yeni binek otomobillerin ortalama salımları için kilometre başına 
130 gram CO2 hedefi uygulanmaktadır. 130 g CO2 / km salımları, 100 km  benzin başına yaklaşık 5,6 lt  
benzin (lt/100 km) veya 4,9 l/100 km dizel yakıt tüketimine karşılık gelir. 2021'den itibaren, yeni 
otomobiller için AB filosundaki ortalama salım hedefi 95 gr CO2 / km olacaktır (üreticiler ve ithalatçılar 
için bağlayıcı salım hedefleri).

• AB'de kayıtlı yeni minibüsler, 2017 yılına kadar kilometrede 175 gramdan fazla CO2salmayacak. 175 g CO2 / 
km salımları, 6,6 l/100 km dizel yakıt tüketimine karşılık gelir. 2020'den sonra hedef, kilometre başına 147 
gram CO2'dir.

Sektörler ve süreçler - Ulaşım (3/3)



Matematiksel yapı



• Talep modülünün başlangıç noktası, ekonomik faaliyete olan taleptir.

• Model, iç içe geçmiş bir karar ağacı üzerinde ayrık düğümlerde seçimler yapar.

• İç içe geçmiş logit işlevleri, her düzeyde faliyet seçimlerini ayırmak için kullanılır. Toplamda 8 seçim seviyesi vardır.

• Ağaç, esnek olmayan proses seçimi seçenekleriyle başlar, teknoloji seçimiyle devam eder, ekipman ve yakıt karışımı 
seçenekleriyle sonuçlanır:

Yolcu 
Kiilometreleri

Özel

Toplu

Binek araçlar

2 tekerlekliler

İYM

Elektrikli

İYM_Dizel

İYM_Benzin

Sıradan 
teknoloji

Geleceğin 
teknolojisi

Dizel Biyoyakıt

SEVİYE SB

SEVİYE SC

SEVİYE SD

SEVİYE SE

SEVİYE SF

LEVEL SW - ekipman 
seçeneği

Yakıt seçeneği

LEVEL SE - teknoloji
seçeneği

EST Talep Modülündeki Kararlar



Sanayideki karar ağaçları: Demir ve çelik

Kton olarak çelik talebi 

Demir ve çelik

SEVİYE SB-SC

SEVİYE SB-SC

Entegre Demir ve Çelik

Elektrik Arkı

Termal işleme

Yüksek fırın

Özel elektrik kullanımları

Termal 
kullanımlar

Özel elektrik kullanımları

Termal kullanımlar

Cevherin Doğrudan 
İndirgenmesi

Elektrik arkı

Özel elektrik kullanımları

Termal kullanımlar

SEVİYE SF

Termal işleme

Elektrik arkı

Basit Oksijen Fırını

Cevherin Doğrudan 
İndirgenmesi

Elektrik arkı

SEVİYE SD

SEVİYE SD

SEVİYE SD

SEVİYE SE

Yatay enerji kullanımı

Hammadde hazırlığı

Termal ve elektrik kullanımları

Ürün bitirme

Yatay enerji kullanımı

Hammadde hazırlığı

Termal ve elektrik 
işleme

Ürün bitirme

Yatay enerji kullanımı

Hammadde işleme

Termal ve elektrik işleme

Ürün bitirme

Farklı işlemler arasında 
düşük ikame seviyesi



Yolcu kilometresi 
talebi 

Kara Su taşımacılığı

Özel Yolcu

Toplu Yolcu

Demiryolu yolcu

İç su taşımacılığı

Seçenekler arasında 
düşük ikame düzeyi

2 tekerlekliler

Toplu yol taşımacılığı

Metro

Hızlı demiryolu

Yavaş demiryolu

Yolcu su

Binek araçlar

İçten Yanmalı Motor 
Arabaları

Elektrikli Arabalar

Plug-in Hibrit Otomobiller

H2 ArabalarıSeçenekler 
arasında yüksek 
ikame düzeyi

Seçenekler arasında 
yüksek ikame düzeyi

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz

Ulaştırma sektöründe karar ağaçları: Kara su taşımacılığı

SEVİYE SB

SEVİYE SC
SEVİYE SD

SEVİYE SE

SEVİYE SF



Bölüm I: Temel prensipler



Seviye SB

• SB seviyesi, modelin başlangıç noktasıdır ve ekonomik faaliyete ilişkin tahminleri barındırmaktadır.

• Her sektör için ekonomik faaliyet, birkaç bağımlı değişkeni hesaba katan ekonometrik denklemlere 
dayanmaktadır. En yaygın olanları:

1. Brüt katma değer 

2. Gayri safi yurtiçi hasıla

3. Hanehalkı tüketim harcaması

4. Nüfus 

• Modelin bu versiyonunda, tahmini ekonomik faaliyet modelde dışsal olarak girdi olarak verilmiştir. Tüm ekonometrik 
tahminler harici dosyalarda hesaplanmıştır.

• SB seviyesi, ekonominin diğer sektörleriyle ikame edilemeyecekleri içerir.



Seviye SB Sektör birim 2015

Entegre Demir ve Çelik Sanayi Kton 31.517

Demir ve Çelik Elektrik Arkı Sanayi Kton 10.184

Demir Dışı Metaller Birincil işleme Sanayi Kton 499,78

Demir Dışı Metaller İkincil işleme Sanayi Kton 123,00

Kimyasal Gübreler ve Petrokimya Sanayi USD '15 değeri eklendi 5,356.6

Kimyasallar Temel Kimya İlaç ve Kozmetik Sanayi USD '15 değeri eklendi 3,599.27

Yapı Malzemeleri Çimento ve Diğerleri Sanayi Kton 75,637

Yapı Malzemesi Cam ve Seramik Sanayi Kton 6,879

Kağıt Hamuru ve Baskı Sanayi Kton 3,215

Yiyecek İçecekler ve Tütün Sanayi
USD '15 değeri 
eklendi

16,049

Tekstil ve Deri Sanayi
USD '15 değeri 
eklendi

17,587

Ekipman Ürünleri Sanayii Sanayi
USD '15 değeri 
eklendi

21,768

Diğer Sanayi Sanayi
USD '15 değeri 
eklendi

53,631

Sanayide enerji dışı kullanım Sanayi
USD '15 değeri 
eklendi

41,586

Rafineriler Sanayi GWh Ham Rafine 241,054

Endüstri için SB seviyesi, 
2015 için değerler

SeviyeSB



Seviye SB Sektör birim 2015

HOU'da aydınlatma Konut '000 aydınlatma ünitesi 174,597

HOU'da siyah ev aletleri: Konut '000 Ev aletleri 40,172

HOU'da Beyaz Eşya Konut '000 Ev aletleri 66,838

HOU'da termal kullanımlar Konut GWh faydalı enerji 145,103

Hizmetler Üçüncül GWh faydalı enerji 92,210

Tarım Üçüncül
GWh faydalı enerji 35,384

Kara - Su yolcu taşımacılığı Ulaşım Mpkm 316,548

Havacılık Ulaşım Mpkm 29,790

Uluslararası yük taşımacılığı Ulaşım Mtkm 2,578,606

Ulusal yük taşımacılığı Ulaşım Mtkm 272,007

Konut ve üçüncül sektörler için 
SB seviyesi

• EST talep modülünün hedefi, her sektörün faaliyet talebini karşılamaktır.
• Toplamda, SB seviyesinde 25 sektör bulunur.
• Bu toplama düzeyinde, sektörler birbirinden bağımsızdır. 
• Her sektör ayrı ayrı çözülebilir.

Seviye SB



Çözüm yöntemi

• Her sanayi sektörünün kendi karar ağacı vardır.

• Seçimler her düğümde yapılır ve her dalda faaliyet dağıtılır.

• Talep karar ağacının düşük seviyelerine dağıtılır

• Sonunda, özel teknolojiye ve model yılana sahip özel ekipman, faaliyet talebini karşılar

• Karar verilen ekipman yakıt karışımı, nihai enerji tüketiminin sonucudur.

• Aynı problemde üç tip seçenek vardır:

➢ Artan aktivite talebini karşılayacak ekipman seçimi - yeni yatırımlar

➢ Her projeksiyon yılında mevcut ekipmanın çalışma seçimi

➢ Her ekipman tipinde tüketilen yakıt karışımının seçimi  



SB'den SC'ye, SC'den SD'ye

• İlk model seçimleri, faaliyetin SB seviyesinden SC seviyesine ve daha sonra SD seviyesine tahsis edilmesiyle ilgilidir. 
Faaliyet talebi alt sektörlere dağıtılmaktadır. Demir Çelik için bir örnek: 

Entegre Demir ve Çelik Entegre Demir ve Çelik

Basit Oksijen Fırını

Cevherin Doğrudan 
İndirgenmesi

SEVİYE SB SEVİYE SC
SEVİYE SD

• Geleneksel olarak, endüstride SB'den SC seviyesine seçim yapılmamaktadır. İlk seçenekler SC seviyesinden SD seviyesine 
kadar bulunur



• Kara-su taşımacılığı sektöründe daha fazla alt sektör seçeneğine sahip bir örnek görülebilir:

Kara Su taşımacılığı

Özel Yolcu

Toplu Yolcu

Demiryolu yolcu

İç su taşımacılığı

2 tekerlekliler

Toplu yol 
taşımacılığı

Metro

Hızlı demiryolu

Yavaş demiryolu

Yolcu su

Binek araçlar

SEVİYE SB

SEVİYE SC SEVİYE SD

SB'den SC'ye, SC'den SD'ye



SB'den SC'ye

• Düğüm seviyeleri SB’den SD’ye kadar faaliyet-faydalı enerjinin tahsisi, ikame edilebilirlik uygulandığında bir logit modelinden veya
tamamlayıcılık uygulandığında sabit bir oran modelinden kaynaklanır.

• Logit modeli, daha yüksek seviyedeki seçenekleri karşılaştırmak için aşağıdaki düğüm seviyesinin genel toplam birim maliyetini
kullanır. SB'den SC'ye olan paylar aşağıdaki formüle göre verilmiştir:

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵 ⋅
𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔𝑆𝐵,𝑡⋅𝑃𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡


𝑠𝑐
𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔𝑆𝐵,𝑡⋅𝑃𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡: alt seviye SC’ye pay atanması

𝑔𝑆𝐵,𝑡: SC seviyesinin maliyeti üzerindeki hassasiyet

𝑃𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡: SC seviyesin genelleştirilmiş birim maliyeti

𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡: tüketicilerin baz yıldaki tercihini belirten bir kalibrasyon parametresi

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵: alt sektörler arasındaki faaliyet payını tanımlayan bir parametre



SB'den SC'ye

• Düğüm seviyeleri SB’den SD’ye kadar faaliyet-faydalı enerjinin tahsisi, ikame edilebilirlik uygulandığında bir logit modelinden veya
tamamlayıcılık uygulandığında sabit bir oran modelinden kaynaklanır.

• Logit modeli, daha yüksek seviyedeki seçenekleri karşılaştırmak için aşağıdaki düğüm seviyesinin genel toplam birim maliyetini
kullanır. SB'den SC'ye olan paylar aşağıdaki formüle göre verilmiştir:

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵 ⋅
𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔𝑆𝐵,𝑡⋅𝑃𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡


𝑠𝑐
𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔𝑆𝐵,𝑡⋅𝑃𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡

𝑃𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡: SC seviyesinin genelleştirilmiş birim maliyeti. Düşük düğüm seviyesi SD’deki seçeneklerin
maliyetinden elde edilir. SD seçeneklerinin hesaplanan payları SC aktivitesi üzerinden ağırlıklandırılır.



SB'den SC'ye

• Düğüm seviyeleri SB’den SD’ye kadar faaliyet-faydalı enerjinin tahsisi, ikame edilebilirlik uygulandığında bir logit modelinden veya
tamamlayıcılık uygulandığında sabit bir oran modelinden kaynaklanır.

• Logit modeli, daha yüksek seviyedeki seçenekleri karşılaştırmak için aşağıdaki düğüm seviyesinin genel toplam birim maliyetini
kullanır. SB'den SC'ye olan paylar aşağıdaki formüle göre verilmiştir:

𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡:Baz yıldaki tüketicinin tercihini belirten bir kalibrasyon parametresi. Temel yıldaki logit fonksiyonunu kalibre eder
ve yüksek maliyetine rağmen belirli bir seçenek tercihini gösterir.

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵 ⋅
𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔𝑆𝐵,𝑡⋅𝑃𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡


𝑠𝑐
𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔𝑆𝐵,𝑡⋅𝑃𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵:Alt sektörler arasındaki faaliyetin dağılımını tanımlayan bir parametre. Olası değerler:
𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵= 1: SB seviyesindeki faaliyet, SC’deki seçeneklere bölünür.
𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵 = Seçenek sayısı: SB seviyesinin faaliyeti, tüm SC seviyelerine bölünmeden aktarılır.



Durumlar

SB

SC1

SC21000Kton

600Kton

400Kton

SB

SC1

SC21000Kton

1000Kton

1000Kton

Sıralamada, faaliyet yüksek seviyeden (SB) düşük seviyeye (SC)
tüm seçeneklere, bölünmeden aktarılır.

Faaliyet, alt seviye (SC) seçimlerine göre dağıtılır.

Durum 2: 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵 =1

Durum 1: 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵 = Seçenek sayısı



Durumlar

SB

SC1

SC21000Kton

600Kton

400Kton

SB

SC1

SC21000Kton

600Kton

400Kton

Faaliyet, alt seviye SC seçimlerine göre dağıtılır. Fiyat değişiklikleri,
faaliyetlerin (SB) seçimler (SC) arasında paylaştırılmasını etkiler.

550Kton

450Kton

Alt-durum 2.1:𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵 = 1, 𝑔𝑆𝐵,𝑡=0

Durum 2.2: 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑆𝐵 =1, 𝑔𝑆𝐵,𝑡 ≠
0

Faaliyetler kesinlikle tamamlayıcı - sabit oranlı modeldir. Fiyat
değişiklikleri, 𝑑𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 parametresi ile tanımlanan sektörler
arasındaki oranı etkilemez.



SB'den SC'ye

Paylar göz önüne alındığında, faaliyetin düşük seviyede hesaplanması basittir:

𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 = 𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡 ⋅ 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑡

𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡: alt sektör SC’nin faaliyeti

𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑡: sektör SB’nin faaliyeti

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇𝑆𝐵,𝑆𝐶,𝑡: alt sektör SC’nin sektör SC’ye faaliyet payı



SB'den SC'ye, SC'den SD'ye

SC seviyesinden SD seçimleri tanımlanırken aynı logit mekanizması takip edilir.
• Bu aşamadan itibaren, model, her seçenek için iki tür pay hesaplar.

1. Temel yıl seçimlerine dayanan ve maliyet değişikliklerine karşı ılımlı bir duyarlılığa sahip olan
değişim seçenek payı.

2. Fiyat değişikliklerine daha duyarlı ve temel yıl kalibrasyonundan tamamen bağımsız olan optimum
seçenek payı.

Özel Yolcu
2 tekerlekliler

Binek araçlar

Kara Su taşımacılığı

Diğer yolcu seçenekleri 
(Toplu, demiryolu vb.)

SEVİYE SB

SEVİYE SC

SEVİYE SD



SB'den SC'ye, SC'den SD'ye

SC seviyesinden SD seçimleri tanımlanırken aynı logit mekanizması takip edilir.
• Bu aşamadan itibaren, model, her seçenek için iki tür pay hesaplar.

1. Temel yıl seçimlerine dayanan ve maliyet değişikliklerine karşı ılımlı bir duyarlılığa sahip olan
değişim seçenek payı.

2. Fiyat değişikliklerine daha duyarlı ve temel yıl kalibrasyonundan tamamen bağımsız olan optimum
seçenek payı.

Değişim payları:

Optimum paylar:

Karşılaştırma Değişim Optimum

Fiyat 
hassasiyeti

Ilımlı Yüksek

Temel yıl 
tercihleri

Evet Hayır



SB'den SC'ye, SC'den SD'ye

• Gerçek seçim payı, değişim payı ve optimum payların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmaktadır

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇𝑆𝐶,𝑆𝐷,𝑡 = 𝜃𝑆𝐶,𝑡 ⋅ 𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝐼𝑁𝐸𝑅𝑆𝐶,𝑆𝐷,𝑡 + (1 − 𝜃𝑆𝐶,𝑡) ⋅ 𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝑂𝑃𝑇𝑆𝐶,𝑆𝐷,𝑡

𝜃𝑆𝐶,𝑡: optimum ve değişim payları arasındaki ağırlık parametresi

• SD seviyesinin genelleştirilmiş birim maliyeti, düşük düğüm seviyesindeki (SE) seçeneklerin
maliyetinden kaynaklanmaktadır. SE opsiyonlarının hesaplanan payları, faaliyet (SD) üzerinden
hesaplanır.



SB'den SC'ye, SC'den SD'ye

Her bir düğüm seviyesindeki maliyet hesaplaması için bir örnek. İki seçenekli basit durum:

SB

SC1

SC2

SD1

SD2

SE1

SE2

Düşük düğüm seviyesinin 
ağırlıklı ortalaması 

%60

%40

%80

%20



Düşük seviyelere tahsis - faaliyet talebinin kapsamı

Basit Oksijen 
Fırını

Yatay enerji 
kullanımı

Özel elektrik 
kullanımları

Termal 
kullanımlar

Hammadde 
hazırlığı

Termal ve 
elektrik 

kullanımları

Termal işleme

Yüksek fırın

Ürün bitirme

SEVİYE SD

SEVİYE SE SEVİYE SF

5,333 kton

• SE ve SF Seviyeleri, her bir sektörün SD seviyesindeki faaliyet talebini karşılamak için gerekli olan enerjiyi 
sağlayan spesifik süreçleri temsil eder.

• Bu seviyeler, talep sektörlerinin arz süreçleri olarak yorumlanabilir. 
• Demir Çelik sektörü için, Basit Oksijen Fırını ve Elektrik Arkı alt sektörlerinin faydalı enerji talebi, 𝑆𝐸 ve 𝑆𝐹

seviyelerinin aşağıdaki süreçleri ile karşılanmaktadır::



• Kara - su taşımacılığı sektöründe (SB seviyesi), binek araçlarda faydalı enerjiye olan talep (SD seviyesi) 
aşağıdaki araç tipleri tarafından karşılanmaktadır: 

Binek araçlar

İYM 
ARABALAR

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz
Elektrikli 
Arabalar

Plug-in Hibrit 
Arabalar

H2 arabalar

Dikkat!: SF seviyesi, yakıtları değil araç tiplerini ifade 
eder. 

266,304 pkm
SEVİYE SD

SEVİYE SE

SEVİYE SF

• Yukarıdaki araç teknolojileri, binek otomobiller için 199,884pkm olan faaliyet talebini karşılamak için rekabet 
etmektedir.

Düşük seviyelere tahsis - faaliyet talebinin kapsamı



SE seviyesinden itibaren, model, faaliyet talebinin kapsamına karar vermek zorundadır. Mevcut ekipman ve 
yeni yatırımlar tedarik sürecine katkıda bulunacaktır. Ulaştırma sektöründe, model aşağıdakilere karar 
vermelidir:

Binek otomobiller için 266.304 pkm aktivite talebini hangi ekipman cinsinden karşılayacak? 

Talep edilen pkm belirli tip, teknoloji, yaş ve yakıt karışımına sahip araçlar ile sağlanır.

Yeni ekipmana 7 teknoloji arasından karar verilmiştir:
• Teknoloji türleri

ORD: Normal
ORI: Normal gelişmiş 
IMP: Gelişmiş
IMA: Gelişmiş ileri
ADV: İleri gelecek 
FUT: Gelecek

• Teknolojiler maliyetlerine ve verimlilik oranlarına göre sınıflandırılmıştır
• Normal teknoloji şu anda kullanılan en yaygın teknolojidir.    

Düşük seviyelere tahsis - faaliyet talebinin kapsamı



Geçmiş yıllarda satın alınan eski ekipman, faaliyet talebinin kapsama alanına katkıda bulunabilir:

• Model, teknoloji türüne (SW) ve yaşa (tc) göre ekipman stokunu izler.

• Dinamik olarak, model dönüşümlü yaşlar uygular.

• Bir önceki model yılı (yaş), bir sonraki yılda beş yaş büyümüş olur ve yatırım yapılan tüm teknolojiler, bir 
sonraki yıl çalıştırılmadan önce “normal” bir teknoloji kategorisinde toplanır. Ağırlıklı ortalamalar maliyetler ve 
verimlilik oranları için kullanılır.

• Ekipmanın kullanımdan kaldırılması, kullanımda kalma olasılığı fonksiyonunu takip eder.

• Mevcut ekipmanın işletme maliyetleri yeni ekipmanın toplam maliyetini aştığında ekipmanın erken 
değiştirilmesi mümkündür. 

Uygun seçenek varsa, operasyondaki her ekipman için yakıt karışımına karar verilir.

Düşük seviyelere tahsis - faaliyet talebinin kapsamı



İYM benzin

ADV 2025 benzin

benzin

benzinORD 2010

Binek otomobillere yönelik örneğimizde, talep 2025'te kısmen İYM benzinli otomobiller, İYM dizel 
otomobiller, Elektrikli otomobiller tarafından karşılanabilir: 

dizel

dizel

dizel

ORD 2005

ORD 2025

ORD 2010

ORI 2025

ADV 2025

benzin dizelORD 2005

İYM Dizel

Yeni yatırımlar

Eski ekipman

Düşük seviyelere tahsis - faaliyet talebinin kapsamı



Aşağıdan yukarıya yaklaşım

• SE-SW seviyeleri için faaliyet talebinin karşılanması için aşağıdan yukarıya bir yaklaşım kullanılacaktır.
• Aynı anda iki karar verilir:

➢ Yeni ekipman alımı - yeni yatırımlar
➢ Operasyondaki ekipman bileşimi

• Yeni yatırımlara uzun vadeli maliyetler altında karar verilir.
• Mevcut ekipmanın (sabit sermaye yaşlı) operasyonuna kısa vadeli maliyetler altında karar verilir.

Ekipman seviyesindeki (SF, SW, tc) maliyet hesaplaması, tüm düğüm seviyelerinde, karar vermenin 
temelini oluşturur.
Her bir teknoloji ve yaş için uzun ve kısa vadeli maliyetler hesaplanmalıdır.



Yakıt maliyetleri

• Uzun vadeli ve kısa vadeli maliyetlere geçmeden önce, yakıtla ilgili maliyetler hesaplanmalıdır. Her ekipman 
için, belirli teknolojiye sahip, yaş ve yakıt maliyetleri aşağıda tanımlanmaktadır:

𝑆𝑇𝐶_𝐹𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑓,𝑡 = (𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑓 +

𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑓 +

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑓 +

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑓 )∙ ℎ𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑆𝐹,𝑠𝑤,𝑡𝑐,𝑡

𝑆𝑇𝐶_𝐹𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑓,𝑡: ekipman ve yakıta göre yakıt maliyeti

𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠: Tüketicilerin belirli yakıtları kullanma konusundaki isteksizlik derecelerini ifade ederler.

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠: ETS fiyatlandırması veya diğer sera gazı fiyat mekanizması ile ilgili maliyetler

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛: yakıt tüketimi maksimum potansiyele yakınsadıkça artan doğrusal olmayan maliyetler

ℎ𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑆𝐹,𝑠𝑤,𝑡𝑐,𝑡: Her ekipman türü için spesifik enerji tüketimi. (örneğin, vKm başına KWh)

𝑡𝑐: yaş

𝑆𝑊: teknoloji türü (ORD,ORI,….)

𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑓: vergiler ve teşvikler dahil yakıt fiyatı



Yakıt maliyetleri

• Birçok yakıt, ekipmanın türünü değiştirmeksizin tüketime uygundur. Örnekler:

dizel

Biyodizel

ORD 2010

ORI 2025

ADV 2025

ORD 2005

İYM Dizel

Yakıtın ağırlıklı ortalaması, her ekipman tipi için genelleştirilmiş 
yakıt maliyetini belirlemek için kullanılır. 

%90

%10

Yakıt karışımı - her bir yakıtın payı - toplam yakıt maliyetlerini
hesaba katan logit fonksiyonlarının kullanımıyla tanımlanır.
İlgili ekipmandaki mevcut her yakıt için paylar 𝑆𝐻_𝐹𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑓

belirlenir.



Kısa vadeli maliyetler

• Kısa vadeli maliyet, talep edilen faaliyet birimi başına ifade edilir ve aşağıdakileri dikkate alır:
• genelleştirilmiş yakıt maliyetleri
• değişken yakıt dışı maliyet
• operasyon ve bakım maliyetleri

𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡 = 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡 + 𝑂&𝑀 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡

𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ekipmana göre kısa vadeli maliyet

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: yakıt tüketimiyle ilgili olmayan faaliyet maliyetleri orantısı

𝑂&𝑀 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: işletme ve bakım maliyetleri. Bunların ekipman büyüdükçe artması gerekir



Uzun vadeli maliyetler

• Uzun vadeli maliyetler, kısa vadeli maliyetleri, yatırım ve diğer algılanan ekipman maliyetlerini dikkate alır. 

Yeni yatırımlarda uzun vadeli maliyet kullanıldığından, yaşı (tc) sıfırdan büyük olan eski ekipmana uygulanmaz.

𝐿𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 = 𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,0,𝑡 + 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 ∙ 1 + 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 + 𝑃𝑠𝑡𝑛𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡

𝐿𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ekimana göre uzun vadeli maliyet

𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡:Toplam sermaye maliyetleri yıllıklandırılır ve daha sonra birim başına ifade edilir ve daha sonra faaliyet birimi başına ifade edilir. 
Hesaplamada r iskonto oranı kullanılır

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡: ekipmanın kullanımındaki veya satın alınmasındaki zorluklar nedeniyle sanal maliyet artışı. Bunlar sınırlı altyapıyı, teknoloji
kısıtlamalarını ve tüketicilerin belirli teknolojilere bağlılığını yansıtmaktadır.. 

𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,0,𝑡: ekimana göre uzun vadeli maliyet.

𝑃𝑠𝑡𝑛𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡: Sera gazı veya verimlilik standartları karşılanmadığında, uzun vadeli maliyetleri artıran çifte değer.

𝑂&𝑀 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡: ekimana göre işletme ve bakım maliyeti



Yatırım

Maliyetlerin ilk yaklaşık tahmininin yapılmasından, sonra yatırım ve operayon kararları alınabilir.

Yatırım: Uzun vadeli maliyetler göz önüne alındığında, optimum ekipman bileşimi SD seviyesi tarafından verilen 
faaliyet talebini karşılamak için hesaplanır. 

Binek araçlar

İYM 
ARABALAR

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz
Elektrikli 
Arabalar

Plug-in Hibrit 
Arabalar

H2 arabalar

SEVİYE SD

SEVİYE SE

SEVİYE SF ORD 2025

ORI 2025

ADV 2025

FUT 2025

SEVİYE SW

266,304 pkm

Hedef, hiçbir ekipman yokmuş gibi, 
SW seviyesindeki 
optimum ekipman bileşimini 
bulmaktır. Gereksinim SD 
seviyesindeki faaliyeti kapsamaktır.



Yatırım

Teknoloji düzeyinde uzun vadeli maliyetler göz önüne alındığında, model her bir teknoloji faaliyetinin iç içe geçmiş 
ağaç üzerindeki uzun vadeli paylarını hesaplar: 
Uzun vadeli paylar, aşağıdakileri içeren iki logit fonksiyonunun ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır:

1. Değişim seçenek payı
2. Optimum seçenek payı

Değişim payları:

Optimum paylar:

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝐼𝑁𝐸𝑅_LT𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 =
𝑑_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔_𝑖𝑛𝑒𝑟_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡⋅𝐿𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡


𝑆𝐹
𝑑_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔_𝑖𝑛𝑒𝑟_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡⋅𝐿𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝑂𝑃𝑇_𝐿𝑇𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 =
𝑒−𝑔_𝑜𝑝𝑡_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡⋅𝐿𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡


𝑆𝐹
𝑒−𝑔_𝑜𝑝𝑡_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡⋅𝐿𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡

𝑑_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡:tercih parametresi

𝑔_𝑜𝑝𝑡_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡, 𝑔_𝑖𝑛𝑒𝑟_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡 :fiyat hassasiyeti parametreleri

𝜃_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡: değişim ve optimum payların ağırlıkları



Yatırım

Daha sonra uzun vadeli ağırlıklı paylar hesaplanır:

Binek araçlar

İYM 
ARABALAR

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz
Elektrikli 
Arabalar

Plug-in Hibrit 
Arabalar

H2 arabalar

SEVİYE SE

SEVİYE SF ORD 2015

ORI 2015

ADV 2015

FUT 2015

SEVİYE SW

266,304 pkm

%40

Şu anda, teknoloji SW’nin uzun vadeli payları SF seviyesi seçimine göre hesaplanır. 

%20

%30

%10

Bir sonraki adım, iç içe geçmiş 
ağaçtaki eksik payları 
hesaplamaktır

?

?

?

?

?

?

?

?



Yatırım

Teknoloji SW payları göz önüne alındığında, ağırlıklı ortalama uzun vadeli maliyet SF düzeyinde hesaplanabilir: 

Aynı mekanizmayı uygulayarak (değişim ve optimum paylara sahip logit fonksiyonları), SF ekipman seviyesindeki 
uzun vadeli maliyetler altındaki paylar hesaplanır: 

Binek araçlar

İYM 
ARABALAR

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz
Elektrikli 
Arabalar

Plug-in Hibrit 
Arabalar

H2 arabalar

SEVİYE SE

SEVİYE SF ORD 2025

ORI 2025

ADV 2025

FUT 2025

SEVİYE SW

266,304 pkm

%40

%20

%30

%10

Sıraya göre, SE seviyesindeki hisseler 
nihayet hesaplanır.

%70

%10

%20

%0

%55

%25

%30



Yatırım

• Her teknoloji için faaliyet paylarının hesaplanması, faaliyet talebinin karşılanması için optimum ekipman 
stokunun, mevcut stok hiç yokmuş gibi hesaplanmasını sağlar:

Binek araçlar

İYM 
ARABALAR

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz
Elektrikli 
Arabalar

Plug-in Hibrit 
Arabalar

H2 arabalar

SEVİYE SE

SEVİYE SF

266,304 pkm

%70

%10

%20

%0

%38

%28.5

%33 3,500 bin araç

3,000 bin araç

4,000 bin araç

Uzun vadeli maliyetleri olan 
optimum stok



Yatırım

• SF ekipman seviyesindeki yeni yatırımlar aşağıdaki kurallara göre verilmiştir:

Ekipman tipi 
seviyesi SF

İYM benzin
bin araç

İYM dizel
bin araç

İYM GAZ
bin araç

Optimum Stok (+) 3,000 3,500 4,000

Mevcut stok (-) 2,938.2 3,358 4,287.34

Yatırımlar 61.8 142.0 0.0

Yatırım hesaplaması

Yeni yatırımlardaki teknoloji bileşimi, her bir teknoloji türü 
tarafından önceden hesaplanmış olan logit payları ile 
verilmektedir.
(ADV, FUT, ORD vb.)

𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝑙𝑎𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 0, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑜𝑙𝑜𝑗𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑒ş𝑖𝑚𝑖 − 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑒𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛



Operasyon

• Yeni ekipmana yapılan yatırımlar göz önüne alındığında, model, faaliyet talebinin karşılanmasında operasyonel 
ekipman bileşimine karar verir.

• Geçmiş dönemlerden kullanımda kalanlar da dahil olmak üzere tüm ekipman türleri, faaliyet talebinin 
karşılanması için rekabet eder:

Binek araçlar

İYM 
ARABALAR

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz
Elektrikli 
Arabalar

Plug-in Hibrit 
Arabalar

H2 arabalar

SEVİYE SE

SEVİYE SF

SEVİYE SW

266,304 pkm

ORD 2025

ORI 2025

ADV 2025

FUT 2025

ORD 2010

ORD 2005



Operasyon

• Ekipman operasyonunun seçimi sadece kısa vadeli işletme maliyetleri dikkate alınarak yapılır.
• Hiçbir ekipman teknolojisi, kurulu kapasite izinlerinden daha fazla katkıda bulunamaz.
• Kapasite kısıtlamaları dikkate alınmaktadır.
• Kapasite sınırlamasının ikili değişkenleri, her ekipmanın kısa vadeli maliyetine eklenir.

𝑀_𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡 = 𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡 +𝑀_𝐶𝐴𝑃𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡

𝑀_𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: kapasite kısıtlamasının ikili değeri ile artan ekipman SW ve yaş tc kısa vadeli maliyetleri

𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ekipman SW ve yaş tc kısa vadeli maliyetleri

𝑀_𝐶𝐴𝑃𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: kapasite kısıtlamasının ikili değeri



Operasyon

• Her ekipman teknolojisinin toplam faaliyet talebine katkısı için aynı aşağıdan yukarıya yaklaşım izlenir. 
• Logit fonksiyonu değişim payını ve optimum payı kullanır, teknolojiyi ifade eden en düşük seviyeden (SW) 

başlar:

Değişim payları:

Optimum paylar:

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝐼𝑁𝐸𝑅_ST𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 =
𝑑_𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔_𝑖𝑛𝑒𝑟_𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑡⋅𝑀_𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡


𝑆𝐹
𝑑_𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 ⋅ 𝑒

−𝑔_𝑖𝑛𝑒𝑟_𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑡⋅𝑀_𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝑂𝑃𝑇_𝑆𝑇𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 =
𝑒−𝑔_𝑜𝑝𝑡_𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑡⋅𝑀_𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡


𝑆𝐹
𝑒−𝑔_𝑜𝑝𝑡_𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑡⋅𝑀_𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡

𝑑_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡:tercih parametresi

𝑔_𝑜𝑝𝑡_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡, 𝑔_𝑖𝑛𝑒𝑟_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡 :fiyat hassasiyeti parametreleri

𝜃_𝑙𝑡𝑆𝐹,𝑡: değişim ve optimum payların ağırlıkları



Operasyon

Daha sonra uzun vadeli ağırlıklı paylar hesaplanır:

Binek araçlar

İYM 
ARABALAR

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz
Elektrikli 
Arabalar

Plug-in Hibrit 
Arabalar

H2 arabalar

SEVİYE SE

SEVİYE SF

SEVİYE SW

266,304 pkm

ORD 2025

ORI 2025

ADV 2025

FUT 2025

ORD 2010

ORD 2005

SF seviyesindeki seçim göz 
önüne alındığında, SW 
seviyesindeki kısa vadeli 
paylar hesaplanır.
Paylar, ekipmanın mevcut 
kapasitesini dikkate 
almaktadır.

%40

%40

%8

%4

%6

%2

𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝑆𝑇𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 = 𝜃_𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑡 ⋅ 𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝐼𝑁𝐸𝑅_𝑆𝑇𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 + (1 − 𝜃_𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑡) ⋅ 𝑆𝐻_𝐴𝐶𝑇_𝑂𝑃𝑇_𝑆𝑇𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡



Operasyon

Aynı metodolojiyi kısa vadeli maliyetler üzerinde uygulayarak, iç içe geçmiş ağacın tüm düğümlerindeki payları 
hesaplamak mümkündür. Yolcu Kilometreleri daha sonra her ekipmana, teknolojiye ve yaşa dağıtılabilir:  

Binek araçlar

İYM 
ARABALAR

İYM benzin

İYM dizel

İYM gaz
Elektrikli 
Arabalar

Plug-in Hibrit 
Arabalar

H2 arabalar

SEVİYE SE

SEVİYE SF

SEVİYE SW

266,304 pkm

ORD 2025

ORI 2025

ADV 2025

FUT 2025

ORD 2010

ORD 2005

%40

%40

%8

%4

%6

%2

%40

%27.5

%31
%90

%3

%7

%0



Nihai enerji

Faaliyet hesaplaması, ekipman tipi başına enerji talebini hesaplamak için kullanılan bir 
araçtır: 

Faaliyet
SF, SW, tc

ton, pkm, MWh

Enerji 
Tüketimi
SF, SW, tc 

MWh

Ekipman
SF, SW, tc 

MW, araçlar

Enerji 
Tüketimi

Elektrik

MWh

Nihai Enerji 
Tüketimi 
Doğalgaz

MWh

Yakıt payları



Nihai enerji

Faaliyet hesaplaması, ekipman tipi başına enerji talebini hesaplamak için kullanılan bir 
araçtır: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡:ekipman SF, teknoloji SW ve yaş v enerji tüketimi

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ekipman SF, teknoloji SW ve yaş v üzerinde dağıtılan faaliyet

ℎ𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐: ekipman SF, teknoloji SW ve yaşa v göre spesifik enerji tüketimi

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡,𝑓 = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡 ⋅ ℎ𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐 ⋅ 𝑆𝐻_𝐹𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑓

𝑆𝐻_𝐹𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑓: ekipman SF, teknoloji SW ve yaşa v göre yakıt payları



Nihai enerji

İç içe geçmiş ağacın en düşük seviyesi SW'de tüketimi toplayarak, arzu edilen toplanma seviyesinde nihai enerji 
tüketimi hesaplanabilir.

Binek otomobil örneğinde, bu formül İYM araçlarında nihai enerji tüketimini vermektedir.

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝐸,𝑓,𝑡 = 

𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡,𝑓



Özet, şu ana kadar…

• Yüksek seviyeli toplanmada faaliyet talebi.

• Talep ağacının yapısı

• Faaliyetin daha düşük seviyelere 
ayrıştırılması.

FAALİYET TALEBİ

•Yeni yatırım kararı.

•Operasyondaki ekipman kararı

•En düşük toplanma seviyesindeki 
faaliyetin hesaplanması.

FAALİYET TALEBİNİN 
KAPSAMI - TEDARİK 
SÜRECİ

•Faaliyet hesaplamasından elde edilen 
nihai enerji tüketiminin hesaplanması.

NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİ



Bölüm II: Ek kavramlar



Giriş

EST talep modülü, enerji talebi kararlarının temsiline ilişkin ek özellikleri barındırır:

• Taraf heterojenliği

• Sera gazı emisyonları ve verimlilik standartları

• Sübvansiyonlar ve destek politikaları

• Isı geri kazanım yatırımları

• Kok üretim sürecinin Demir ve çelik sektöründeki açık temsili



Taraf heterojenliği

• Logit fonksiyonlarının kendisi, gözlemlenmeyen bireysel tüketicilerin tercihlerinin heterojenliğini 
temsil eder. 

• Algılanan maliyetler, henüz teknik veya ticari olarak olgun olmadıklarında, teknolojiler veya yakıtlarla 
ilgili belirsizliği temsil edecek modeldedir.

• Davranışlardaki sapmalar, gelir gruplarınin tüketiminde gözlemlenebilir.

• Enerji talebi probleminde, bu özellikle alan ısıtma ve binek araçlarda belirgindir.

• Gelir kategorisine göre farklılık gösteren parametreler:

1. Bir araç satın almanın ya da yeni bir yatırım yapmanın finansal maliyetini oluşturan iskonto oranı.

2. Bir ekipmanın kullanım oranı.

3. Tüketicilerin fiyat değişimine karşı duyarlılığı.

4. Algılanan maliyetler



Taraf heterojenliği

• Bu bağlamda, model, özel araba seçiminde ve konut sektörü için alan ısıtma seçiminde farklı tercihleri 
olan tarafları ayırt ederek daha fazla heterojenliği dahil etmektedir. Modelde gelirle ilgili beş taraf 
sınıfı bulunmaktadır:

Taraf Sınıfları (AG)

HIGH Yüksek gelir veya tüketim sınıfı

MED_HIGH Orta Yüksek orta gelir veya tüketim sınıfı

MEDIUM Orta gelir veya tüketim sınıfı

LOW_MED Orta Düşük gelir veya tüketim sınıfı

LOW Düşük gelir veya tüketim sınıfı

• Belirli özelliklerin değerleri, taraf sınıfları arasında farklılık gösterir: iskonto oranı (𝑟𝑎), kullanım oranı veya
kilometre (𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎), sürecin algılanan maliyetleri (𝑝𝑐𝑎) ve logit fonksiyonunun fiyat duyarlılığı parametreleri (𝑔𝛼).



Sera gazı emisyonları ve verimlilik standartları

• Binek araçlar ve karayolu yük taşıtları, toplam CO2 salınımına önemli ölçüde 
katkıda bulunur.

• Binek araçlar ve karayolu yük araçlarında model, sırasıyla CO2 ve verimlilik 
standartlarına uymak için politika araçlarını içerir.

• Bu politika, operasyonda olan ekipmana değil, yalnızca yeni yatırımlara 
uygulanır.

• CO2 emisyonları ve genel verimlilik için standart bir hedef tanımlanmıştır.

• Yeni yatırımlar ortalama olarak tanımlanan standartlara uymuyorsa, standart 
hedefini aşan seçeneklere ceza uygulanır.

• Cezalar, hedeften sapma miktarı ile orantılıdır. 

Geleneksel araçlar için CO2 emisyonu



Sera gazı emisyonları ve verimlilik standartları

Spesifik olarak, CO2 ve verimlilik standartları aşağıdaki gibi uygulanır:

• Her ekipman standardı, standardın niteliğine ilişkin etiket - nominal performansa (𝑙𝑏𝑙𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡) sahiptir. 𝑆𝑡𝑛 ∈
{𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤, 𝚤𝑠𝚤 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤}.

• model, ekipman bileşiminin ağırlıklı ortalama etiketini (performans) sektör düzeyinde hesaplar ve standardın
hedeflenen değerinden (𝑠𝑡𝑛_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐷,𝑡)  daha yüksek ise, uyumlu olmayan ekipman türleri için ceza

(𝑃𝑠𝑡𝑛𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡) uygulanır. 

• böylece, model ekipman bileşimini sektör düzeyinde standardın hedeflenen değerine uygun olana kadar değiştirir.

𝑠𝑡𝑛_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐷,𝑡 ⋅

𝑆𝐹

𝐼𝑁𝑉𝑆𝐹,𝑡𝑒,𝑡 =

𝑆𝐹

𝑙𝑏𝑙𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 ⋅ 𝐼𝑁𝑉𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 ⊥ 𝑀_𝑠𝑡𝑛𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐷,𝑡 ≥ 0

𝑃𝑠𝑡𝑛𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 = 𝑀_𝑠𝑡𝑛𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐷,𝑡 ⋅ max 𝑙𝑏𝑙𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 − 𝑠𝑡𝑛_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐷,𝑡, 0

𝐼𝑁𝑉𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡: teknoloji 𝑆𝑊’de süreç 𝑆𝐹’ye yatırım
𝑀_𝑠𝑡𝑛𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐷,𝑡: standart kısıtlamasının gölge değeri



Sera gazı emisyonları ve verimlilik standartları

Spesifik olarak, CO2 ve verimlilik standartları aşağıdaki gibi uygulanır:

• Her ekipman standardı, standardın niteliğine ilişkin etiket - nominal performansa (𝑙𝑏𝑙𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡) sahiptir. 𝑆𝑡𝑛 ∈
{𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤, 𝚤𝑠𝚤 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤}.

• model, ekipman bileşiminin ağırlıklı ortalama etiketini (performans) sektör düzeyinde hesaplar ve standardın
hedeflenen değerinden (𝑠𝑡𝑛_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑆𝑡𝑛,𝑆𝐷,𝑡)  daha yüksek ise, uyumlu olmayan ekipman türleri için ceza

(𝑃𝑠𝑡𝑛𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡) uygulanır. 

• böylece, model ekipman bileşimini sektör düzeyinde standardın hedeflenen değerine uygun olana kadar değiştirir.

Ceza değerinin (𝑃𝑠𝑡𝑛𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡) uzun vadeli maliyete (LTC) eklendiğini hatırlayın.

𝐿𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 = 𝑆𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,0,𝑡 + 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 ∙ 1 + 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 + 𝑃𝑠𝑡𝑛𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡



Sübvansiyonlar ve destek politikaları

EST modeli, SW teknoloji seviyesindeki belirli ekipman tiplerini sübvanse etme seçeneklerini içerir.

• Ekipman desteği, ekipmanın toplam sermaye maliyetinin bir yüzdesi olarak ifade edilir.

• Bu kısım, ekipmanın yıllık sermaye birim maliyetinden düşülür.

• Bu, ekipmanın uzun vadeli maliyetini değiştirir ve ilgili yatırımı daha cazip hale getirir.

Bu değişiklikle uzun vadeli maliyet şöyle yazılabilir:  

𝑠𝑢𝑏𝑠𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡 : toplam ekipman satın alma maliyetinin bir yüzdesi olarak sübvansiyon



Isı geri kazanımı

EST modeli, ısı geri kazanımı için endojen kararları kapsar. 

Isı geri kazanımının sac ayakları:

• Sanayi sektörleri: endüstriyel işlemlerden elde edilen atık ısının geri kazanılması 

➢ yeniden kullanım için endüstriyel işlemlere yönlendirme.

• Binalar: Yalıtım ve diğer malzemeler kullanılarak yapıların yenilenmesi, 

➢ böylece, ısı geri kazanımı yatırımları binadaki ısı kayıplarının azaltılmasını 
amaçlamaktadır. 

• Enerji yönetimi ve kontrol sistemleri.

Bu tanım göz önüne alındığında, ısı geri kazanımı aşağıdakilere 
uygulanır:

1. Endüstride ısı ve ısıl işlemler.

2. Haneler ve hizmetler için alan ısıtması.

Endüstriyel ısı pompası

Enerji verimli konut



Isı geri kazanımı

• Isı geri kazanımı, ısı geri kazanımı olmayan bir ekipmanın gerektirdiği toplam enerjide enerji tasarrufu kısmı olarak 
tanımlanır.

• Isı geri kazanımı, SW teknolojisine sahip ve tc yaşındaki özel ekipmana SF uygulanabilen bir seçenektir. Model, yeni 
ve eski, her türlü ekipmana ısı geri kazanım önlemleri uygulama izni vermektedir.

• Her ekipman için, yakıt tüketimini ve maliyetini bir dereceye kadar azaltan bir yatırım olarak görülebilir.

• Karar, ısıl geri kazanıma yatırımın uzun vadeli birim maliyetinin, yeni yatırımların olmadığı kısa vadeli birim 
maliyetle karşılaştırılmasıyla alınır.

• Uzun vadeli maliyetlerin düşük olması durumunda, ısı geri kazanımından kaynaklanan enerji tasarruflarının payı 
neticede artacaktır. 

• Toplam enerji tasarrufu, maksimum limiti aşamaz. Bu %15 ila %50 arasında değişmektedir ve sürecin tasarruf 
potansiyeline bağlıdır. Alan ısıtma potansiyeli %50'ye ayarlanmıştır.

Isı geri kazanımı, her işlem için toplam enerji tüketimini azaltır



Isı geri kazanımı

Isı geri kazanımı, her işlem için toplam enerji tüketimini azaltır:

Enerji tasarrufu nedeniyle yakıt tüketimi azaldıkça, ekipmanın kısa vadeli maliyeti de azalır. Yeni ekipmana yapılan 
yatırımlar göz önüne alındığında, enerji tasarrufu ekipmanı nispeten çekici kılmaktadır. 

𝑆𝐻_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡: işlem SF, teknoloji SW ve yaş tc nihai enerjisinde Isı geri kazanımının payı



Isı geri kazanımı

Enerji tasarrufu sağlayan ısı geri kazanım yatırımlarına karar vermek için uzun vadeli maliyet hesaplanmalıdır.

𝐿𝑇𝐶_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡: ekipman SF, teknoloji SW ve yaş tc başına ısı geri kazanımının uzun vadeli maliyeti

𝑠𝑢𝑏𝑠_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ısı geri kazanım ekipmanı SF, SW, tc sübvansiyonları

𝑢𝑛. 𝑐𝑜𝑠𝑡_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑡: ısı geri kazanımı yatırımlarında sermaye birim maliyeti

𝑂&𝑀 𝑐𝑜𝑠𝑡_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: Isı geri kazanım ekipmanı için işletme ve bakım maliyetleri

𝑀_𝑃𝑂𝑇_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: Maksimum enerji tasarrufu potansiyeline yaklaşırken göreceli bir zorluğa neden olan gölge maliyetler.



Isı geri kazanımı

Isı geri kazanımı kararı:

➢ Isı geri kazanımına yapılan geçmiş yatırımlar da ekipmanın kısa vadeli maliyetine dahil edilir.

➢ Belirli bir süreç için model, bir ısı geri kazanım yatırımının uzun vadeli birim maliyetini, halihazırda mevcut 
ekipmanın kısa vadeli maliyetiyle karşılaştırır.

➢ Böylece model, her yıl yapılan ek enerji tasarrufuna karar verir. 

Isı geri kazanımının ekipmanın faydalı enerjideki payı hesaplanmalıdır.

Mevcut 
ekipman

Isı geri 
kazanımı

Faydalı enerji
SF, SW, tc



Isı geri kazanımı

Tedarik sürecinde (SF), teknolojide (SW) ve yaşta (tc) ısı geri kazanımının ek payı aşağıdaki formüle göre verilmiştir:

𝑆𝐻_𝐻𝐸𝑅_𝑁𝐸𝑊𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: Ek ısı geri kazanım yatırımlarının ekipmanın faydalı enerjisindeki payı

𝑔𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑡: ısı geri kazanım kararlarında fiyat duyarlılığı

𝐿𝑇𝐶_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡 : ısı geri kazanımı yatırımlarında sermaye birim maliyeti

𝑆𝑇𝐶_𝑁𝑂_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ısı geri kazanımında yeni yatırımlar hariç kısa vadeli maliyet



Isı geri kazanımı

Hesaplanan pay önceki yıllarda elde edilen yatırımlara dayanarak mevcut ısı geri kazanım payına eklenir:  

𝑆𝐻_𝐻𝐸𝑅𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: Isı geri kazanım yatırımlarının ekipmanın faydalı enerjisindeki toplam payı

𝑆𝐻_𝐻𝐸𝑅_𝐿𝐴𝐺𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ısı geri kazanımı yatırımlarının ekipmanın bir önceki yıldan kalan faydalı enerjisindeki payı



Demir ve çelik 

• Demir-Çelik sektöründe, satın alınan kok da dahil olmak üzere piyasadan elde edilen yakıtlar, kok köüründen 
elde edilen kok ve türetilmiş gazlarla rekabet etmektedir.

• Yerinde üretilen kok kömürü temel olarak yüksek fırınlarda ve ikincil olarak diğer demir ve çelik işlemlerinde 
kullanılır.

• Kok ile birlikte, elde edilen gazlar, kok üretiminin bir yan ürünü olarak üretilir. Kok üretimi ile birlikte elde 
edilen gazlar sabit bir oranda üretilir. 

• Dolayısıyla, elde edilen gazların gerçek bir üretim maliyeti yoktur. Kapasite kısıtlamaları nedeniyle 
denklemlerde yalnızca gölge maliyetleri bulunur.

• Kok, belirli bir teknolojiye (ORD, ORI, IMP…) ve yaşa sahip bir ekipman tarafından üretilir.

Kok üretim tesisi
Kok üretim süreci diyagramı

Kok fırın bataryası
Kok

Met kömür
veya kömür
karışımı

Toz kok
(ince
kok)

Kimyasal tesise
kok gazı ve yan
ürünler



Kok üretim süreci - Demir ve çelik 

• Yerinde üretilen kokun maliyeti, ekipmanın iadesi ve dönüşüm sürecinde kullanılan yakıtlar da dahil olmak 
üzere üretim maliyetini yansıtmaktadır. 

Adım 1: Her ekipman tipi için kok üretim sürecine katkıda bulunan yakıtların tahmini. Yakıtlar ikame edilebilir 
olarak değerlendirilir ve payları değişim ve optimum paylı logit fonksiyonları ile hesaplanır. 

Adım 2 : 1. adımdan itibaren tahmini yakıt payları göz önüne alındığında, ekipman tarafından kok üretiminin kısa 
vadeli maliyetinin hesaplanması:

𝑆𝑇𝐶_𝐶𝑂𝐾𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: Ekipman SW ve yaşın tc kok üretiminin kısa vadeli maliyeti

𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠_𝐶𝑂𝐾𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: kok üretimi için toplam yakıt maliyeti. Yakıt karışımı hesaplanan paylara dahil edilir.

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠_𝐶𝑂𝐾𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ekipman SW ve yaşın tc değişken yakıt dışı maliyetleri

𝑂&𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠_𝐶𝑂𝐾𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡: ekipman SW ve yaşın tc İ&B maliyeti



Kok üretim süreci - Demir ve çelik 

Adım 3 : Ekipmana göre kok üretiminin uzun vadeli maliyetinin hesaplanması.

Adım 4 : Kok üreten ekipmanların paylarının uzun vadeli maliyetler altında tahmini. Değişim payı ve optimum pay 
tahmin edilerek logit fonksiyonları ile hesaplama yapılır. 

𝐿𝑇𝐶𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡: ekipmanın SW kok üretiminin uzun vadeli maliyeti

𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡_𝐶𝑂𝐾𝑆𝐹,𝑆𝑊,𝑡: ekipmanın SW sermaye maliyeti

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠_𝐶𝑂𝐾𝑆𝑊,𝑡𝑐,𝑡 ekipmanın SW algılanan maliyeti

𝑆𝐻_𝐶𝑂𝐾_𝐿𝑇𝑆𝑊,𝑡: Kok üretim ekipmanlarındaki teknolojilerin uzun vadeli maliyetler içindeki payları



Kok üretim süreci - Demir ve çelik 

Adım 5 : Yerinde üretilen kok maliyetinin, farklı ekipman türlerinin uzun vadeli maliyetinin bir ortalaması olarak 
kestirilmesi. Maliyet işletme ve yatırım maliyetlerini geri kazanmalıdır.

• Uzun vadeli maliyetler, yeni yatırımlardaki uzun vadeli paylar ile ağırlıklandırılmaktadır.

• Bir yan ürün olarak türetilmiş gazların üretilmesi de dikkate alınmalıdır. Bu yakıtlar, demir çelik sektöründe 
dahili olarak tüketilir ve doğal gaz gibi piyasadan satın alınan gazların yerine kullanılır. 

• Bu nedenle, ikame edilen yakıtların maliyeti olan kok üretiminin fırsat maliyeti düşülmelidir.

• Doğal gaz yerine türetilmiş gazların tüketilmesinden kaynaklanan ilave emisyon maliyetleri de eklenmelidir. 

𝑈𝐶_𝑎𝑢𝑡𝑜𝑡yerinde üretilen kok fiyatı

𝑜𝑝_𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡: ilave yakıt tüketilmemesinden kaynaklanan kok fırsat maliyeti

𝑎𝑑_𝑒𝑚𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡: doğal gaz yerine türetilmiş gaz kullanmanın ilave maliyeti



Kok üretim süreci - Demir ve çelik 

Yerinde üretilen kok ve türetilmiş gazlarda sağlanmasıi gereken kısıtlar:

• Üretilen kok ve üretilen gazlar arasında sabit oran

• Kok tüketimi: Yerinde üretilen kok, demir ve çelik sektöründe yüksek fırın işlemi tarafından talep 
edilmektedir. Kok fırınından elde edilen toplam kok üretimi, hiç bir kalıntı kalmadan, bu işlem sırasında 
tüketilmelidir.

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑐𝑘𝑒 = 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑐𝑘𝑒,𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑎𝑐𝑒

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑐𝑘𝑒: Toplam kok üretimi

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑑𝑔𝑠: Yan ürün olarak toplam türetilmiş gaz üretimi

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑐𝑘𝑒,𝑑𝑔𝑠: Kok ve DGS arasındaki oran



Kok üretim süreci - Demir ve çelik 

Yerinde üretilen kok ve türetilmiş gazlarda sağlanmasıi gereken kısıtlar:

• DGS tüketimi: Kok üretimi DGS üretimi için temel faktördür, çünkü koka göre sabit bir oranda üretilirler. DGS 
ayrıca demir çelik sektöründeki süreçlerde de tüketilmektedir. Kalıntı varsa, EST'nin güç modülünde, 
endüstriyel CHP tesislerinde ve kazanlarında tüketilir.

𝐷𝐺𝑆_𝑃𝑂𝑊𝐸𝑅: Enerji sektöründe tüketilmeye bırakılan artık DGS



Kok üretim süreci - Demir ve çelik 

Kok üretimi

Türetilmiş gazlar

Yüksek fırın

Demir ve 
çelik

Üretim süreçleri

Güç ve buhar 
üretimi

Kok fırın bataryası

Met kömür
veya kömür
karışımı



Giriş ve Çıkış Dosyaları



EST modelinde, kullanıcının simülasyonu kontrol edebildiği 4 Excel girdi 
dosyası vardır (ekleme-değiştirme verileri ve varsayımlar):

• Senaryolar arasında ortak: Commondata (“sürücü”:\EST\CommonData\xlsx\)

• Exogdata: Bu dosya, modele parametreler halinde eklenmiş dış verileri içerir, örneğin, 
Dengeleme Modülünde kullanılan endüstriyel tesislerin ve (varsa) dış parametrelerin yakıt 
karışımının yanı sıra  talep sektörü, işlem ve yakıt başına temel olarak enerji tüketimi verileri.

• Sets_EST: Bu dosya, model tarafından kullanılan tüm setleri, örneğin yıl setini, yakıt setini, tüm 
talep sektörlerinin setlerini, alt sektörleri ve işlemleri ve sektörlerin ve yakıtların göreli haritalarını 
içerir.

• Senaryoya özgü: Inputxlsx (“sürücü”:\EST\Scenarios\“ScenarioName”\Inputxlsx\)

• “ScenarioName” _Input_demand

• “ScenarioName”_Input_supply

Giriş dosyaları - Genel bakış



Her seviye için tüm etiketler 
EST_sets.xls dosyasında 
bulunmaktadır.

Giriş dosyaları - Sets_EST (1/4)



Her seviye bir sonrakine eşlenir.

Giriş dosyaları - Sets_EST (2/4)



• İşlemlerin yakıtlarla eşlenmesi.

Giriş dosyaları - Sets_EST (3/4)

İşlem seviyesi SF (Demir ve Çelik - Basit 
Oksijen Fırını - Hammadde Hazırlığı)



• Isı Geri Kazanım seçeneğiyle 
proseslerin haritalanması.

• Maksimum Isı Geri Kazanımı 
parametresi

Giriş dosyaları - Sets_EST (4/4)



• Baz yıl için sektör, alt sektör, işlem ve yakıt başına nihai enerji tüketimi (SB-SF) ile ilgili 
tüm veriler.

Giriş dosyaları - Exogdata



Ana giriş dosyası: “ScenarioName” _Input_demand

• Her bir senaryo için giriş dosyası

Giriş Talep dosyasında, Talep Modülü için EST modelinin giriş verileri üzerinde kontrol sağlayan 40 
sayfa bulunmaktadır. 

• Kullanıcı tarafından girilen veriler

• makroekonomik veri ve faaliyetler, 

• stok ve yaşlar

• vergili ve vergisiz yakıt fiyatları

• yakıt potansiyeli

• politika parametreleri vb.

• Modelleyicinin modelleme paramatreleri

• Logit fonksiyonları için gamma parametreleri

• Yakıt potansiyelinin polinom fonksiyonu için parametreler

• Teknoloji maliyetleri (sermaye, değişken) vb.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (1/30)



Macro_data sayfası şunlar hakkında veri içerir:

• Makroekonomik etmenler
• GSYİH, kişi başına GSYİH, gelir, nüfus

• Faaliyetler / SB-SF seviyesindeki sektörlerin 
faydalı enerjisi

EST Talep Modülü, nihai enerji talebini 
hesaplamak için aktivite verilerini gerektirir.

1. SB seviyesinde faaliyet hesaplaması için 
GAMS modeli içindeki ekonometrik formül 
(şu anda etkin değil) - girdi olarak kişi 
başına GSYİH ve kişi başına gelir

2. direkt girdi olarak SB seviyesindeki faaliyet

• SC-SF seviyelerinin faaliyetlerine ilişkin 
değerler, tamamlayıcılık ve ikame edilebilirlik 
için endeks olarak eklenir.

• Stok verilerinin hesaplanması

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (2/30)



• Bu sayfa Exogdata dosyası ile bağlantılıdır.

• Isı oranlarının hesaplanmasında kullanılır (faaliyet birimi başına nihai enerji tüketimi)

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (3/30)



• Bu sayfa, her bir süreç SF için ekipman stokunu (GW veya araç sayısı olarak), ayrıca 
stokların kullanım ömrünü ve yaşlarını içerir.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (4/30)



• Politika etmenleri

• sanayi ve enerji sektörleri için karbon fiyatı

• kalan sektörler için karbon değeri

• yenilenebilir (RES) değer: YEK yakıtlarına 
yakıt değişimi (KWh başına USD cinsinden)

• enerji verimliliği (EE) değeri: enerji 
tasarrufunu artırmak (KWh başına USD 
cinsinden)

• Temiz yakıtlar için yakıt harmanlama 
parametreleri

• EST Talep Modülünün ekonometrik 
fonksiyonunda makroekonomik 
etmenlerin esnekliğinin hesaplanmasında 
kullanılan değer ve parametreler.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (5/30)



• sanayi ve enerji sektörleri için karbon fiyatı
• emisyon maliyetlerinin eklenmesi - ETS sisteminde piyasa fiyatının simülasyonu

• karbon kaçağı parametresi: faturalandırılacak sektör başına CO2 emisyonunun yüzdesini gösterir. Gerisi serbest
emisyon izinleridir (“hassas” sektörlerin karbon kaçağından ve rekabetten korunması). Carbon Leakage parametresi
EST Arz Modülünde endüstriyel CHP tesislerinin ve kazanların sanayi sektöründeki kısmi muafiyeti için kullanılır ve
CarbonPriceInd parametresiyle çarpılır.

• Karbon Kaçağı (Carbon Leakage ) Nedir;

• Karbon kaçağı, iklim politikaları ile ilgili maliyetler nedeniyle işletmelerin daha düşük emisyon kısıtlamaları olan diğer
ülkelere üretim devretmesi durumunda oluşabilecek durum anlamına gelir. Bu, toplam emisyonlarda bir artışa yol
açabilir.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (6/30)
Talep tarafı

Arz tarafı



• Carbonpricing parametresi, EST Talep Modülünde sanayi sektörü ve havacılık sektöründeki endüstriyel 
işlemlerin kısmi muafiyeti için kullanılır ve CarbonPriceETS parametresiyle çarpılır.

• Carbon Leakage parametresine eşdeğerdir, ancak bu Talep Modülü sektörleri içindir.

• Karbon kaçağı riskini telafi etmek için, işlem başına ETS'ye katılan sanayi sektörlerine ödeneklerin serbest 

olmayan payının yüzdesini içerir. Önemli bir “karbon kaçağı” riskine maruz kaldığı düşünülen sektörlerdeki ve 
alt sektörlerdeki tesisler, rekabet edebilirliklerini desteklemek için özel muamele görürler.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (7/30)

2025 yılında, Demir 
Çelik Sektöründeki 
Yüksek Fırın işlemi 
için CO2 
emisyonlarının 
sadece %70'i karbon 
fiyatıyla tahsil 
edilecektir - % 30 
ücretsiz izin.



• EST modeli, kullanıcının ETS'ye 
eklenemeyen bir işlemin CO2 emisyonu 
oranını göstermesini sağlar (0'dan 1'e 
kadar değerler).

• Her işlem için karbon fiyatı şu şekilde 
hesaplanır:

Karbon Fiyatı x CarbonPricing x ETSsplit

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (8/30)



• doff parametresi aşağıdakiler için tanımlanmıştır:

• tüm seviyeler ve yakıtlar (doff_f), 

• tüm seviyeler, teknolojiler ve yaşlar (doff_SF_tc).

• Talep Modülünde yaygın olarak bir yokluk 
göstergesi olarak kullanılmaktadır.

• Örneğin doff_f, yakıtları proseslere eşler.  1 
değeri, belirli bir işlem için belirli yakıta izin 
verilmediğini gösterir.

• Yakıt yasağı durumunda politika etmeni olarak 
kullanılır.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (9/30)



doff_SF_tc, belirli teknolojilerin ve işlemlerin belirli bir yıldan önce kullanılmasını engellemek için kullanılır

• 1'e eşit bir doff_sf_tc değeri, işleme izin verilmediğini veya teknolojinin mevcut olmadığını gösterir. doff parametresi,
2015 yılında normal teknolojilerden başka teknolojilerin kullanılmasına izin vermez.

• örneğin Demir Çelik endüstrisinde Direkt Redüksiyon Cevheri seçeneği 2040'tan önce mevcut değildir. Bu teknolojinin
Türkiye'nin Demir-Çelik sektörüne girip girmeyeceğine ve hangi yıla gireceğine dair bir bilginiz var mı?

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (10/30)

Teknoloji türleri

Yaş

Yıl



• Bu sayfa kullanıcının işlem, 
ekipman ve yaş başına ekipmanın 
erken değiştirilmesine izin verilip 
verilmediğini belirtmesini sağlar.

• Mevcut olasılık için 1 değeri

• Erken değiştirme imkanı için 0 
değeri

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (11/30)



Bu sayfada farklı yakıtlar için emisyon faktörleri eklenmiştir.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (12/30)



• Bu sayfa ithal edilen veya yurtiçinde üretilen yakıtların vergi öncesi fiyatlarını, nakliye
maliyetlerini, zamları, biyokütle ve hidrojen için ek maliyetleri, tüketim vergisini ve
KDV'yi % olarak içermektedir.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (13/30)



Bu sayfa aşağıdaki gibi SF seviyesi süreçlerinin bütün tekno-ekonomik özelliklerini içerir:

• ısı oranları (faaliyet birimi başına nihai enerji)

• Dinamik olabilen değişken ve İ&B maliyetleri (İ&B maliyetlerinin büyüme oranı), sermaye maliyetleri

• Kullanım oranları, kullanım ömrü ve teknoloji başına verimlilik faktörleri

• doluluk oranları, kilometre, ceza aralığı (yalnızca ulaşım için geçerlidir)

• Kullanımda kalma olasılığı fonksiyonu parametreleri

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (14/30)



• Bu sayfa yaparak öğrenme (LBD) parametrelerini içerir
• floor cost: LBD'nin taban değerini belirten parametrenin değeri (teknoloji potansiyeli olarak kabul edilen, normal teknolojiye göre 

sermaye maliyetinde olası en düşük azalma) 

• inflection year: LBD lojistik eğrisinin büküm noktasına ulaşmak için 2015'ten itibaren geçen yıllar (teknoloji olgunluğu)

• speed of learning: LBD'nin hızını gösteren kat değeri için parametre değeri.

• LBD faktörü, yeni teknolojilerin üretilmesine ilişkin belirsizliklerin bir öğrenme süreci yoluyla giderilmesini 
temsil eder. LBD parametresi doğrudan ekipmanın sermaye maliyeti ile çarpılarak yatırım maliyetlerini 
düşürmekte ve yeni teknolojilerdeki yatırımların artmasına yardımcı olmaktadır.
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Bu sayfa ısı geri kazanım parametrelerini 
içerir

• ısı geri kazanım potansiyelinin polinom 
fonksiyonunun katsayıları,

• logit fonksiyonunun gama parametreleri

• Isı geri kazanım ekipmanlarının yatırım 
maliyetleri,

• işletme ve bakım maliyetleri

• algılanan maliyet ve sübvansiyonlar, 

• ekipmanın kullanım ömrü.
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• Kaynak tükenmesi nedeniyle artan maliyetleri yansıtan katsayılar (modeller tarafından 
eklenen) SB seviyesinde (sektör düzeyinde) ve yakıta göre tanımlanır.
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• Eksojen olarak tanımlanan sıradan teknolojinin etkinliğinin gelişme eğilimi üzerine
varsayımlar. exo_effi_ORD değeri, Modüldeki diğer tüm teknoloji kategorilerine,
çalışma esnasında uygulanır.
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Yerinde Üreten Ekipman (kok fırınları) Verileri

• Tekno-ekonomik veriler (ısı oranı, kullanım ömrü, maliyetler, çıktı oranı, baz yıldaki stok, kullanımda kalma parametreleri vb.)

• Teknoloji dışı seçim
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• Faiz oranları, kullanım faktörleri ve taraf başına nüfus payları hakkında veriler 

• Ulaştırmaya özgü politika etmenleri: özel araçlar ve hafif hizmet araçları için karbon 
standartları ve ağır hizmet araçları için verimlilik standartları.
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• Bu sayfa, kullanıcının teknoloji türü başına işlem ekipmanı için sübvansiyonlar
eklemesine izin vermektedir.

• % olarak ifade edilir ve sermaye maliyetlerini düşürür.
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EST, yeni teknolojilerin veya yakıtların piyasaya girişi ve kullanımıyla
ilgili belirsizliklerin veya fiyat dışı piyasa engellerinin kaldırılmasına
yönelik politikaları da içerir.

Piyasa engelleri nelerdir?

Yeni ortaya çıkan teknolojilerin piyasaya girmesini engelleyen veya
kısıtlayan ekonomik, teknolojik, düzenleyici, davranışsal faktörler,
örneğin

• teknik olgunluk - yüksek maliyetler

• sınırlı veya olmayan ilgili altyapı

• Sosyal kabul - tüketici bilinci ve ticarileştirmeyi destekleme
konusundaki isteksizlik (örneğin, elektrikli araçlar için menzil kaygısı
veya altyapı riski)

• Tüketiciler her zaman saf ekonomik temellerle karar vermezler

Tüm bu faktörler, bir seçeneği daha az cazip hale getiren
soyut/gizli maliyetleri temsil eder.
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Talep

maliyetler Tüketicinin algıladığı

maliyetler

miktar

Üretici maliyeti

arz eğrisi



• Tarafça algılanan ya da gizli maliyetler, tüketicinin ortaya çıkan ekipman teknolojilerine yönelik
belirsizlikleri de dahil olmak üzere piyasa engellerini temsil eder.

• Bu parametre, işlem ve tarafa göre algılanan ekipman maliyetlerini temsil eder ve uzun vadeli maliyetlerin
hesaplanmasında kullanılır (yatırım). Zaman içinde algılanan ekipman ya da yakıt maliyetlerini düşürerek,
kullanıcı yeni teknolojilere yatırımları teşvik etme kabiliyetine sahip olur.
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• Algılanan ya da gizli maliyetler, tüketicinin arz ve kalite bakımından yeni ortaya çıkan yakıtlara
yönelik belirsizliğini gösterir.

• Bu parametre, bir yakıtın tüketiminin algılanan maliyetini temsil eder ve uzun vadeli maliyetlerin
(yatırımların) hesaplamasına dahil edilir. Zaman içinde algılanan ekipman ya da yakıt maliyetlerini
düşürerek, kullanıcı yeni teknolojilere yatırımları teşvik etme kabiliyetine sahip olur.

• SA_hide_f, Sets_EST dosyasına dahil edilir ve gizli maliyetlere izin verilen seltörleri tanımlar.
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örneğin, Biyokütle ve Temiz 
Gaz için algılanan yakıt 
maliyetleri, burada sırasıyla %20 
ve %100 oranında artırılır.  
Sonuç olarak, kısa vadeli 
marjinal maliyet ve İ&B 
maliyetleri de artmıştır.



Bu sayfa teknoloji türüne göre algılanan kok fırınları maliyetlerini içermektedir.
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• Bu sayfa, her projeksiyon yılı için olası yakıt sınırlamalarını içermektedir.

• Yakıtların bazıları sınırlı bir kullanılabilirlik potansiyeline sahip olabilir, örneğin biyokütle, atık, güneş enerjisi veya jeotermal,
yani önemli bir tükenme riski vardır. Model, potansiyel tükenmenin maliyet üzerindeki etkisini dikkate almaktadır.

• Potential parametresi yakıt değişimi için de (YEK için uygulanabilir) kullanılır, örneğin SF işlemindeki potansiyelin arttırılması,
geleneksel fosil yakıtlar yerine biyo-enerji kullanımına izin verir.
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• ThetaOptimum parametresinin değeri, taraf heterojenitesinin uygulandığı işlemler için, her seviyede ve taraf başına hem
kısa hem de uzun vadede mevcuttur.

• ThetaOptimum değerini artırarak, optimum paylar artan bir ağırlık alır ve nihai payları maliyetler ile tanımlandığı için
optimum karışıma doğru kaydırır.

• Kullanıcı tarafından dışsal olarak ayarlanır. Mevcut durumda, PRIMES den elde edilen tecrübeye dayanarak ayarlanmıştır.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (27/30)



• Logit fonksiyonlarının Gamma ve GammaOptimum parametreleri, yapılan seçime göre fiyat hassasiyetini
yansıtır ve “ScenarioName”_Input_Demand dosyasında sağlanır.

• Kullanılan değerler PRIMES'in modelleme deneyiminden alınmıştır.

• Genel ilke: aynı işlem için, gama optimum değeri her zaman daha büyüktür veya gama değerine eşittir, yani
gelecekteki seçimler fiyatlara daha duyarlı olacaktır.
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• Değişim logit fonksiyonlarının ölçek parametreleri, Talep dosyasındaki ilgili sayfalarda seviye bazında ayrı ayrı 
tanımlanır ve aşağıdakilerin hesaplanmasında kullanılır:

• üst düğüm seviyesinin faaliyetinde alt düğüm seviyesinin değişim payı (SB-SD için geçerlidir),

• SE seviyesindeki toplam arz süreçlerinde ekipman tipi bileşimi SF seçimi, yatırımların (uzun vadeli maliyetler) ve işletmenin
(kısa vadeli maliyetler) kararlaştırılması için kullanılır. 

• yakıtın proses ve yıla göre payı, tüm teknoloji kategorilerine ve yaşlara uygulanır.

• SE-SF seviyelerindeki parametreler tarafa özgüdür.

• Değerler 1/ikame edilebilirlik endeksine karşılık gelir.

Giriş dosyaları - Talep Excel Dosyası (29/30)



• Sektörel Katma Değere İlişkin Veriler, Çıktı Nihai Raporunda raporlama 
amacıyla kullanılmıştır.
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EST modelinde, kullanıcının bir senaryo sonuçları hakkında bilgi alabileceği 2 Excel çıktı 
dosyası vardır:

• rapor formatında: FinalReport_ “ScenarioName”. Gösterge içerikler:

• Senaryo varsayımları, örneğin makroekonomik etmenler, uluslararası yakıt fiyatları, temel politika etmenleri vb.

• Göstergeler, örneğin GSYİH'nın karbon yoğunluğu, birincil enerji tasarrufu, sektör başına YEK payı, ithalat bağımlılığı, 
vb.

• Anahtar enerji sonuçları, örneğin yakıt türü başına birincil enerji üretimi, ortalama elektrik fiyatı vb.

• Son kullanım sektörleri için temel ekonomik sonuçlar, örneğin sermaye, yakıt ve yakıt dışı maliyetler, emisyon ve 
enerji vergilendirme maliyetleri, vb. 

• Faaliyet, ilgili yakıt tüketimi, yatırım harcaması ve sektör ve süreç başına stok

• Tesis türüne göre enerji, ısı ve buhar üretim verileri (yakıt tüketimi, maliyetler, göstergeler vb.) (Elektrik santrali, 
endüstriyel CHP tesisleri ve kazanlar, merkezi ısıtma vb.) 

• Yakıt ve hammadde başına biyoenerji talebi ve arzı verileri

• veritabanı formatında: “ScenarioName” _db
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İlginiz için teşekkür ederim!


