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Enerji talebi uygulamalı alıştırmaları - ulaştırma sektörü



Temel prensipler

• Enerji ürünleri, enerjiden faydalı hizmetler almak için kullanılır. Enerji talebi, tüm enerji ürünlerinin talebine 
karşılık gelir:

• Elektrik
• Doğal gaz
• Petrol yan 

ürünleri
• Biyokütle

• Sanayi
• Hanehalkı
• Hizmetler
• Ulaşım

Kullanılır 

• Bu nedenle enerji talebi, bireyin veya işletmenin genel davranışından kaynaklanmaktadır. 
• Bireyler faydalarını bütçe kısıtı altında maksimize eder
• İşletmeler, karlarını piyasa kısıtlamaları altında maksimize eder

• Enerjinin faaliyete dönüşümü, ekipmana bağlıdır. Ekipman tipi, enerji tüketiminin özelliklerini tanımlar:
• Faaliyetin enerji yoğunluğu - bir birim ürün için kaç KWh. Enerji verimliliği, kullanılan ekipmana bağlıdır 
• Yakıt karışımı - yakıtların ekipmanın işletilmesine katkısı

Faaliyetler



Temel prensipler

• Ekipman seçimi doğrudan yatırım kararlarıyla ilgilidir. Mevcut ekipmanın çalışması dışında, firmalar ve 
bireyler gelecekle ilgili kararlar alırlar. Taraflar gelecekteki faaliyet talebini karşılamak için yatırım yaparlar.

• Bu, (halihazırda mevcut ekipmanlarla birlikte) kısa vadeli davranışların ve (teknoloji ve sermayeyi değiştirme 
olasılığıyla) uzun vadeli davranışların  farklı olduğu anlamına gelir.

Operasyondaki 
ekipman

Yeni ekipman

Faaliyet talebinin kapsamı:
Sanayi
Hizmetler
Hanehalkı
Ulaşım

Yatırım

Mevcut ekipman

Giren yakıtlar

Faaliyete 
dönüşüm

Seçenek

Seçenek

Seçenek



Model taksonomisi

•Talebin analitik ayrıştırılması (ağaç)

•Her adımdaki mühendislik ilişkileri

•Teknolojilerin açık temsili

Aşağıdan yukarıya 
mühendislik türü

•Etmenleri enerji talebiyle ilişkilendiren ingirgenmiş biçim 
ilişkileri

•Mühendislik ilişkisi yok

•İlişkinin istatistiksel olarak tahmin edilen katsayıları

Yukarıdan aşağıya 
ekonometrik türü

•Mikroekonomik davranış analitik olarak temsil edilir

•Mühendislik ilişkileri ve açık teknolojiler davranışın belirli 
adımlarında temsil edilir

•Enerji talebi enerji dışı kararlarla bağlantılıdır

Hibrit yaklaşım 
mikroekonomik temel



EST talep modülü

• EST'nin talep modülü hibrit modellerin sınıflandırmasına aittir. Enerji kararları mikroekonomik temellere 
dayanmaktadır.

• Sanayi, ulaştırma ve üçüncül sektörlerdeki faaliyetlerin ayrıntılı gösterimi. 

Model şunları seçer:
• Yeni yatırımların optimum bileşimi
• Operasyondaki optimum ekipman bileşimi
• Her ekipman tipinde kullanılan yakıtlar
• Model, taraf heterojenliği ve gizli maliyetler gibi seçeneklere izin verir

Dikkat: 
• Seçimler eksik ikame prensibi altında yapılır. En ucuz seçenek, en pahalı seçeneklerden tamamen üstün 

olmayacaktır.
• Bu da, doğrusal programlama problemiyle uyumlu değildir. Bu durumda, en ucuz kaynak tükenene kadar 

kullanılır.



İç içe Kararlar

• Hedef: belirli bir faaliyetin talebini karşıla (örneğin ulaştırma sektörü). 
• Faaliyet talebi modele eksojendir. Ekonometrik olarak tahmin edilir veya sektörel faaliyeti öngören 

makroekonomik modeller ile elde edilir. 
• Enerji ile ilgili kararlar iç içe geçmiş bir ağaç üzerinde ayrı düğümlerde verilir.

➢ Yolcu taşımacılığı sektöründe, model yolcu kilometresi talebini karşılamaya çalışır.
➢ Seçimler belirli adımlarla yapılır:

1. Toplu taşıma vs özel taşıma
2. Özel Araba vs Motosiklet
3. Geleneksel vs elektrikli otomobil
4. Gelenekselbenzin vs geleneksel dizel



İç içe Kararlar

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 sektörü için enerji talebi alıştırması

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Binek araçlar için 
faaliyet Mpkm 199,884 234,000 266,000 302,000 341,000 396,000 455,000 522,000

Binek araçlara yönelik artan aktivite talebi, 2050 yılına kadar 5 yıllık adımlarla karşılanmalıdır. 

Üç araç türü faaliyeti sunmak için adaydır:

• İçten Yanmalı Motor arabaları Yakıt: Benzin

• Elektrikli Arabalar Yakıt: Elektrik

• Plug-in Hibrit Otomobiller Yakıt: %80 Benzin, %20 Elektrik

Binek araçlar için faaliyet

Problem: 
• özel araç alt sektöründe 2050 yılına kadar artan ulaşım talebini karşılayın.
• Kullanılan yakıtlar için nihai enerji tüketimini hesaplayın. 



Basitleştirilmiş bir karar ağacı

Özel arabalar için 
yolcu kilometresi

Özel arabalar

İçten yanmalı motor

Elektrik

Plugin Hibrit

Benzin

Benzin %80

Elektrik

Elektrik %20

Teknoloji 
ikamesi

Bu örnekte yakıtlarda ikame 
yoktur

• Üç binek araç teknolojisi ikame 
edilebilir.

• Bu örnekte, ekipman seçimi 
yapıldığında yakıt ikame 
edilmediği varsayılmaktadır.



Devam etmeden önce: karar verme 

• Bu alıştırmada, aynı anda iki karar verilir:
➢ Yeni araçlara yatırım. Karar, yatırım ve operasyonel giderleri karşılayan uzun vadeli birim maliyete 

dayanmaktadır.
➢ Projeksiyonun tüm yılları için faaliyet talebini karşılayan operasyonel araçların bileşimi. Operasyon 

seçimi sadece kısa vadeli araç maliyetini dikkate alır.

• Bununla birlikte, model, doğrusal programlama durumunda olduğu gibi, sadece en ucuz araç seçeneğini 
seçmemelidir. Bunun yerine, seçimler arasındaki eksik ikame modeline uyulmalıdır. 

Firmalar ve bireyler için kararları nasıl modellemeliyiz?

Kesikli seçim teorisi karar vermeyi modellemek için yararlı bir çerçeve sağlar.



Kesikli seçim teorisi

Kesikli seçim teorisi 1970'lerde geliştirilmiş ve tüketici davranışlarının analizine odaklanmıştır. Daniel McFaden,
kesikli seçimin teorik temelini geliştirme konusundaki öncü çalışmalarından dolayı, 2000 yılında İktisadi Bilimler
alanında Nobel ödülünü kazandı.

• Kesikli seçim modelleri, iki veya daha fazla alternatif arasındaki seçim sürecini tanımlar.
• Sürekli modellerin aksine, seçimlerin ayrık olması gerekir. Sonuç olarak, tüketici alternatiflerinden sadece 

birini seçer.

Sürekli seçim 
modelleri

Kesikli Seçim 
modelleri

Problem tanımı
Her alternatiften ne 

kadar?
Alternatiflerden

hangisi?

• Birey için kesikli seçim problemi: Hangi arabayı alacağınızı seçmek. Alternatifler:
1. Geleneksel araba
2. Elektrikli araba
3. Plugin hibrit



Kesikli seçim teorisi

• Seçim stokastik değil, deterministiktir. Eğer tüm bilgi ve karar kriterleri mevcut olsaydı, seçimi belirsizlik 
olmadan tanımlayabilirdik. 

1. Geleneksel araba
2. Elektrikli araba
3. Plugin hibrit

• Bununla birlikte, belirli bilgilerin bulunmamasından dolayı, farklı tercih modelleri, şunları dahil etmek için 
stokastik varsayımların kullanılmasına dayanır:

1. Taraflar veya zamana göre değişen tercihler
2. Seçim kararını etkileyen gözlemlenmeyen faktörler

• “Hangi araba alınacak” sorunu için sonuç şöyle olacaktır:
1. Geleneksel araba - %80
2. Elektrikli araba - %10
3. Plug-in hibrit - %10



Kesikli seçimin arkasındaki matematik

Gözlemlenen faktörlerle ilgili fayda 
(maliyet, zaman vb.)

Gözlemlenmeyen faktörlerle temsil 
edilen fayda. Belirli bir dağılımı izleyen 
bir değişkenle temsil edilir 

Başlangıç noktası: bir bireyin seçimi
• Seçeneklerin sayısı: N
• Seçenekler: A1,A2,A3, …..AN

Her bir seçenek bireye spesifik bir miktarda fayda U sağlar.

• Seçenek A1

• Seçenek A2

......
• Seçenek AN



Yalnızca iki seçeneğin mevcut olduğunu varsayalım:

Kesikli seçimin arkasındaki matematik

• Seçenek A1

• Seçenek A2

Birey seçenek A1’i seçecektir, eğer:

ε1, ε2 doğrudan gözlenebilir olmadığından, ancak belirli bir dağılımı takip ettiğinden, seçenek A1’in 
seçenek a2 üzerinde olasılığı şöyle tanımlanır:



Dağılım
Normal

Model türü Logit Probit

Kesikli seçim modellerinde yaygın olarak kullanılan 
dağılımlar

Kesikli seçimin arkasındaki matematik

PA1 ve PA2 olasılıkları, E1 ve E2 değişkenlerinin dağılımı için spesifik varsayımlar altında 
hesaplanabilir.
Bizim durumumuzda, varsayımlar şunlardır:
ε 1 ve ε 2 aynı dağılımı, aynı varyansı ve sıfır ortalamasını takip eder.
ε 1 ve ε 2 arasındaki dağılımlar birbirinden bağımsızdır.



Aynı formül kullanılarak, bütün seçenekleri seçme olasılıkları {PA1, PA2 ….. PAN} hesaplanabilir.

burada β dağılımın standart sapması σ ile ilgili bir parametredir. Geleneksel olarak bire eşit olarak ayarlanır.

Kesikli seçimin arkasındaki matematik

• Burada görüldüğü üzere, logit modeli kullanıldığında A2 yerine A1 seçme olasılığı:

• Çoklu seçim durumunda {A1, A2 …..AN} diğer seçenekler yerine A1 seçme olasılığı:



Birçok birey için seçenekler

Her birey, seçenekleri farklı ağırlık veya kriterler ile değerlendirir:

Birey 1:

Birey 2:

Birey N:

…
…
…

Her seçim için yardımcı programlar farklılık 
gösterdiğinden, logit fonksiyonları her birey için farklı 
olasılıklar hesaplar.

• Seçenek A1

• Seçenek A2

• Seçenek A1

• Seçenek A2

• Seçenek A1

• Seçenek A2



Bireysel seçimlerin birleştirilmesi

Ayrı bireysel seçenekleri bir araya getirmenin en basit yöntemi, her bir seçenek için ortalama fayda 
kullanmaktır.

Temsili Birey:

Bu yaklaşımla, olasılıklar incelenen popülasyondaki her seçimin payları olarak yorumlanabilir.

• Seçenek A1

• Seçenek A2

• Olasılık



Bireysel seçimlerin birleştirilmesi

Diğer bir yöntem ise bireyleri gruplar halinde özelliklerine göre ayırmaktır. “Hangi araba alınacak” probleminde 
bu gruplama gelire dayalı olarak yapılabilir. 

Bu olasılıklar, toplam nüfus içindeki seçim paylarının hesaplanmasında kullanılabilir:

Logit modeli, her bir gelir kategorisi için A1’I seçme olasılıklarını hesaplar.

burada:

SHA1: A1 seçeneğinin toplam popülasyon içindeki diğer seçenekler arasındaki payı

N: popülasyon

Ni: Her popülasyon grubunun büyüklüğü



Uygulamada kesikli seçim…

• EST'de logit fonksiyonu karar vermenin ana mekanizmasıdır.
• Fayda fonksiyonuna dahil edilen gözlemlenen parametre, seçimin uzun vadeli veya kısa vadeli maliyetidir.
• Bu durumda, maliyetin fayda üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Maliyetin eksi işareti ile görülmesinin nedeni 

budur:

• N tane kesikli seçenek arasında seçimin olasılığı veya payı şöyle hesaplanabilir:

burada:

Uj: seçenek j’den elde edilen fayda

γ:  faydanın fiyat değişikliklerine duyarlılığı

pj: seçenek j’nin birim maliyeti



Alıştırmaya geri dönelim…

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Binek araçlar için 
faaliyet Mpkm 199,884 234,000 266,000 302,000 341,000 396,000 455,000 522,000

Binek araçlara yönelik artan aktivite talebi, 2050 yılına kadar 5 yıllık adımlarla karşılanmalıdır. 

Üç araç türü faaliyeti sunmak için adaydır:

• İçten Yanmalı Motor arabaları Yakıt: Benzin

• Elektrikli Arabalar Yakıt: Elektrik

• Plug-in Hibrit Arabalar Yakıt: %80 Benzin, %20 Elektrik

Binek araçlar için faaliyet

Problem: 
• özel araç alt sektöründe 2050 yılına kadar artan ulaşım talebini karşılayın.
• Kullanılan yakıtlar için nihai enerji tüketimini hesaplayın. 



Problem verileri - ekipman

• Bu sorunu çözmek amacıyla binek araçlar için gelecekteki varsayımların yanı sıra ayrıntılı veriler 

gerekmektedir: Birim 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Sermaye 
maliyeti

İYM USD/araç 22,016 21,641 21,337 21,139 21,027 20,970 20,942 20,928

Elektrikli USD/araç 54,476 43,645 37,902 36,060 35,572 35,449 35,419 35,412

Plugin Hibrit USD/araç 33,667 28,886 26,351 25,538 25,322 25,268 25,255 25,252

kilometre

İYM Km/yıl 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Elektrikli Km/yıl 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Plugin Hibrit Km/yıl 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ömür

İYM yıl 10 10 10 10 10 10 10 10

Elektrikli yıl 10 10 10 10 10 10 10 10

Plugin Hibrit yıl 10 10 10 10 10 10 10 10

Binek araçlara ilişkin veriler

• Sermaye maliyeti, aracın satın alınmasının maliyetidir.
• Kilometre, her bir araç türünün kat ettiği ortalama kilometredir.
• 10 yıl tüm araçların tipik ömrü olarak kabul edilir.  



Birim 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

doluluk oranı

İYM Km/yıl 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73

Elektrikli Km/yıl 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Plugin Hibrit Km/yıl 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

tüketim

İYM KWh/km 0,92 0,83 0,74 0,65 0,55 0,51 0,46 0,46

Elektrikli KWh/km 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,27 0,25 0,25

Plugin Hibrit KWh/km 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

• Doluluk oranı, araç başına ortalama yolcu sayısını ifade eder.
• Araç tüketimi, 1 kilometrelik yolculuk için gereken KWh yakıt cinsinden ifade edilir. 

Binek araçlara ilişkin veriler

Bu veriler, her araç tipi için, yolcu Km'sinin birim maliyetinin hesaplanması için gereklidir. Araç karşılaştırması 
bu karşılaştırma altında yapılacaktır.

Problem verileri - ekipman

Kısa vadeli maliyet: operasyona bağlı Uzun vadeli maliyet: operasyona
ve yeni ekipman alımına bağlı 

Binek araçlara ilişkin veriler



Problem verileri - ekipman

• 2015 yılında, özel arabaların faaliyeti 199,884 Mpkm olarak gerçekleşmiştir.Bunların, ana yakıtın 

benzin olduğu geleneksel arabaları da (İYM) içeren bir stok bileşimi ile kapsandığı varsayılmaktadır.

Tür birim 2005

İYM bin araç 7,215.97

Elektrikli bin araç 900.98

Hibrit bin araç 1,801.96

Toplam bin araç 9,918.90

2015 için binek araçlar

Mevcut tüm binek araçların 2015 yılında satın 

alındığı varsayılmaktadır. Bu, 10 yıllık bir ömür 

ile, mevcut stokun 2030 yılına kadar 

değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

• Yıllık sermaye maliyetinin hesaplanmasında anüite faktörü kullanılmalıdır. Hesaplama için araç ömrü 

ve faiz oranı ön şarttır.

Faiz oranı %7.5

Binek araçlar için faiz oranı



Problem verileri - yakıtlar ve diğerleri

Yakıt maliyetlerini ve yakıt emisyonlarını hesaplamak için yakıt verileri gereklidir.

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Yakıt fiyatı Benzin USD/KWh 0.168 0.192 0.194 0.196 0.197 0.199 0.200 0.201

Yakıt fiyatı Elektrik USD/KWh 0.143 0.158 0.162 0.164 0.166 0.164 0.166 0.170

Salımlar Benzin gr/KWh 249.2

Salımlar Elektrik gr/KWh -

Yakıt verileri

Tür Benzin Elektrikli

Hibrit arabalar %80 %20

Plug-in hibrit binek araçların, dönem boyunca sabit bir yakıt karışımına sahip olduğu varsayılmaktadır.

Hibrit araçlar için yakıt karışımı



Özel arabalar için 
yolcu kilometresi talebi

Özel arabalar

İçten yanmalı motor

Elektrikli

Plugin Hibrit

Benzin

Benzin %80

Elektrikli

Elektrik %20

Teknoloji 
ikamesi

Bu örnekte yakıtlarda ikame 
yoktur

• Üç binek araç teknolojisi ikame 
edilebilir.

• Bu örnekte, ekipman seçimi 
yapıldığında yakıt ikame 
edilmediği varsayılmaktadır.

Çözüm stratejisi



Çözüm stratejisi

• Araçlar teknolojileri ve satın alma yılına göre gruplandırılmıştır.

• Ulaşım faaliyeti belirli teknoloji ve yaştaki araçlar ile gerçekleştirilir. 

Örnek: 2030'da satın alınan hibrit otomobiller 2035 için talep edilen ykm'ye katkıda bulunur

• Mevcut teknolojiler arasında kusurlu ikame edilebilirlik olduğu varsayılmaktadır (İYM, elektrikli, 

hibrit).

Model yapısı:

• Operasyondaki araçların teknoloji ve yaş bakımından bileşimi. 

• Teknolojiye göre yeni araç alımı. Yeni araçlar, ulaştırma faaliyeti için artan talebi karşılamak üzere 

gereklidir. 

Kararlar:



Çözüm stratejisi - operasyon

Modelleme araçları:

• Operasyondaki mevcut araçların payı için logit fonksiyonları. Kısa vadeli maliyet operasyon kararı için 

kullanılır.

• Ortalama bir temsili taraf kullanılacaktır. Hesaplanan olasılıklar, toplam popülasyondaki teknoloji 

paylarını temsil eder. 

• Her projeksiyon yılı için, operasyondaki araçların payları hesaplanır:

Operasyondaki araçların payı

γ parametresi, teknoloji seçimine göre fiyat hassasiyetini yansıtmaktadır ve 2.5 değerine eşitlenmiştir. 



• Her projeksiyon yılında, yeni ve eski araçlar yolcu Kilometresi talebini karşılamak için rekabet eder.

• Tüm araçların ömrü 10 yıldır.

• Ancak, eski araçların hurdaya çıkarılması için kesin bir tarih yoktur.

• Referans olarak 10 yıllık bir ömürle kullanımda kalma olasılığı olduğu varsayılır:

Aracın kullanımda kalma olasılığı

2015 yılında hizmete giren araçlar için, 10 yıl sonra 
%30'u kullanımda kalmıştır.
Neredeyse hiçbir araç 2035'te kullanımda kalamaz.

Çözüm stratejisi - eski araçlar

Aracın kullanımda kalma olasılığı



Çözüm stratejisi - yeni araçlar

Modelleme araçları:

• Logit fonksiyonları, yeni araçlar için payların hesaplanmasında kullanılır.

• İlk olarak, uzun vadeli maliyetlerdeki teknoloji payları her projeksiyon yılı için hesaplanmaktadır. 

• Bu paylar, önceki yıllardan kalan stok yokmuş gibi, ulaştırma faaliyetini kapsayan optimum araç 

bileşimini hesaplamak için kullanılır.

Optimum araç bileşimi

• Daha sonra mevcut araçlar optimum araç bileşiminden çıkarılır. Aradaki fark yeni yatırımları verir

𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑦𝑒𝑎𝑟 = max(𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑏𝑖𝑙𝑒ş𝑖𝑚𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑦𝑒𝑎𝑟 − 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑘𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑦𝑒𝑎𝑟 , 0)



Çözüm stratejisi - çözüm yöntemi

• Ulaştırma talebi modeli bir optimizasyon problemi veya doğrusal bir problem değildir.

• Doğrusal programlama veya doğrusal olmayan programlama yöntemleri kullanılamaz. 

• Bir dizi doğrusal ve doğrusal olmayan denklem ile tanımlanabilir.

• Bu denklemler eşitlikleri, eşitsizlikleri ve çift değişkenlileri içerir.

• Karışık Tamamlama Problemi (MCP) olarak yazılabilir.



Hazırlık

• Projeyi açın (.gpr) C:\EST_training_weekIII\energy_transport\model\energy demand.gpr

• Dosyayı açın (.gms) C:\EST_training_weekIII\ energy_transport\model\energy_transport.gms

• Kodun bir kısmı hali hazırda eklenmiştir.

• energy_transport → Inputxls klasörüne gidin.

• Excel dosyasını açın elec_demand.xlsx



Model - Setlerin tanımlanması

act: ekonomik aktiviteyi ifade eden set. Bu durumda sadece “PS_cars” elemanı ile 

doldurulur.

tech: araç teknolojileri (İYM, elektrikli, hibrit) 

fuel: araçlarda kullanılan yakıtlar

year: modelin projeksiyon yılı

v: aracın alım yılı veya yaşı

act_tech (act, tech): ekonomik aktiviteyi teknolojilerle eşleştiren bir set. Bu 

durumda “Ps_cars” tüm teknolojilerle eşleştirilir

tech_fuel (tech, fuel): Teknolojileri ve yakıtları eşleştiren set

PS_CARS İYM

PS_CARS Elektrikli

PS_CARS Hibrit

İYM Benzin

Elektrikli Elektrikli

Hibrit Benzin

Hibrit Elektrikli



Parametreler

capcost (tech, v): USD olarak yeni bir araba satın almanın maliyeti

annuity_factor (tech, v): anüite faktörü

ann_capcost (tech, v): aracın yıllık birim maliyeti USD cinsinden

conskm (tech, v): Km başına kWh cinsinden yakıt tüketimi

gamma (act, year): fiyat değişikliklerindeki hassasiyet

fuel_share (tech, fuel): yakıtların araç teknolojisindeki payı

mileage(tech,v): araç ve yıl başına kilometre

activity(year): Mpkm olarak ulaştırma faaliyeti talebi

stock2015 (act, tech): 2015 yılında aktif teknolojiye göre araç stoku

fuel_price(fuel,year):      yıl başına yakıt fiyatı



Parametreler

LTC(act,tech,v,year):                    teknoloji ve pkm başına uzun vadeli maliyet

STC(act,tech,v,year) :                   teknoloji ve pkm başına kısa vadeli maliyet

r : yıllık maliyeti hesaplamak için faiz oranı

lifetime(tech,v)  : aracın yıllardaki ömrü

oc_ratio(tech,v) : doluluk oranı

surv_rate(tech,v,year): ekipmanın kullanımda kalma oranı

em_fac(fuel): CO2 salım faktörü



Pozitif Değişkenler

ACT_VEH(tech,year):                           tüm projeksiyon yılları için araç başına mpKM    

S_COST(act,tech,v,year):                  yetersiz kapasite nedeniyle gölge maliyet    

CAP_GAP(act,tech,year):                   teknoloji başına sermaye açığı                   

• cap_gap değişkeni, araç teknolojisi ile optimum stok ile mevcut stok arasındaki farkı belirtir.
• Bu değişken yatırımların hesaplanmasında kullanılacaktır.



Değişkenler

SH_NEW(act,tech,year):                 yeni teknolojilerin mevcut yatırımlardaki payı 

STOCK(act,tech,v,year):                her yıl teknoloji başına uygun araçlar       

VEH_INV(act,tech,v) :                     yıllık araç teknolojisi başına yatırım              

SH_OPER(act,tech,v,year) :             operasyonda mevcut stokların payı            

FINAL_ENERGY(act,tech,fuel,year) :     araç teknolojisine göre yakıt başına nihai enerji             

CAP_DESIRED(act,tech,year):            istenen sermaye stoku - optimum stok                           

AVG_EMISSIONS(act,year):               ortalama CO2 salımı                           

R_LTC(act,tech,v,year) :               cezalar dahil uzun vadeli maliyet 



Denklemler

Her projeksiyon yılında mevcut olan araçlar için denklemler

• Eski araçlar için kullanımda kalma olasılığı yoktur

Her bir teknoloji için mevcut olan araçlar, 2015 yılına ait kalan stokları veya sonraki yıllarda yapılan yatırımları 

ifade eder.

• Bu denklem her projeksiyon yılında mevcut olan stoku teknoloji ve yaşa göre

hesaplamaktadır



Denklemler

Uzun vadeli maliyetler altında araç payı denklemleri

• Denklem, uzun vadeli maliyetler hesaba katıldığında taşıt alımındaki teknoloji paylarını 

hesaplar.

• Mevcut stok yoksa, optimum araç bileşimine karşılık gelir.



Denklemler

Optimum araç bileşimini hesaplamak için denklemler

• Stokları uzun vadeli maliyetler altında bulduktan sonra, ideal araç bileşimi hesaplanabilir.

• Şu soruya cevap verir: Mevcut araçlardan hiçbiri kullanımda kalmazsa, hangi araç türleri seçilecek?

• Pay, teknoloji türüne göre faaliyeti gösterir.

• Doluluk oranı ve kilometre ile bölünmesi durumunda, istenen araçları teknolojiye göre verir.

• “1000” sayısı, Milyon aracı bin araca dönüştürür.

Eğer v projeksiyon yılına eşlenirse



Denklemler

2015'ten sonraki yıllar için ihtiyaç duyulan ilave araçlar için denklemler

• Denklem, ideal teknoloji bileşimi ile geçmiş yıllardan kalan araçların toplam stoku arasındaki 

farkı hesaplar.

• Çıkarılan bileşen, bir önceki yıldan kalan her yaştan araçların toplamıdır.

• Sermaye açığı teknolojiye göre hesaplanır.

• Örnek: CAP_DESIRED(PS_CARS,Elektrikli,2020)=2,500 bin(+)

Eski_stok = 2,000 bin (-) (-)

Yeni Elektrikli araçlar = 500 bin (=)



Denklemler

2015'ten sonraki yıllar için ihtiyaç duyulan ilave araçlar için denklemler

• Denklem, ideal teknoloji bileşimi ile geçmiş yıllardan kalan araçların toplam stoku arasındaki 

farkı hesaplar.

• Çıkarılan bileşen, bir önceki yıldan kalan her yaştan araçların toplamıdır.

• Sermaye açığı teknolojiye göre hesaplanır.

• Eğer fark negatifse, o zaman yeni bir araç satın alınmaz (CAP_GAP sıfıra eşittir).



Denklemler

Yaşa göre yeni araç stokları

• Denklem, sermaye açığını teknoloji ve yıla göre araç yatırımına aktarır.

• Yıllık satın alma işlemlerini belirli bir yılda v ile tutmak için faydalıdır. 

eğer v yıla eşlenirse



Denklemler

Kısa vadeli maliyetler altında araç payı denklemleri

• Bu denklem, projeksiyon yılındaki mevcut araç stokuna karar verdikten sonra, kullanılan 

araçların payını seçer

• Teknolojilerin kısa vadeli maliyetlerinin karşılaştırılmasına dayanır.

• S_COST belirli bir araç tipi için yeterli kapasite olmadığında artan bir gölge maliyeti ifade eder. 

Kapasite kısıtlaması uygulayan yardımcı bir değişkendir.



Denklemler

Kapasite kısıtlamaları için denklemler - operasyondaki araçlar

• Projeksiyonun her bir yılı için kapasite kısıtını temsil eder. 

• Teknolojinin karar verdiği toplam faaliyet, stoktaki araç sayısı ile sınırlıdır.

• Denklem, S_COST. çift değişkeni ile ilişkilidir.

• Kısıtlama bağlayıcı ise, S_COST kısıt sağlanana kadar artar.

• Kısıtlama bağlayıcı değilse, S_COST 0'a eşittir. 



Denklemler

Nihai enerjinin hesaplanması için denklemler

• Nihai enerjinin yakıta ve teknolojiye göre hesaplanması.

• Hibrit otomobillerde yakıt payları kullanılır. Aksi halde bire eşitlenirler.



• Ulaştırma problemi, eşitlikler veya eşitsizlikler dahil olmak üzere bir dizi denklem ile gösterilmiştir.

• Bir optimizasyon problemi olmadığından denklem setinde hedef fonksiyon yoktur.

• Karışık Tamamlama algoritmaları (MCP) kullanılarak çözülebilir.

Karışık Tamamlama Problemi



Karışık Tamamlama Problemi

Kaynak: http: //www.recs-solver.org/MCP.html

𝐹: 𝑅𝑛 → 𝑅𝑛 ve alt ve üst sınırları 𝐼, 𝑢 olan sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon varsayın.

Karışık tamamlama problemi, aşağıdaki koşullardan birinin her bir 𝑖 𝜖 {1, … , 𝑛} için geçerli olduğu x 𝜖 𝑅𝑛'i
bulmaktır:

ve

ve

ve

MCP, 𝐹𝑖(𝑥)fonksiyonunu, bir alt ve bir üst sınırı olan 𝑥𝑖 değişkeniyle
ilişkilendirir.
𝑥𝑖, sınırlar arasındaysa, 𝐹𝑖(𝑥) sıfıra eşittir.
𝐹𝑖(𝑥), 𝑥𝑖 alt sınırda ise negatif, 𝑥𝑖 üst sınırda ise pozitiftir

http://www.recs-solver.org/MCP.html


Karışık Tamamlama Problemi

Bu iki durum ulaştırma talebi probleminde kullanılmaktadır.

ve

ve

Birçok problem MCP formatında yazılabilir. Üst sınır +∞’a eşitlenmişse ve alt sınır sıfıra eşitse, MCP formu şuna
indirgenir:

Ek olarak, eğer alt sınır −∞'e eşitse, kare doğrusal olmayan denklemler problemini çözmeye eşdeğerdir.



Uygulama

Excel Girdi dosyasına gidin, 'energy_demand.xlsx'. 

• SETS sayfası 

Sets

• act_tec seti faaliyeti ve araç 
teknolojisini eşleştirir.

• tech_fuel seti teknololi ve 
yakıtları eşleştirir.



Uygulama

'data' sayfası, ulaştırma teknolojileri için modelin gerektirdiği tüm parametreleri içerir:

Ulaştırma sektörü için teknik ve ekonomik veriler 

Parametreler:
tra_data(labels,tech,v)
fuel_share(tech,fuel)

Yakıt payları



Uygulama

'activity' sayfası, diğer parametrelerin yanı sıra, binek araçlarına yönelik talep tahminlerine ilişkin 

parametreleri de içermektedir:

Faaliyet talebi ve yakıt fiyatları

Faiz oranı ve salım faktörleri

Parametreler:
other_data(labels,fuel,year): faaliyet ve yakıt fiyatları
r: faiz oranı
Em_fac (fuel): salım faktörleri



• Setlerin açıklamaları: act, tech, , fuel, year, act_tech, tech_fuel, labels

• tech, year ve fuel setleri için alias komutu kullanılarak setlerin replikasyonu.

Uygulama: setlerin açıklaması

ulaştırma faaliyeti türü

teknoloji türleri

yakıt türleri

zaman dilimleri

teknolojilerle faaliyet ilişkisi

teknoloji ve yakıt ilişkisi

veri yükleme için yardımcı set



Şu parametreleri atayın capcost, conskm, stock2015, gamma, mileage, activity, fuel_price: 

lifetime, annuity factor and ann_cap_cost parametreleri de ayrıca atanır:

Yıllık sermaye maliyetinin hesaplanmasında anüite faktörü gerekir.

Uygulama: Parametrelerin atanması



Bu durumda, yolcu kilometresi başına ifade edilen kısa ve uzun vadeli maliyetleri hesaplamak gerekir:

Uzun vadeli maliyetler, yıllık sermaye maliyetlerini kısa vadeli maliyetlere ekleyerek hesaplanır:

Uygulama: Parametrelerin atanması



Değişkenlerin deklarasyonu

Eşitliklere dahil olan değişkenler serbest değişkenler olarak deklare edilir:

SH_NEW(act,tech,year)                

STOCK(act,tech,v,year)               

INV_VEH(act,tech,v)                  

SH_OPER(act,tech,v,year)             

FINAL_ENERGY(act,tech,fuel,year)     

CAP_DESIRED(act,tech,year)           

AVG_EMISSIONS(act,year)                                                

S_COST(act,tech,v,year)              

CAP_GAP(act,tech,year)               



Değişkenlerin deklarasyonu

yeni teknolojilerin mevcut yatırımlardaki payı

teknoloji başına yıllık araç stoku

teknoloji başına yıllık yatırım

mevcut stokların operasyondaki payı

araç teknolojisi başına nihai enerji

istenen sermaye stoku

ortalama CO2 salımı

yetersiz kapasite nedeniyle gölge maliyet

teknoloji başına sermaye açığı



Uygulama: denklemlerin açıklaması

• Toplamda on bir denklem deklare edilmelidir:

• Problem eşitlik ve eşitsizliklerle tanımlanır

nihai enerji hesaplama

faaliyet hesaplama

yeni yatırımlarda teknolojilerin payı

mevcut teknolojilerin faaliyete katkısı

mevcut teknolojilerin operasyondaki payı

teknoloji başına yatırım

sermaye açığı

operasyondaki pay

mevcut yatırımlarla kapasite kısıtlaması

optimum faaliyet payı

istenen sermaye



Her projeksiyon yılında mevcut olan araçlar için denklemler: EQ_STOCK

Uzun vadeli maliyetler altında araç payı denklemleri: EQ_SH_NEW

Uygulama: denklemlerin açıklaması



Eğer v projeksiyon yılına 
eşlenirse

Optimum araç bileşimini hesaplamak için denklemler: EQ_OPT_STOCK

2015'ten sonraki yıllar için ihtiyaç duyulan ilave araçlar için denklemler: EQ_GAP

Uygulama: denklemlerin açıklaması



Yaşa göre yeni araç stokları: EQ_INV

Kısa vadeli maliyetler altında araç payı denklemleri: EQ_SH_OPER

Uygulama: denklemlerin açıklaması



Kapasite kısıtlamaları için denklemler - operasyondaki araçlar: EQ_MCAP

S_COST değişkeni, EQ_MCAP denklemiyle ilişkilendirilir:
- Araç teknolojisi ile mevcut stok, talep edilen ulaştırma faaliyetini karşılamak için yeterliyse, S_COST sıfıra 

eşittir
- Aksi halde, operasyona karar vermek için kullanılan kısa vadeli maliyet STC, S_COST gölge değeri kadar 

arttırılır. Bu, araç payının mevcut stoka ulaşana kadar azalmasına neden olur. 

Uygulama: denklemlerin açıklaması



Nihai enerjinin hesaplanması için denklemler: EQ_FINAL_ENERGY

Uygulama: denklemlerin açıklaması



Uygulama: model deklarasyonu

Model, tanımlanan tüm denklemler de dahil olmak üzere 'transport' adı altında deklare edilir. Model 
MCP formülasyonunda yazılmıştır. 
Bu, eşitsizliklerin ikili pozitif değişkenleriyle ilişkilendirilmesinin gerektiği anlamına gelir. Kesin eşitliklerin 
ise böyle bir deklarasyona ihtiyacı yoktur. Ulaştırma modeli aşağıdaki şekilde deklare edilmiştir:

EQ_GAP  gereken ilave araçları ifade eden denklemdir. Eğer mevcut stok 
yeterli ise, CAP_GAP değişkeni 0'a eşitlenir.

EQ_MCAP operasyon kararı için kurulu kapasite kısıtını ifade eden denklemdir.
.... S_COST, yalnızca faaliyet talebini karşılamak için kapasite yeterli değilse, değer alır.



Uygulama: MCP ile çözüm

Model bir MCP problemi olarak çözülmüştür. Bu solve ifadesinde görülebilir:

Maksimize veya minimize edilmiş hiçbir hedef değişken olmadığına dikkat edin. Aşağıdaki formda bir 
problem

çözülmüştür.

−𝐹𝑖 𝑥 > 0 𝑣𝑒 𝑥𝑖 = 0

𝐹𝑖 𝑥 = 0 𝑣𝑒 𝑥𝑖 > 0



Uygulama: model sonuçları

• Modeli, komut satırına 
gdx = C:\EST_training_weekIII\energy_transport\outputgdx\transport yazarak çalıştırın.

• Üretilen transport.gdx dosyasını açın ve sonuçları inceleyin. Öncelikle kısa ve uzun vadeli maliyetler 
için sırasıyla STC ve LTC parametrelerini açın:

İYM  arabaları için kısa vadeli maliyet Elektrikli arabalar için kısa vadeli 
maliyet



Uygulama: model sonuçları

• Modeli komut satırına 
gdx = C:\EST_training_weekIII\energy_transport\outputgdx\transport yazarak çalıştırın.

• Üretilen transport.gdx dosyasını açın ve sonuçları inceleyin. Öncelikle kısa ve uzun vadeli maliyetler 
için sırasıyla STC ve LTC parametrelerini açın:

İYM  arabaları için uzun vadeli 
maliyet

Elektrikli arabalar için uzun vadeli 
maliyet



Uygulama: model sonuçları

Maliyet gelişimi

• Bir elektrikli araba satın alma maliyeti 2030 yılına kadar önemli ölçüde azalmakta - uzun vadeli 
maliyetler düşmektedir. 

• Geleneksel otomobiller Km başına yakıt tüketimini azaltmakta - kısa vadeli maliyet düşmektedir.

İYM  arabaları için uzun vadeli maliyet İYM  arabaları için kısa vadeli maliyet

Araç uzun vadeli maliyetler Araç kısa vadeli maliyetler



Uygulama: model sonuçları

• SH_NEW parametresini açın. Bunlar sadece uzun vadeli maliyetlere göre belirlenen paylardır:

• Elektrikli arabaların paylarının 2030 yılına kadar maliyet düşüşlerinin bir sonucu olarak 5 yüzdelik puan 
arttığı görülmektedir.  

Uzun vadeli maliyetler altındaki 
paylar



Uygulama: model sonuçları

• SH_OPER parametresini açın. Bunlar, operasyonda mevcut taşıtların türüne ve yaşına göre olan 
paylarıdır:

Operasyondaki araçların payı

Kararlar, mevcut araçlar tarafından sınırlandırılan kısa 
vadeli maliyetler altında verilir.



Uygulama: model sonuçları

• C:\EST_training_weekIII\energy_transport\outputxls dosyasını açın
• Ulaştırma faaliyeti, enerji tüketimi, yatırımlar ve araç stoku gibi en önemli sonuçlar burada bulunabilir:

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

vehicles ICE 7,216 6,994 4,657 5,277 6,016 7,021 8,121 9,321

vehicles Electric 901 3,478 4,158 4,754 5,326 6,162 7,036 8,065

vehicles Hybrid 1,802 4,426 5,010 5,666 6,375 7,387 8,472 9,721

investment ICE 2,002 3,333 2,049 3,808 3,674 4,358

investment Electric 2,605 1,302 2,534 2,390 2,912 3,332 3,762

investment Hybrid 2,679 1,750 2,983 2,839 3,537 3,997 4,544

activity ICE 150,000 88,124 96,799 109,693 125,055 145,957 168,806 193,754

activity Electric 16,628 64,192 76,734 87,745 98,298 113,718 129,846 148,841

activity Hybrid 33,256 81,684 92,467 104,562 117,647 136,325 156,348 179,405

fuel consumption gasoline 87,120 63,734 65,155 61,388 63,779 65,712 69,020 75,903

fuel consumption electricity 4,552 14,678 16,912 18,538 20,105 22,665 25,305 28,692

Model sonuçları



Uygulama: grafik şemalar

• 2015 yılında, İYM arabalarının uzun vadeli paylarına göre kapasite fazlası vardır. Elektrikli ve hibrit 
arabalara yapılan yatırımlar 2020'den başlayarak 2050 yılına kadar ılımlı bir şekilde artmaktadır.

• İYM arabaları, düşük maliyetleri nedeniyle, dönem boyunca en çok tercih edilen araçlardır. Ancak, 
teknoloji maliyetleri yakınsadıkça payları azalmaktadır.

Araç stoku Yatırımlar

Araç Stoku Teknoloji başına yatırımlar



Uygulama: grafik şemalar

• Ulaştırma faaliyeti zamanla artmaktadır.
• Tüketilen enerji de artar, ancak aynı oranda değildir. 
• Elektrikli arabalar ykm başına çok daha az enerji tüketir.
• Geleneksel arabalar verimliliklerini önemli ölçüde artırmaktadır.

Araç stoku Ulaştırma sektöründe yakıt tüketimi

Ulaştırma faaliyetiAraç Stoku Ulaştırma sektöründe yakıt tüketimi



Bölüm II: CO2 salımı kısıtlamaları ve algılanan maliyetler

• Önceki adımda, nominal araç maliyeti altında yeni araç alımlarına karar verilmiştir. Elektrikli 
otomobillerin maliyeti azaldıkça, yeni araçlardaki payları da buna bağlı olarak artmıştır.

• Ancak gerçekte durum böyle değildir. Yeni teknolojiler, tüketicinin algıladığı maliyetleri artıran bir 
takım zorluklarla karşı karşıyadır. Elektrikli arabalar için aşağıdakiler bunları yansıtabilir:

1. Şarj istasyonları için sınırlı mevcut altyapı.
2. Uzun şarj süreleri.
3. Tüketicilerin geleneksel arabalara olan bağlılığı.
4. Pillerle ilgili teknoloji kısıtlamaları ve pillerin depolama kapasiteleri.

Bu zorluklar, ekipmanın fiyatını veya yakıtın fiyatını artıran ekstra maliyetler olarak modellenebilir.
Bu alıştırmada, algılanan maliyet sadece ekipman maliyetine atıfta bulunacaktır. Böylece, sadece 
yatırım seçimini etkileyecektir.

Dosyayı aç: C:\EST_training_weekIII\energy_transport\model\energy_transport_CO2.gms



Algılanan maliyetler

• Saf elektrikli arabaların, hibrit arabalara kıyasla daha ağır kısıtlamalar ile karşı karşıya 
olduğu varsayılmaktadır:  

% artış 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Algılanan 
maliyetler

Elektrikli % %200.00 %160.00 %130.00 %100.00 %70.00 %50.00 %25.00 %0.00

Hibrit % %160.00 %120.00 %100.00 %80.00 %50.00 %25.00 %0.00 %0.00

Elektrikli ve Hibrit Arabalar için algılanan 
maliyetler 

• Bunlar, yolcu kilometresi başına toplam uzun vadeli maliyetin yüzdesi olarak ifade edilir.



CO2 salımları

• Geleneksel arabalar, geleneksel yakıtları kullandıkları için ülkenin CO2 salımlarını arttırır. 
Alıştırmada, İYM ve hibrit araçlar CO2 salımı üretmektedir. Salım yoğunluğu şunlarla ilgilidir: 

1. Kilometre başına yakıt tüketimi.
2. yakıt salım faktörü. 

Salım faktörleri

benzin 249.2
Elektrik 0.o0

CO2 salım faktörleri

• Her araç teknolojisi için, araç başına CO2 salımı, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Parametre
em_fac(fuel)



CO2 salımları

• CO2 salımlarını azaltma politikası olarak potansiyel bir politika, yeni araçların ürettiği salımları 
sınırlandırmak olacaktır. 

• Yeni araçların ortalama olarak belirli bir miktardan daha fazla salım yaymasına izin verilmez.

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
CO2 
hedefleri 220.00 180.00 160.00 150.00 130.00 110.00 90.00 80.00

Yeni araçlar için CO2 salım hedefleri

CO2 salımları ve hedef

• Hedeflere ulaşmak için, bu durumda hedefi 
aşan İYM araç teknolojisi seçeneğine, gölge 
maliyetlerinin uygulanması gerekebilir.

• Bu, yeni İYM araçlarına yapılan yatırımları 
engelleyecektir.

Parametre
CO2_stnds(act,year)

Araç türüne göre CO2 salımları



CO2 standartları politikaları nasıl modellenir?

3 değişken daha eklenmiştir:
AVG_EMISSIONS(act,year):              ortalama CO2 salımları
R_LTC(act,tech,v,year):                cezalar dahil uzun vadeli maliyet
P_STNDS(act,year):                 CO2 standartlarını aşmanın gölge maliyeti

Yeni değişkenler

yeni teknolojilerin mevcut yatırımlardaki payı

teknoloji başına yıllık araç stoku

teknoloji başına yıllık yatırım

mevcut stokların operasyondaki payı

araç teknolojisi başına nihai enerji

istenen sermaye stoku

ortalama CO2 salımı

cezalar dahil uzun vadeli maliyet

yetersiz kapasite nedeniyle gölge maliyet

teknoloji başına sermaye açığı

CO2 standartlarını aşmanın gölge maliyeti



CO2 standartları politikaları nasıl modellenir?

• Yeni araçların ortalama salımlarına bir maksimum kısıt getiren yeni bir denklem eklenmiştir:

Ortalama CO2 standartları için denklemler: EQ_standartları 

• Yeni araçların ortalama emisyonları CO2 standartlarından düşükse, gölge maliyet uygulanmalıdır.
• Bu, kısıtlamanın çift değişkeni olan P_STNDS, değişkeni ile ifade edilir.
• Kısıt sağlandığında, değişkenin değeri sıfırdır.
• Sadece CO2 salımının ihlali durumunda değer alır. 



CO2 standartları politikaları nasıl modellenir?

CO2 salımları için gölge maliyet denklemleri: EQ_COST

• CO2 salımı hedefini aşan araç teknolojilerine bir ceza (gölge maliyet) uygulanmaktadır. Bu, aracın uzun 
vadeli maliyetinde bir artış biçimini alır. Ceza, CO2 salım hedefine olan uzaklıkla orantılıdır:

• Salım hedefini aşmayan teknolojiler için ceza sıfırdır.



CO2 standartları politikaları nasıl modellenir?

R_LTC, uzun vadeli paylar denklemindeLTC yerine yazılır:

Uzun vadeli maliyetler altında araç payı denklemleri: EQ_SH_NEW



2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

th.vehicles ICE 7,216 7,155 7,163 7,422 7,592 8,142 8,544 9,321

th.vehicles Electric 901 1,335 2,224 3,076 3,929 4,879 6,118 8,065

th.vehicles Hybrid 1,802 3,285 4,121 4,927 5,997 7,407 8,913 9,721

investment(th. veh.) ICE 161 4,352 3,141 2,946 4,129 3,456 4,450

investment(th. veh.) Electric 462 1,445 1,506 1,938 2,446 3,033 4,224

investment(th. veh.) Hybrid 1,538 1,967 2,454 2,895 3,697 4,263 4,227

activity(MpKm) ICE 150,000 148,741 148,905 154,293 157,807 169,257 177,602 193,754

activity(MpKm) Electric 16,628 24,636 41,043 56,779 72,511 90,050 112,904 148,841

activity(MpKm) Hybrid 33,256 60,623 76,052 90,929 110,682 136,694 164,494 179,405

fuel consumption(GWh) gasoline 87,120 91,682 84,218 78,248 74,828 72,876 72,989 75,978

fuel consumption(GWh) electricity 4,552 7,205 10,271 12,978 15,766 18,960 22,960 28,689

Average CO2 emissions - new vehicles(gr/vKm) PS_cars 70 121 93 73 70 57 56

Model sonuçları

Algılanan maliyetleri ve CO2 kısıtlamalarını içeren modelin sonuçları aşağıdaki tabloda görülebilir:

Model sonuçları

• Algılanan maliyetlerin dahil edilmesinden sonra, yeni araç teknolojilerinin benimsenmesi gecikmektedir.
• Elektrikli ve hibrit arabalar, teknoloji maliyetlerindeki önemli azalma sayesinde paylarını arttırmaktadır.
• CO2 salımı kısıtlaması, projeksiyonun hiçbir yılında bağlayıcı olmamıştır. 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
CO2 
hedefleri 220.00 180.00 160.00 150.00 130.00 110.00 90.00 80.00



Grafik şemalar

Araç stoku - Algılanan maliyetleri içeren model Araç stoku – Basit Model

Araç Stoku Araç Stoku



Grafik şemalar

Araç stoku - Algılanan maliyetleri içeren model Araç stoku – Basit Model

Teknoloji başına yatırım Teknoloji başına yatırım



Daha katı bir CO2 politikası uygulamak

• Şimdi, aynı algılanan maliyetler altında, yeni araçlar için CO2 salımları hedefinin çok daha düşük olduğunu 
varsayalım: 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
CO2 
hedefleri 220.00 70.00 100.00 80.00 60.00 50.00 40.00 30.00

Yeni araçlar için yeni CO2 salım hedefleri 

• Bu hedefler altında, CO2 salım kısıtı bağlayıcıdır.



Model sonuçları

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

th.vehicles ICE 7,216 7,155 6,060 5,653 5,548 4,906 4,446 3,865

th.vehicles Electric 901 1,335 2,660 3,842 4,840 6,443 8,617 12,702

th.vehicles Hybrid 1,802 3,285 4,928 6,154 7,388 9,488 11,030 11,229

investment(th. veh.) ICE 161 3,249 2,442 1,986 2,081 1,697 1,453

investment(th. veh.) Electric 462 1,881 1,849 2,356 3,479 4,377 7,179

investment(th. veh.) Hybrid 1,538 2,774 2,898 3,558 4,972 4,900 4,649

activity(MpKm) ICE 150,000 148,741 125,962 117,515 115,321 101,974 92,414 80,334

activity(MpKm) Electric 16,628 24,636 49,084 70,916 89,328 118,916 159,024 234,429

activity(MpKm) Hybrid 33,256 60,623 90,953 113,569 136,352 175,111 203,562 207,237

fuel consumption(GWh) gasoline 87,120 91,682 77,135 67,300 63,680 57,696 54,135 49,021

fuel consumption(GWh) electricity 4,552 7,205 12,226 16,209 19,435 24,818 31,395 42,725

Average CO2 emissions - new vehicles(gr CO2/vKm) PS_cars 70 100 80 60 50 40 30

Model sonuçları

• Geleneksel araçların azaltılmasıyla CO2 salımları hedefi karşılanmaktadır.
• CO2 salımları için kısıtlamalar daha katı hale geldikçe, elektrikli araçların toplam stoktaki payı ve toplam 

faaliyeti artmaktadır.



Grafik şemalar

• Bu trendler, ulaştırma faaliyeti ve yakıt tüketimi sonuçlarında görülebilir:

Ulaştırma faaliyetinde her bir teknolojinin kullanımı Ulaştırma sektöründe yakıt tüketimi

• İYM araçlar, yüksek nominal CO2 salımları nedeniyle, 2050 yılında marjinal hale gelir.

Ulaştırma faaliyeti Ulaştırma sektöründe yakıt tüketimi


