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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Günümüzde fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar nedeniyle, yenilenebilir ve 

sürdürülebilir enerji alanındaki çalışmalardan biri olan elektrikli araç kullanımının 

artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Elektrikli araçların kullanımında 

benzinli araçlardan farklı olarak dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bunlardan 

en önemlisi elektrikli bir aracın batarya kapasitesi ile gidebileceği menzilin nispeten 

kısa olmasıdır. Bu durum, özellikle uzun menzilli yolculuklarda, elektrikli araç 

kullanıcılarında menzil kaygısı olarak tanımlanan yolda kalma endişesine sebep 

olmaktadır. Zorlu Enerji Solutions (ZES) ile yürütülen projenin amacı, elektrikli araçlar 

için şehirler arası yolculuklarda rota optimizasyonu yapan bir Karar Destek Sistemi 

(KDS) geliştirmektir. Bu doğrultuda Python Programlama Dili’nde Karma Tam Sayılı 

Optimizasyon Modeli oluşturulmuştur. Model sonucunda belirlenen rota ile aracın 

yolculuk başlangıç noktasından hedef noktasına kadar gerektiğinde şarj edilerek en kısa 

sürede ulaşması sağlanmaktadır. Planlanan rotada kullanıcıya, toplam yolculuk süresi, 

yolculuk süresince durması gereken istasyonlar, bu istasyonlarda geçirmesi gereken 

süreler ve kullanmaları gereken soket bilgileri sunulmaktadır. Rota hesaplanmasında 

dinamik olarak değişen hava, yol ve şarj istasyonu parametreleri göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu parametrelerdeki anlık değişimlerle ortaya çıkan batarya 

seviyesindeki değişiklikleri yönetebilmek için, yolculuk süresince dinamik olarak 

çalışan geri besleme-kontrol sistemi geliştirilmiştir. Böylelikle, KDS’de yolculuk 

süresince rota güncellemeleri yapılarak kullanıcıya optimal rota planı sunulmaktadır.  

 

2. Problem/Sorun 

 

Uzun menzilli yolculuk yapan sürücüler için elektrikli araç kullanımında menzil kaygısı 

problemi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, elektrikli araç kullanıcılarının yolculuk 

esnasında şarjının bitmesi ve yakın bir noktada şarj istasyonu bulunmamasından dolayı 

yolda kalma endişesinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sorunun 

çözümünü sağlamak amacıyla, firmaların yoğunluk verdiği alanlardan olan batarya 

ömrü ve menzili artırma çalışmalarının yanı sıra dünyada sürüş asistanı olarak 

adlandırılan uygulamalar ve platformlar geliştirilmektedir. Böylelikle menzil kaygısı 

için mobil uygulama üzerinden araç sürücülerine istasyonların durumları hakkında anlık 

bilgiler verebilmektedir. Ancak bu uygulamalar sürücülere rota planlaması hizmeti 

sağlamamaktadır ve sürücülerdeki menzil kaygısı problemi tam anlamıyla 

gidermemektedir. Bu problem doğrultusunda, enerji tüketiminde güncel sıcaklık ve 

rüzgâr hızı parametreleri de dikkate alınarak sürücülerin yolculuklarının planlanacağı 

kullanıcı dostu bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.  

 

3. Çözüm  

 

Geliştirilen KDS ile yolculuk başlangıcında, kullanıcıdan başlangıç ve varış noktaları, 

araç modeli ve başlangıç şarj seviyesi parametreleri alınarak kullanıcının durması 

gereken istasyonlar, istasyonlarda kullanacağı soket tipi ve bu istasyonlardaki giriş-çıkış 

şarj seviyelerini içeren optimal yolculuk planı kullanıcıya sunulmaktadır. Oluşturulan 

karma tam sayılı doğrusal programlama modeli Python programlama dilinin MIP 

kütüphanesi kullanılarak kodlanmaktadır. Ek olarak gerçeğe uygunluğu artırmak için 

oluşturulan geri besleme kontrol sistemi, aracın herhangi bir istasyonda durduğu ya da 

rotadan sapma gibi durumlarda modelin güncel parametreler ile çözülerek duruma 

uygun en iyi rotanın oluşturulmasını sağlamaktadır. Geri besleme kontrol sistemi de 
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Python programlama dilinin MIP kütüphanesi ile kodlanıp karma tam sayılı doğrusal 

programlama modeline entegre edilmiştir. Kullanıcıya izlemesi gereken rota bilgisini, 

yolculuk süresi bilgisini ve hangi istasyondan ne kadar şarj seviyesiyle ayrılması 

gerektiği bilgisini veren arayüz de Python programlama dilinin PyQt5 kütüphanesi 

kullanılarak geliştirilmiştir. 

Rota oluşturmak için aracın yol üzerinde tüketeceği enerjinin gerçeğe yakın şekilde 

tahmini gerekmektedir. Bu bağlamda araca özel bilgiler, hava durumu bilgileri ve yol 

eğimi bilgisi kullanılarak literatürde genel kabul görmüş enerji tüketim denklemi ile 

hesaplanmıştır. Enerji tüketim denkleminde yer almayan klima kullanımı gibi durumlar 

ya da sürekli bir şekilde yüksek kesinlikle tahmin edilemeyen hava durumu gibi 

faktörler sebebiyle geri besleme kontrol sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde 

enerji aracın enerji tüketimi gerçeğe daha yakın bir şekilde elde edilip yolculuğun kalan 

kısmının planlanması sağlanmaktadır. 

Sistemin işleyişinde ilk önce kullanıcıdan başlangıç ve varış noktaları bilgisi 

alınmaktadır.       Başlangıç ve varış noktaları arasında, aracın enerji kapasitesi ve enerji 

tüketim denklemi ile hesaplanan enerji harcamaları göz önüne alınarak bir rota 

oluşturulmaktadır. Rota arayüz ile kullanıcıya sunulmaktadır. Arayüzde hangi 

istasyonda ne kadar şarj dolumu yapılması gerektiği bilgisi ve yolculuk süresi gibi 

bilgiler de kullanıcıya sunulmaktadır. Son adım olarak aracın her şarj dolumu için 

duruşunda enerji tüketimi bilgileri yeniden alınıp yolculuğun kalan kısmı 

rotalanmaktadır. Geri besleme kontrol sisteminin yol üzerindeyken de uygulanması 

imkânı bulunmaktadır. 

 

4. Yöntem 

 

4.1 Veri Analizi 

 

Küme Analizi 

 

Geliştirilen rota optimizasyon modelinde, Türkiye genelinde ZES’e ait 255 istasyonun 

konum, slot kapasitesi ve soket bilgileri bulunmaktadır. Kullanıcıdan alınan yolculuk 

başlangıç-bitiş noktalarının enlem ve boylamlarına göre, kullanıcı için rota 

belirlenmeden önce 255 istasyon üzerinde model çalışma süresini en aza indirgemek 

amacı ile bir kümeleme işlemleri uygulanmaktadır. Öncelikle başlangıç-bitiş 

noktalarına göre bir enlem-boylam penceresi oluşturulmaktadır. Bu pencereyi 

belirlenen noktaların ±1˚ enlem ve ±2˚ boylamları oluşturmaktadır. Sonrasında 

oluşturulan enlem-boylam penceresinin kapsadığı istasyonlar, kullanıcının yolculuk 

süresince geriye doğru hareket etmeyeceği düşünülerek boylamına göre 

sıralanmaktadır.  

 

İstasyon Kuyruk Modelleri 

 

ZES’e ait istasyonlarda 2020 yılına ait 135 günlük kullanıcı hareketlerinin bulunduğu 

veri seti için istasyonlardaki ortama doluluk durumları ve kuyrukta bekleme süreleri 

M/M/s/c/∞ Analitik Kuyruk Modeli uygulanarak elde edilmiştir. Veri setinde bulunan 

istasyonlar hızlı-yavaş şarj özelliği (AC-DC) ve slot sayısına göre 5’e, bulunulan tesisin 

tipine göre Ek 1’deki gibi kategorize edilmiştir. 

İstasyonlar 6 farklı tesis tipi ve 5 farklı şarj tipi ile slot sayısına göre ayrılarak toplamda 

30 farklı istasyon tipi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 30 farklı istasyon tipi için 

M/M/s/c/∞ Analitik Kuyruk Modeli kullanılarak saatlik bazda kuyrukta bekleme 



 

3 

 

süreleri belirlenmiştir. Oluşturulan süreler incelendiğinde istasyonlarda mevcut durum 

için kuyruk oluşmadığı gözlemlenmiştir. Oluşturulan saatlik kuyrukta bekleme süresi 

matrisi matematiksel modelin paremetrelerinden birisidir. 

 

Enerji Tüketim Parametreleri 

 

Matematiksel modelin bir diğer parametresi olan enerji tüketim matrisinin 

oluşturulmasında hava durumu verileri, yol eğimi verileri ve araç modeli özellikleri 

kullanılmaktadır. Yol eğiminin hesaplanması için istasyonların rakım verileri Google 

Earth’ten alınmıştır. Rakım farklarının istasyonlar arası uzaklığa oranları alınarak 

istasyonlar arası ortalama eğim hesaplanmıştır. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 27 

farklı elektrikli araç modelinin her birinin ağırlığı, ön yüzey alanı, direnç katsayısı , 

enerji kapasitesi, enerji dolum tipi ve maksimum şarj dolum kapasiteleri çeşitli veri 

kaynaklarından elde edilmiştir. Rotalama yapılmadan önce istasyonların bulundukları 

şehirlerin hava durumu bilgisi elde edilmektedir. Rüzgâr hızı, sıcaklık ve rüzgâr yönü 3 

saatlik periyotlar halinde dinamik olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi 

internet sayfasından Python Programlama Dili kullanılarak çekilmiştir. 

  

 4.2 Optimizasyon Modeli 

 

Enerji tüketimi, şarj süresi ve şarj yüzdesi kısıtları altında sürücülerin yolda ve 

istasyonda geçireceği toplam süreyi en küçükleyerek rotalama yapan Karma Tam Sayılı 

Programlama Modeli geliştirilmiştir. Bu model, Python Programlama Dilinde MIP 

(Mixed-Integer Linear Programming) kütüphanesi kullanılarak çözdürülmektedir. MIP 

kütüphanesi kullanılmasının başlıca nedeni model çözdürülmeden önce sürücünün 

girdiği verilere göre parametre ayarlamalarının dinamik olarak yapılmasıdır. Modele ait 

kümeler, parametreler, değişkenler, amaç fonksiyonu ve kısıtlar aşağıdaki gibidir.  

 

Kümeler 

 

nI =  1..n  Mevcut Şarj İstasyonu Konumları Kümesi 

nBI = {0} ∪ 𝑛𝐼  Başlangıç Konumu ve İstasyon Konumları Kümesi 

nHI = 𝑛𝐼 ∪ {𝑛 + 1}: Hedef Konumu ve İstasyon Konumları Kümesi 

nTI = 𝑛𝐵𝐼 ∪ 𝑛𝐻𝐼 Konumlar Kümesi 

 

Parametreler 

 

𝐸𝑖𝑗 = İstasyon i’den istasyon j’ye en kısa yoldan giderken güncel hava durumu   

verilerine göre km başına harcanacak enerji miktarı                      

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑛𝑇𝐼 

𝐸𝐵 = Başlangıç enerji miktarı 

𝑇𝑖𝑗 = i.istasyondan j.istasyona giderken harcanan zaman                   ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑛𝑇𝐼: 𝑖 ≠ 𝑗  

𝑇𝐸𝑗 =  Bir birim enerjinin j. tip soketten araca aktarılma süresi      ∀ 𝑗 ∈ 𝑛𝑆 

𝑄𝑗 = Aracın j.istasyonda o istasyona vardığı saatte kuyrukta bekleyeceği tahmini süre         

                                                                                                                 ∀𝑗 ∈ 𝑛𝐼 

𝐸𝐾 = 𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖  
 

Değişkenler 
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𝑆𝑂𝑖𝑗 = {
1, 𝐸ğ𝑒𝑟 𝑖. 𝑑üğü𝑚𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 𝑗. 𝑑üğü𝑚 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑦𝑜𝑟𝑠𝑎
0, 𝑑. 𝑑                                                                              

                 ∀𝑖 ∈ 𝑛𝐻𝐼, 𝑗 ∈ 𝑛𝐵𝐼 

𝐷𝑖 = {
1, 𝐸ğ𝑒𝑟 𝑖. 𝑑üğü𝑚𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑙𝑑𝚤𝑦𝑠𝑎                   
0, 𝑑. 𝑑                                                                             

                                     ∀𝑖 ∈ 𝑛𝑇𝐼 

𝐸𝐼𝑖𝑗 =Araç  i. istasyondan sonra j. istasyona gelindiğindeki enerji miktarı  

                                                                                                     ∀𝑖 ∈ 𝑛𝐵𝐼, 𝑗 ∈ 𝑛𝐻𝐼: 𝑖 ≠ 𝑗 

𝐸𝑂𝑖= Aracın i. düğümden çıktığı andaki enerji miktarı (kwH)                        ∀  i ∈ nBI  

 

Matematiksel Model 

 

Amaç Fonksiyonu: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ 𝑄𝑗  𝑥

𝑗 ∈ 𝑛𝐼

 D𝑗 + TE𝑗 𝑥 EO𝑗 + ∑ T𝑖𝑗 𝑥 SO𝑖𝑗

𝑖 ∈ 𝑛𝐵𝐼

 

 Kısıtlar:  

∑ 𝑆𝑂𝑖𝑗

𝑖 ∈ 𝑛𝐵𝐼

= 𝐷𝑗                                                         ∀ 𝑗 ∈ 𝑛𝐻𝐼                                               (1) 

∑ 𝑆𝑂𝑖𝑗

𝑗 ∈ 𝑛𝐻𝐼

= 𝐷𝑖                                                        ∀ 𝑖 ∈ 𝑛𝐵𝐼                                                (2) 

𝑆𝑂𝑖𝑗 ≤  𝐴𝑖𝑗                                                                ∀ 𝑖 ∈ 𝑛𝐵𝐼, 𝑗 ∈ 𝑛𝐻𝐼                                (3) 

∑ ∑ 𝑆𝑂𝑖𝑗 = 0

𝑗 ∈ 𝑛𝐻𝐼,𝑗≤𝑖𝑖 ∈ 𝑛𝐻𝐼

                                                                                                         (4) 

𝐸𝐼𝑖𝑗 − 𝐸𝑂𝑖 +  𝐸𝑖𝑗 ∗ 𝑆𝑂𝑖𝑗 ≤  EK ∗ (1 − 𝑆𝑂𝑖𝑗)            ∀ 𝑖 ∈ 𝑛𝐵𝐼, 𝑗 ∈ 𝑛𝐻𝐼                      (5) 

-𝐸𝐼𝑖𝑗 + 𝐸𝐾 ∗ 0,1 ≤ 𝐸𝐾 ∗ (1 − 𝑆𝑂𝑖𝑗)                   ∀ 𝑖 ∈ 𝑛𝐵𝐼, 𝑗 ∈ 𝑛𝐻𝐼                              (6) 

𝐸𝑂𝑗 ≤ 𝐸𝐾 ∗ 0,8 ∗ 𝐷𝑗                                                           ∀ 𝑗 ∈ 𝑛𝐼                                        (7) 

𝐸𝐼𝑖𝑗 ≤ EK ∗ 𝑆𝑂𝑖𝑗                                                          ∀ 𝑖 ∈ 𝑛𝐵𝐼, 𝑗 ∈ 𝑛𝐻𝐼                           (8) 

𝐸𝑂𝑖 , 𝐸𝐼𝑖𝑗  ≥ 0                                                                    ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁                                        (9)  

𝑆𝑂𝑖𝑗, 𝐷𝑖 ∈ {0,1}                                                          ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁                                            (10)   

 

            Amaç fonksiyonunda aracın yolculukta geçen toplam süresinin en küçüklenmesidir. 

            Yolculukta geçirdiği süre; şarj istasyonlarında kuyrukta beklediği süre, istasyonda şarj  

            süresi ve yolda geçirdiği süre toplanarak bulunmuştur.  

Modelde; (1)- (2) ile bir istasyona atama yapıldığında o istasyona giriş ve istasyondan 

çıkış yapılması sağlanmaktadır. (3) ile SO atama değişkeninin değerlerinin oluşturulan 

çakışım matrisinin (A) değerlerinden küçük olması gerektiğini belirtmek için 

yazılmıştır. Çakışım matrisi, aracın enerji kapasitesi ile bulunduğu istasyondan diğer bir 

istasyona ulaşabilmesi durumunun hesaplandığı matrislerdir. 

(4) ile kullanıcının yolculuk süresince geriye doğru hareket etmeyeceği düşünülerek 

oluşturulmuştur. Bir i istasyonundan hemen sonra j istasyonu geliyor ise j. İstasyondaki 

giriş enerji miktarı; i. İstasyondan çıkış enerji miktarı ile (i, j) yolunda harcayacağı enerji 

miktarının farkı (5) ile gösterilmiştir. (6) ile bir i istasyonundan hemen sonra j istasyonu 

geldi ise i. İstasyondan j. İstasyona giriş enerjisi toplam enerji kapasitesinin %10’undan 

büyük olması sağlanmaktadır.    

Şarj istasyonunda enerji dolduruldu ise istasyondan çıkış enerjisi aracın enerji 

kapasitesinin %80’inden küçük olması gerektiği (7) ile gösterilmiştir. (8) ile bir i 

istasyonundan hemen sonra j istasyonu gelmedi ise i. İstasyondan j. İstasyona giriş 

enerjisi 0 olarak atanmaktadır. (9) ile sürekli değişkenler, (10) ile ikili değişkenler 

belirtilmektedir.  
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4.3 Geri Besleme Kontrol Sistemi 

 

Geri besleme-kontrol sisteminin algoritması Ek 2’de gösterilmektedir. Geri besleme-

kontrol sisteminde yolculuk boyunca kontrol noktaları oluşturulmaktadır. Her kontrol 

noktasında aracın mevcut durumu kontrol edilmektedir. Araç her kontrol noktasına 

geldiğinde bir önceki kontrol noktasından itibaren aldığı yol analiz edilerek ortalama 

hız belirlenmektedir. Aracın iki kontrol noktası arasında tüketmiş olduğu gerçek enerji 

miktarının belirlenen ortalama hız kullanılarak hesaplanan teorik enerji tüketimi 

miktarına oranı enerji tüketim katsayısı olarak hesaplanmaktadır. Belirlenen enerji 

tüketim katsayısına ve ortalama hıza göre matematiksel modeldeki enerji tüketim 

parametresi güncellenmektedir. Kontrol noktası istasyon ise yukarıdakilere ek olarak 

batarya verimliliği de incelenmektedir. Aracın istasyonda sokete bağlı kaldığı süre 

bilgisi kullanılarak ortalama çekilen enerji miktarı bulunmaktadır. Belirlenen enerji 

miktarı ile aracın mevcut enerjisi hesaplanmaktadır. Hesaplanan enerji değeri ile 

matematiksel modeldeki “aracın mevcut enerjisi” parametresi güncellenmektedir. 

Güncellenen parametreler ile her kontrol noktasında rota optimizasyon modeli tekrar 

çözdürülmektedir. 

 

4.4 Karar Destek Sistemi 

Karar Destek Sistemi (KDS) tasarımında Python PyQt5 kütüphanesi ve Qt Designer 

uygulaması kullanılmıştır. KDS sürücülerin yolculuk öncesinde ve yolculuğu sırasında 

kullanacağı bir sistem olduğu için kullanıcı dostu bir sistem olması önem 

kazanmaktadır. Ek 3’te geliştirilen KDS’den kesitler gösterilmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projenin yenilikçi yönü; elektrikli araç kullanıcılarının yolculuk rotasını oluştururken 

kullanıcının araç özelliklerini, anlık hava durumu şartlarını, yolun eğimini ve 

istasyonların doluluk durumunu göz önüne almasıdır. Projemiz, Türkiye’de bu konu 

üzerinde gerçek veri ile çalışılmış ve kullanıcı dostu arayüz geliştirilmiş tek çalışmadır.  

Geliştirilen akıllı sürüş destek sistemi, Türkiye’deki elektrikli araç dönüşümüne yerli ve 

milli anlamda yenilikçi bir değer kazandıracaktır. 

Kullanıcı bazlı oluşturulan sistemin yanı sıra kullanıcı rotada ilerlerken kullanıcının 

sürüş karakteristiğine, aracın batarya verimliliğine ve hava durumunda yaşanabilecek 

değişimlere bağlı olarak batarya seviyesindeki değişiklikler geri besleme-kontrol 

sistemi ile takip edilerek kullanıcıya geri bildirim verilmesi elektrikli araç sürücüleri 

için bir diğer yenilikçi yöndür.   

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Proje, gerçekleştirilmiş ve verileri tutulmuş rotalar ile karşılaştırılıp uygulanabilirliği 

denetlenmiştir. Ayrıca proje, geliştirilen Karar Destek Sistemi (KDS) sayesinde 

kullanıcı dostu bir ara yüzle kullanımı kolay, hızlı ve ihtiyaçlara cevap veren bir sisteme 

sahiptir. Bu sistemde, karanlık mod, haritaya entegrasyon, kullanıcıya özel veri tabanı 

gibi fark yaratan özellikler bulunmaktadır. Bu sayede KDS, hem tüm kullanıcı tipleri 

hem de tüm araç tipleri için uygun bir ara yüz olarak önem kazanmaktadır. Ticari bir 

ürüne dönüştürülmesi aşamasında yapılması gereken adım, KDS’nin elektronik satış 

platformlarında kullanılabilir hale getirilmesidir. Bunlara ek olarak projenin taşıdığı 

mevcut riskler; sadece Türkiye içindeki ve ZES’in sahip olduğu istasyonları içermesi 

olarak kabul edilebilir. Bu riskler de gerekli durumlarda kolayca ortadan kaldırılabilir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje kapsamında, ilgilenilen soruna yönelik yazılımsal bir çözüm yöntemi kullanılması 

sebebiyle malzeme listesi bulunmamaktadır. Fakat Google Haritalar’dan API yardımı 

ile elde edilen uzaklık matrisi verisinde her 1000 veri ögesi için 5 dolar maliyet 

bulunmaktadır. Başlangıçta ağdaki 255 istasyonun birbirine olan uzaklıklarını elde 

etmesi aşamasında toplam 325 dolar tutarında maliyet oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, 

yeni rota oluşturmak için akıllı sürüş destek sisteminin her kullanımında yaklaşık olarak 

1,5 dolar maliyet oluşacaktır.  Proje takvimi, geliştirilen çözüm yöntemi için EK 4’teki 

Gantt Şeması’nda gösterilmiştir. Gantt şeması yöntemi kullanılarak iş paketleri 

öncüllendirilerek gösterilmiştir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz; günümüzde sayısı hızla artış gösteren mevcut/potansiyel elektrikli araç 

kullanıcılarını ve ülkenin dört bir yanında bulunan şarj istasyonlarını kuran şirketleri 

hedef alarak oluşturulmuştur. Elektrikli araçlara olan ilginin gün geçtikçe artması proje 

kapsamında geliştirilen uygulamaya olacak talebi artıracaktır. 

9. Riskler 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                  Şekil 1. Etki Olasılık Matrisi 

           Projemizde karşılaşılması muhtemel riskler;  

• Mobil kullanıma uygun tasarlanmış olan KDS, elektrikli araç kullanıcılarının 

taleplerine göre araç ekranına entegre olmak zorundadır. Böyle bir duruma 

özel yazılım geliştirilerek çözüm sağlanabilir.  

• Türkiye’deki ZES’in sahip olduğu istasyonlar üzerinden çalışan matematiksel 

model, diğer firmalara ait istasyonların da içine katılmak istenmesi durumunda 

düzenleme gerektirebilir bunu önlemek için ağ yapısı periyodik olarak 

güncellenmelidir.  

• Gelecekte şarj istasyonlarının sayısının artması modelin güncelliğini 

kaybetmesine sebep olabilir. Bu sebeple, model değişen topolojiye ve 

teknolojik gelişmelere entegre edilebilir durumdadır. 

• KDS üzerinden modelin güncelleme yapabilmesi için internet erişiminin 

olması gerekmektedir. Bu durum, altyapısı elverişsiz yollarda risk oluşturabilir. 

Ancak, sürücü internet erişiminden bağımsız olarak ilk aşamada oluşturulan 

rotada ilerleyebilir. 

10.  Kaynakça  

1) Wicks, F and Marchionne, D., “Development a Model to Predict Electric Vehicle 

Performance Over a Variety of Driving Conditions, “SAE Technical Paper 929135”, 

2020 

2) Rastani, Sina,”Route Planning of Electric Freight Vehicles by Considering Internal 

Yüksek Etki / Düşük Olasılık

Gelecekte şarj istasyonlarının sayısının 

artması ve şarj sürelerinin kısalması

Yüksek Etki / Yüksek 

Olasılık

Mobil kullanıma uygun tasarlanmış olan 

KDS, elektrikli araç ekranlarıyla entegre 

edilmesi

Düşük Etki / Düşük Olasılık

Modelde sadece Türkiye'deki ZES 

istasyonlarının bulunması

Düşük Etki / Yüksek Olasılık

Sistemin kullanıımı sırasında internet 

erişiminin kaybolması



 

7 

 

and Environmental Conditions”,2020 

3) Bingham C., Walsh C. and Carroll S., “Impact Of Driving Characteristics On 

Electric Vehicle Energy Consumption And Range”, 2012 

  

EKLER 

 EK 1                                                                                       EK 2 

 

                  
İstasyonların Tesis Tipine Göre Ayırımı                         Geri Besleme-Kontrol Sistemi Algoritması 

EK 3  

 

                                                       
EK 4  

 

Konum Veri sayısı İstasyon Sayısı 

Şehirler arası yol 646 16 

AVM 843 30 

Otel 79 21 

Otopark 28 9 

Hibrit Yaşam Alanı 479 7 

Marina 29 4 

TOTAL 2203 104 

 


