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“ELEKTRİKLİ ARAÇLAR”  

ANKET SONUÇLARI 

 
Enerji sektörü hakkında merak edilen birçok konuyu sizler için araştırıyoruz. Bu defa 

“Elektrikli Araçlar” konusunda merak edilenleri sorduk. Anketimizin sonuçları şöyle: 

1. Türkiye’de 2050 yılına kadar elektrikli araçların trafikteki payının ne kadar 

olmasını bekliyorsunuz? 

 

 

Enerjide sürdürülebilirliğin önemi günümüzde tahminimizden daha önemli hale geldi. 

Özellikle temiz bir çevre için karbon salımlarının azaltılması konusunda çok sayıda 

çalışmalar yürütülüyor. Bunlardan biri de “elektrikli araçlar”.  

Elektrikli araçlar, fosil yakıtların tükenmesiyle birlikte önemli bir alternatif olarak 

görülmekte ve her geçen gün kullanıcıları artmaktadır. Biz de bu yeni kurtarıcı yakıt 

çeşidinin 2050 yılına kadar trafikteki payının ne kadar olacağını sizlere sorduk. Anket 

sonucumuza göre, % 15 - % 50 arası yanıtlar katılanların yarısından fazlasının oyunu 

almış. Bunu, % 50 ve daha fazlası izliyor. Elektrikli araçların % 5-% 15 oranında yer 

alacağı görüşü ise diğerlerinden daha az tercih edilmiş. 2050 yılına kadar önemli ölçüde 

rağbet görmese bile, elektrikli araçlar adından sık sık söz ettirecek gibi görünüyor. 
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2. Otomobilinizde hangi yakıt türünü kullanıyorsunuz? 

 

Anketimize katılanlara, kullandıkları yakıt türünü sorduk. Sonuçlara göre % 68 gibi 

önemli bir çoğunluğun benzin, % 25’in dizel kullandığını gördük. LPG araçlar ise en az 

tercih edilen yakıt türü. Günümüz istatistikleri ise bu tablodan oldukça farklı. 2017 

istatistiklerine göre Türkiye’de en çok kullanılan yakıt türü sırasıyla LPG, dizel ve benzin. 

Ancak 5 yıllık periyotlara baktığımızda, LPG ve benzinli araçlara olan talebin giderek 

azaldığı, dizel araçlara olan talebin ise arttığı görülüyor. Gelelim elektrikli araçlara. 

Katılımcılarımız içerisinde elektrikli araç kullanan yok. Bu yılın istatistiklerine elektrikli 

araçların da eklenmesiyle birlikte gerçek rakamları öğrenebileceğiz. Kısa vadede dizel 

araçların gittikçe daha çok tercih edilmesi gibi elektrikli araçlar da benzer şekilde ilgi 

görürmü? Yorumu sizlere bırakıyoruz. 

3. Neden elektrikli araç tercih edersiniz? 

 

Elektrikli araçlar bir çok faktör açısından tercih nedeni. Sonuçlara göre, çevre faktörü 

başı çekiyor, bunu ise yakıt maliyeti izliyor. Elektrikli araçların diğerlerine göre daha 

sessiz çalıştığı düşünülürse, daha konforlu olduğu da bir gerçek. Ancak konfor ve 

vergiler diğer kriterler göz önünde bulundurulduğunda önemli bir tercih nedeni değil gibi 

görünüyor. 
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