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Son 12 ay otomotiv sektörü için çığır 
açıcı oldu. Çünkü pek çok devlet, içten 
yanmalı araçları kademeli olarak 
sonlandırmak için net hedefler koyarak 
net sıfır sürecine hız verdi. Castrol 
olarak, bu gelişmenin otomotiv 
sektörünü nasıl etkilediğini öğrenmek 
istedik. Yaptığımız bu araştırma, 
şirketlerin bu hedeflere doğru nasıl 
ilerlediğini anlamaya ve tüketicilerin 
elektrikli araçlara (EV’ler) geçişe nasıl 
baktıklarına ışık tutmaya çalışıyor.

Bu hedeflere ulaşılabilmek için önümüzdeki birkaç yıl boyunca 
araç üretiminde, satışında ve kullanımında eşi görülmemiş, 
hızlı bir değişime ihtiyaç olacaktır. Otomotiv tedarik 
zincirlerinin yeniden şekillendirilmesi, altyapının iyileştirilmesi 
ve yeni ortaklıkların kurulması gerekecektir.

“Geleceğin dEVrini yakalamak” başlığı altında bu çalışma; 
pazar, tüketici ve sektör verilerini bir araya getiren “büyük 
resmi” çizerek elektrikli araçlara (EV’ler) geçiş hazırlıklarının 
yeterli olup olmadığını araştırmaktadır. Çalışma, elektrikli 
araçlara ve geçiş sürecine bakış açısını analiz etmek için 
10.000 tüketici (içten yanmalı, şarj edilebilir hibrit, hibrit ve 
EV sürücüleri) ve otomotiv sektörünün 100 üst düzey 
yöneticisiyle yapılan kapsamlı bir küresel araştırmaya 
dayanmaktadır.

Araştırmaya katılan tüketicilerin 
yarısından fazlasının gelecek 
sefere elektrikli araç almayı 
düşünebilmesi, sürücülerin bu 
dönüşümü sağlayacak zihinsel 
altyapıya sahip olduklarını 
gösteriyor.

Önsöz
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Önsöz

Ancak, elektrikli araçların yaygınlaşma 
hızını yavaşlatan bazı engellere de 
işaret etmek gerekiyor. Araştırmaya 
katılan otomotiv sektörü yöneticileri, 
ham madde maliyetlerinin arttığı bir 
ortamda, tedarik zincirlerinin bu 
sürece hazırlığı ve batarya masrafları 
konularında endişeliler. Tüketicilerin 
fiyat, menzil ve şarj ile ilgili var olan 
endişelerini de unutmamak gerekiyor. 

Elektrikli araç devrimi çoktan başladı 
ve hızla ilerliyor. Başarılı bir dönüşüm; 
devletler, otomotiv sektörü, Castrol 
gibi daha geniş bir paydaş grubu 
arasında yakın işbirliğini gerektirecek. 
Ayrıca, tüketicilerin var olan 
endişelerini gidermeye yönelik yenilik, 
ürün geliştirme ve pazarlama 
çalışmalarına da gerek duyulacak. 
Bu yüzden, önümüzdeki on yıl 
(özellikle ilk yıllar) kritik öneme sahip.

Nicola Buck, SVP Marketing bp ve 
CMO Castrol

Başarılı bir dönüşüm; devletler, 
otomotiv sektörü, Castrol gibi daha 
geniş bir paydaş grubu arasında 
yakın işbirliğini gerektirecek.

Bu araştırma, otomobil üreticilerinin 
elektrikli araç devrimi için vites 
yükselttiklerini ortaya koyuyor. 
Otomotiv sektörü yöneticilerinin 
%97’si, kuruluşlarının içten yanmalı 
araçların kademeli olarak sonlandırılacağı 
tarihe hazırlıklı olacağına inanıyor ve EV 
gelişimine ayrılan Ar-Ge bütçelerindeki 
artışa bakılırsa çoğu şirket için bu 
dönüşüm, bir numaralı stratejik 
önceliği oluşturuyor. Araştırmaya 
katılan tüketicilerin yarısından 
fazlasının gelecek sefere elektrikli araç 
almayı düşünebilmesi, sürücülerin bu 
dönüşümü sağlayacak zihinsel 
altyapıya sahip olduklarını gösteriyor. 

Belirgin bir ivmesi olan bu devrimi daha 
ileri götürmeye yardımcı olabilecek ve 
hedeflenen tarihlere hazır olmayı 
kolaylaştıracak bir dizi önemli 
hızlandırıcı faktör mevcut. Devlet 
kararnameleri, ortaklıklar ve işbirliği, 
otomotiv sektörünü elektrikli araçlara 
geçmeye teşvik eden unsurlar 
arasında. Öte yandan tüketicileriyse 
daha düşük emisyonlar ile daha düşük 
sürüş maliyetleri ve bazı kolaylıklar 
gibi pratik nedenler motive ediyor. 
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Castrol ve hazır olmaya giden yol
Castrol olarak, dönüşümü hızlandırmak ve geleceğin elektrikli 
dünyasına bağlanmak için sektörel ortaklarımızla birlikte 
çalışmakta kararlıyız. Geleceğin elektrikli araçları için gereken 
teknolojik atılımları gerçekleştirmek üzere otomotiv sektörünün en 
iyileriyle işbirliği yapıyoruz. Castrol ON e-sıvıları; daha uzun menzil1, 
daha hızlı şarj2 ve daha uzun ömür3* sunarak sektörün karşılaştığı 
sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

1 Kitlesel pazara yönelik Elektrikli Araç fabrika dolum sıvısına kıyasla. 
2 Dolaylı batarya soğutma sistemine kıyasla. 
3 Standart Elektrikli Araç şanzıman sıvısına kıyasla. 
*Castrol e-Sıvıların faydaları, özel test ve geliştirmelerle kanıtlanmıştır.
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“Geleceğin dEVrini yakalamak” (Switching 
ON the rEVolution) başlığı altında bu 
çalışma, 10.000 tüketici ve 100 otomotiv 
sektörü yöneticisiyle yapılan ve içten 
yanmalı araçlardan elektrikli araçlara 
(EV’ler) geçişe hazır olma düzeylerini 
inceleyen küresel bir kamuoyu 
araştırmasıdır.  Araştırma, Kasım-Aralık 
2021’de 10 ülkede yapılmıştır: Avustralya 
ve Yeni Zelanda, Çin, Fransa, Almanya, 
Hindistan, Japonya, Kuzey Avrupa (İsveç, 
Norveç, Finlandiya ve Danimarka), Türkiye, 
Birleşik Krallık ve ABD.

10.000
100 
10Önemli pazarlar

Tüketici

Otomotiv sektörü 
yöneticisi

Rapordaki tüm alıntılar ilgili kişilerin görüşleridir ve bir bütün olarak anket 
sonuçlarını veya Castrol’ün görüşlerini temsil etmeyebilir.

Araştırma hakkında
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Tüketici örneklemi Otomotiv sektörü yöneticisi örneklemi
10.000 tüketici, 10 odak ülkeye eşit şekilde bölündü:

Ülke başına 1.000 katılımcı: Avustralya ve Yeni Zelanda, Çin, Fransa, Almanya, 
Hindistan, Japonya, Kuzey Avrupa (İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka), 
Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD. 

Araştırma örneklemimizde EV sürücüsü olanların ve olmayanların oranı:

100 otomotiv sektörü yöneticisi 10 ülkeye bölündü: 

Avustralya ve Yeni Zelanda (5), Çin (15), Fransa (10), Almanya (15), Hindistan (5), 
Japonya (10), Kuzey Avrupa (10), Türkiye (5), Birleşik Krallık (10) ve ABD (15).

İşveren türüne göre:

Yalnızca EV üreticileri 
(%100 tam elektrikli araç 

satışı, hibrit dahil değil)

Diğer araç üreticileri (içten yanmalı, 
şarj edilebilir hibrit, hibrit ve 
elektrikli araç satışı)

%19

%81

EV sürücüsü olmayanlar (içten yanmalı, şarj edilebilir hibrit ve 
hibrit araç sahipleri)

EV sürücüleri (yalnızca tam elektrikli araçlar, hibrit dahil değil)

%87

%13

%90

%10

%85

%15

%86

%14

%83

%17

%88

%12

%68

%32

%94

%6

%96

%4

%94

%6

%88

%12
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Sözlük
Tam elektrikli araç (EV): Tam elektrikli araç, yalnızca şarj edilebilen bataryalardaki 
enerjiyi kullanan bir elektrik motoru sayesinde çalışır. Bataryalı elektrikli araç (BEV) 
olarak da anılır. 

İçten yanmalı araç: Benzin veya dizel gibi sıvı yakıtlarla çalışan motordur. Bazen 
benzinli veya dizel motorlu araç olarak da anılır.

Şarj edilebilir hibrit araç: Bazen PHEV (Şarj edilebilir hibrit araç) olarak anılır. 
Genellikle bir elektrik motoruna güç sağlayan şarj edilebilir bataryalar ve içten 
yanmalı bir motora güç sağlayan benzin gibi başka bir yakıt kullanır. 

Hibrit araç: Kendini şarj eden bir hibrit, rejeneratif fren sistemi gibi diğer 
teknolojilerle birlikte seyir halindeyken bataryasını şarj etmek için daha büyük bir 
benzinli veya dizel motora gereksinim duyar.

Hızlı şarj: Çoğu hızlı şarj noktası 50 kW ile çalışır. 

Ultra hızlı şarj: Yeni nesil şarj istasyonları 150 kW ve 300 kW enerji verir.

OEM: Orijinal ekipman üreticisi (OEM), bu bağlamda otomotiv firmalarıdır.

Kademe 1 tedarikçi: Sözleşmeli üretim tesisleri veya üretim ortakları dahil olmak 
üzere, bir kuruluşun veya OEM’in doğrudan iş yaptığı ortaklardır.

Araç sahipleri: Araba sahibi olan ya da araba kiralayan tüketicilerdir. 

dEVir İndeksi
Geleceğin dEVrini yakalamak, Economist Impact tarafından yapılan ve bp 
tarafından desteklenen dEVir İndeksi çalışmasının bulgularından da 
faydalanıyor. dEVir İndeksi; Çin, Birleşik Krallık ve bazı Avrupa ülkeleri dahil 
olmak üzere, önde gelen elektrikli araç pazarlarını EV dönüşümüne hazır olma 
seviyelerine göre değerlendiriyor. dEVir İndeksi, Geleceğin dEVrini 
yakalamaktan farklı olarak, hem bataryalı elektrikli araçları (BEV’ler) hem de 
şarj edilebilir hibrit elektrikli araçları (PHEV’ler) kapsıyor.

İndeks, daha hızlı bir dönüşüme açılan yol ve fırsatları tanımlamanın yanında, 
yerel coğrafyaların aşmaları gereken sorunlar için veri odaklı bir yaklaşımı 
kullanıyor ve paydaşların değişimi savunmaları için bir platform sunuyor.

İndeks, hem araç sürücüleri hem de araç üreticileri açısından hazır olmanın ne 
anlama geldiğinin altını çiziyor. Hazır olmayı, girdiler (veya kullanıcıları ve 
üreticileri EV’lere yönlendiren politikalar, yatırımlar ve diğer faktörler) ve 
çıktılar (veya pazarda artan EV alımına ve/veya artan erişime yansıyan söz 
konusu politikalar ve yatırımlar) açısından ölçüyor.

| 08
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Hazır olmaya giden yol

Elektrikli araç dönüşümü çoktan başladı 
ve hızla ilerliyor. Pek çok devlet, içten 
yanmalı araçları kademeli olarak 
sonlandırmayı planlıyor ve 
araştırmamızdaki ülkelerin çoğu, 2040 
itibariyla yeni benzinli ve dizel motorlu 
araçların satışını sonlandırmayı 
hedefliyor. 

Geleceğin dEVrini yakalamak, otomotiv 
sektörü yöneticilerinin %97’si 
kuruluşlarının içten yanmalı araçların 
kademeli olarak sonlandırılma 
hedeflerine hazırlıklı olacağına inansa 
da yöneticilerin sektörü bekleyen 
zorluklar konusunda uzlaştığını 
gösteriyor. Yalnızca %40’ı şirketlerinin şu 
anda içten yanmalı araçtan elektrikliye 
geçişe hazır olduğunu düşünüyor.4 
Economist Impact tarafından yapılan ve 
bp tarafından desteklenen dEVir 
İndeksi’nde de belirttiği gibi; ülkeler iyi 
ilerlemeler kaydediyor, ama pazarlar 
farklı hızlarda hareket ediyor. İndekste 
yer alan dokuz pazardan hazır olmaya  
en yakın ülke Norveç olurken onu Çin   
ve ardından Almanya takip ediyor. 

Yönetici özeti

Geleceğin dEVrini yakalamak, otomotiv 
üreticilerinin sektörü bekleyen zorlukları 
aşmaya odaklandıklarını gösteriyor. 
Nitekim, araştırmaya katılan üst düzey 
yöneticilerin yaklaşık üçte ikisi, bu 
dönüşümün kuruluşları için bir numaralı 
stratejik önceliği oluşturduğunu 
söylüyor. Bu, kendini Ar-Ge 
harcamalarındaki değişimde gösteriyor. 
Araştırmaya katılan otomotiv sektörü 
yöneticileri, 2015’te Ar-Ge harcamalarının 
ortalama %11’inin tam elektrikli araçlara 
ayrıldığını, bugün bu rakamın neredeyse 
ikiye katlanarak %21’e çıktığını ve 
2025’te %31’e çıkarak 10 yılda neredeyse 
üç katlık artışa ulaşacağını tahmin 
ettiklerini söylüyorlar.4 Otomotiv sektörü 
yöneticileri, hibrit araçların hesaba 
katılması halinde 2025’e kadar Ar-Ge 
harcamalarının %70’inden fazlasının 
EV’lere ve hibritlere odaklanacağını 
öngörüyor.

4 Yalnızca elektrikli araç üreticileri için çalışan yöneticiler, bu rakamlara dahil edilmemiştir.
| 09
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Tüketiciler zihniyetlerini de değiştiriyor: 
2021’de yeni otomobil satışlarında elektrikli 
otomobillerin (tamamen bataryalı elektrikli 
araçlar ve şarj edilebilir hibritler) payı %9,6 
oldu.5 Ancak tüm tüketicilerin %53’ü 
gelecek sefere elektrikli araç almayı 
düşünebileceklerini söylüyor. Bu oran, 
Kuzey Avrupalı tüketicilerde %69’a ve Çinli 
tüketicilerde %80’e yükseliyor. Halihazırda 
EV’ye geçmiş tüketicilerin %99’u gelecek 
sefere de elektrikli araç almayı 
düşünebileceklerini söylüyor. Bu, elektrikli 
araç satın alan veya kiralayan sürücülerin, 
elektriklide kalma eğilimini gösteriyor. 

Önümüzdeki on yıl ve sonrası, mobilite için 
çığır açıcı bir dönem olacak. 2022 BP 
Energy Outlook’taki Hızlandırılmış ve Net 
Sıfır senaryolarına göre;6 EV’lerin 
(tamamen bataryalı elektrikli araçlar ve 
şarj edilebilir hibritler) yeni araç 
satışlarındaki payı 2035’te %50–70 
aralığına, 2050’de %90 civarına çıkabilir.  
Bu iki senaryoda, 2019’daki 7 milyon araca 
kıyasla 2050’ye kadar küresel araç 
parkında yaklaşık 2 milyar veya daha fazla 
elektrikli araç bulunacak.

Örneklemimizdeki 
tüketicilerin %53’ü 
gelecek sefere 
elektrikli araç almayı 
düşünebileceklerini 
söylüyor. Bu oran, 
Kuzey Avrupalı 
tüketicilerde %69’a ve 
Çinli tüketicilerde 
%80’e yükseliyor.

Yönetici özeti

5 2021 LMCA Global Hybrid and EV Forecast. 
6 bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html | 10



Net sıfır hedefleri Tüketicilerin sürdürülebilirlik endişeleri

Yüksek maliyetli bataryalar Şarj noktalarına erişim Teknik eleman açığı

İçten yanmalı araçların devlet 
kararnameleriyle kademeli olarak 

sonlandırılması hedefleri
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Hızlandırıcılar

Bariyerler

Hızlandırıcılar

Bariyerler

Hızlandırıcılar

Bariyerler

1

1

2

2

3

3

        Bariyerler      Hızlandırıcılar 

Dönüşümü hızlandıran ve yavaşlatan faktörler 
Otomotiv sektörü yöneticileri:

Otomotiv sektörü yöneticileriyle yapılan görüşmelere göre.
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Daha düşük sürüş maliyetleri Evde şarj seçeneği sayesinde 
daha pratik

Ultra hızlı şarjın yaygın olmaması Şarj noktalarına erişim Menzil hakkındaki endişeler

Daha az hava kirliliği
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Dönüşümü hızlandıran ve yavaşlatan faktörler  
içten yanmalı ve hibrit araç kullanan tüketiciler:

Hızlandırıcılar      Bariyerler

1

1

2

2

3

3

İçten yanmalı ve hibrit araç kullanan tüketicilerle yapılan görüşmelere göre.

Hızlandırıcılar

Bariyerler

Hızlandırıcılar

Bariyerler

Hızlandırıcılar

Bariyerler
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Dönüşümü hızlandıran ve 
yavaşlatan faktörler

Araştırma, elektrikli araçlara geçişte devletlerin 
oynadığı kritik rolün altını çiziyor. Otomotiv sektörü 
yöneticilerine göre; içten yanmalı araçların devlet 
kararnameleriyle kademeli olarak sonlandırılması, 
endüstrinin dönüşümünü hızlandıran bir numaralı 
faktör. Araştırmaya katılan yöneticilerin %68’i, 
devletleri aynı zamanda bu geçiş sürecindeki bir 
numaralı partner kurum olarak görüyor. Bununla 
bağlantılı olarak, araştırmamıza katılan otomotiv 
sektörü yöneticilerinin %57’sinin önemli bir itici güç 
olarak gördüğü net sıfır hedefleri de önemli bir faktör. 
Bu hedefler; tüketicilerin sürdürülebilirlik endişeleri, 
devlet sübvansiyonları, elektrikli araçlar için daha kolay 
üretim süreçleri, yakıt fiyatları ve erişim dahil olmak 
üzere diğer faktörlerden daha büyük bir etkiye sahip.

Araştırmaya katılan yöneticilerin %68’i 
devletleri bu geçiş sürecindeki bir 
numaralı partner kurum olarak görüyor.
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Söz konusu tüketiciler olunca engellerin 
kalkmaya başladığını ve karşılaşılan 
zorlukların son birkaç yılda değiştiğini 
görebiliyoruz. Castrol’ün 2020’de yaptığı 
Hızlanan dEVir (Accelerating the 
EVolution) araştırması, EV’nin 
benimsenmesinin önündeki kritik bir 
zorluğun ilk ödeme tutarı olduğunu, bunu 
şarj süresinin ve menzilin takip ettiğini 
bulmuştu. Ancak Geleceğin dEVrini 
yakalamak, pek çok tüketicinin, (ilk 
ödeme tutarının üzerine vergi, yakıt ve 
bakım masrafları dâhil edildiğinde) bir 
EV’nin toplam maliyetinin denk bir içten 
yanmalı araca göre daha düşük olduğuna 
ikna olduklarını gösteriyor. 
Örneklemimizdeki tüketicilerin %57’si 
(aracın kullanım ömrü göz önüne 
alındığında) bir elektrikli araca sahip 
olmanın toplam maliyetinin benzinli 
veya dizel bir araca göre daha düşük 
olduğuna inanıyor. Bu oran Kuzey 
Avrupa’da %65’e, Çin’de %72’ye ve 
Hindistan’da %74’e yükseliyor. 

Şarj noktalarına erişim zorluğu artık 
daha yaygın bir yavaşlatıcı faktör: 
Araştırmaya katılan içten yanmalı ve 
hibrit araç sahibi sürücülerinin %74’ü 
ultra hızlı şarj noktalarının henüz 
yeterince yaygınlaşmadığına inanıyor 
ve aynı orandaki katılımcı, elektrikli 
araçlar için şarj altyapısının hâlen 
yeterince güvenilir olmadığını söylüyor. 

Geleceğin dEVrini yakalamak
Elektrikli araçlara geçişin hızlanması, Castrol dahil olmak 
üzere, sektörün tüm bileşenlerinin bu yavaşlatıcı 
faktörlerin üstesinden gelmek için birlikte çalışmasına 
bağlı. Devletler, altyapı sağlayıcıları, araç üreticileri ve 
tedarikçileri; şarj altyapısının güvenilirliğini ve şarj 
noktalarına erişimi artırmak, araçların batarya ömrünü ve 
menzilini iyileştirmek ve ilk ödeme tutarını azaltmak için 
yakın ve etkili bir şekilde işbirliği yapmalı. Bunlar birbiri 
içine girmiş, karmaşık zorluklar. Dolayısıyla geleceğin 
elektrikli dünyasının yolu, etkili ortaklıklardan ve 
sektördeki tüm aktörlerin iş birliğinden geçiyor.

Araştırmamıza göre EV sürücülerinin 
çoğu, altyapının şu anki talebi 
karşılamak için yeterli olduğunu 
düşündüğünü gösterse de önümüzdeki 
birkaç yıl içinde elektrikli araç pazarının 
büyümesine ayak uydurmak için 
kapasitenin önemli ölçüde artırılması 
gerekecek. Doğrusu, dEVir İndeksi 
bulguları da bu görüşü destekliyor ve 
şarj altyapısını nüfusun özel ihtiyaçlarına 
göre genişletmenin ve artan elektrik 
talebini karşılaması için enerji sektörünü 
hazırlamanın önemini gösteriyor. 

Ancak daha geniş jeopolitik meseleler ve 
tedarik zinciri sorunları EV’ye geçişi 
yavaşlatabilir. Araştırmaya katılan 
otomotiv sektörü yöneticilerine göre; 
yüksek batarya maliyeti, endüstrinin 
elektrikli araca geçişinin önündeki en 
önemli yavaşlatıcı faktör. Bu, 
araştırmaya katılan üst düzey 
yöneticilerin yarısından fazlasının (%56) 
önemli olarak belirttikleri tek engel. 
Son on yıldır lityum iyon batarya 
paketlerinin fiyatı düşüyor. Ne var ki son 
zamanlarda artan emtia fiyatları ve ham 
madde maliyetleri yüzünden yavaşlamaya 
başlayan bu düşüş de sektör üzerinde 
baskı yaratıyor.

Bunlar birbiri içine girmiş, 
karmaşık zorluklar. Dolayısıyla 
geleceğin elektrikli dünyasının 
yolu, etkili ortaklıklardan ve 
sektördeki tüm aktörlerin 
işbirliğinden geçiyor.
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Hazır olmaya 
giden yol

Bölüm 1:
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Otomobil sektörü vites yükseltiyor. 
Otomotiv sektörü yöneticilerinin %97’si, 
kuruluşlarının içten yanmalı araçların 
kademeli olarak sonlandırılacağı tarihe 
hazırlıklı olacağına inanıyor ve elektrikli 
araçların gelişimine ayrılan Ar-Ge 
bütçelerindeki artışa bakılırsa çoğu 
kuruluş için bu dönüşüm, bir numaralı 
stratejik önceliği oluşturuyor. Araştırmaya 
katılan tüketicilerin yarısından fazlasının 
gelecek sefere elektrikli araç almayı 
düşünebilmesi, sürücülerin bu dönüşümü 
sağlayacak zihinsel altyapıya sahip 
olduklarını gösteriyor.

Dönüşümün ivmesi artıyor. Bu iddiali net 
sıfır emisyon hedeflerini destekleyen 
birçok devlet, yeni benzin ve dizel 
motorlu araçların satışını bırakmak için 
hedef tarihler belirledi. Pek çok devlet, 
COP26 İklim Zirvesi’nde, müşterek 
şekilde 2040 veya öncesinde ya da önde 
gelen pazarlarda en geç 2035’e kadar 
sıfır emisyonlu yeni araç ve kamyonet 
satışları için çalışacağını duyurdu.

Hazır olmaya 
giden yol

%97
İçten yanmalı araç üretiminin kademeli 
olarak sonlandırılacağı tarihe hazırlıklı 
olacaklarını söyleyen otomotiv sektörü 
yöneticilerinin oranı.
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66
46 3847 3952 40

55 43
Toplam indeks puanı 
(100 üzerinden) 7

Ülke Norveç Çin Almanya İsveç Hollanda İtalya Birleşik Krallık Fransa İspanya

7 İndeks, sekiz kriterle düzenlenen 28 göstergeden oluşuyor. Bu sekiz kriter de iki alt indekse ayrılmış: dEVir girdileri ve dEVir çıktıları. Her kriter için ana gösterge puanlarının ağırlıklı ortalamasından hesaplanan bir puan atanıyor. Ardından puanlar 
0’dan 100’e kadar derecelendiriliyor. 100, EV’lerin benimsenmesi için en güçlü ortamı temsil ediyor. Genel ülke/bölge puanı, kriter puanlarının ağırlıklı ortalamasından oluşuyor. Ayrıntılı bilgi için tam indeks metodolojisine göz atın. 

dEVir İndeksi’nden bir kesit:
Ülkelerin EV’lere hazır olma seviyelerini araç kullanıcıları ve üreticiler 
açısından değerlendiren dEVir İndeksi; ülkelerin iyi ilerlemeler 
kaydettiğini, ama geriye kalan engelleri aşmak için büyük resmi 
görmeye ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. İndekste yer alan dokuz ülkenin 
içinde en hazır durumda bulunan, içten yanmalı araçları kademeli olarak 
2025’te sonlandıracak olan Norveç. Onu Çin ve ardından Almanya takip 
ediyor. Birleşik Krallık dâhil olmak üzere diğer ülkeler de hedeflerini ve 
teşviklerini belirleyerek iyi bir başlangıç yaptı. 
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Araç üreticileri 
hızlanıyor
100 otomotiv sektörü yöneticisinin 
katıldığı araştırma, içten yanmalı 
araçların devlet kararnameleriyle 
kademeli olarak sonlandırılacağı tarihe 
hazırlıklı olacaklarına inandıklarını ortaya 
koyuyor. Araştırmamıza katılan ve 
kademeli hedeflere sahip ülkelerde 
bulunan otomotiv sektörü yöneticilerinin 
%97’si, kuruluşlarının içten yanmalı 
araçların kademeli olarak 
sonlandırılacağına ve devlet tarafından 
belirlenen tarihe hazırlıklı olacağına 
inanıyor. Otomotiv sektörü önünde 
duran zorluğa odaklandı: Otomotiv 
sektörü yöneticilerinin yaklaşık üçte 
ikisi, içten yanmalı özel araçlardan 
elektrikli özel araçlara geçişin, 
kuruluşları için bir numaralı stratejik 
öncelik olduğunu belirtiyor.

2/3
İçten yanmalı özel araçlardan elektrikli özel 
araçlara geçişin, kuruluşları için bir numaralı 
stratejik öncelik olduğunu belirten otomotiv 
sektörü yöneticilerinin oranı
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Otomotiv sektörü yöneticilerine göre, araç üreticilerinin 
araştırma ve geliştirme bütçe oranları (araç tipi bazında): 8

Otomotiv sektörü yöneticilerinin görüşlerine dayanan araştırma verilerine göre. 
*Tek bir araç tipine  özel olmayan, genel harcama).

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bütçelerinin nasıl 
harcandığına bakarak da değişime tanıklık edebiliriz. 
Araştırmamıza katılan ve farklı araç tipleri üreten 
şirketler için çalışan otomotiv sektörü yöneticileri, 
2015’te Ar-Ge harcamalarının ortalama olarak yalnızca 
%11’inin elektrikli araçlara, %39’unun ise içten yanmalı 
araçlara odaklandığını tahmin ediyor. Yöneticilerin 
tahminlere göre; şimdiki Ar-Ge bütçelerinin %20’den 
fazlası elektrikli araçlara gidiyor. 2025 itibariyle Ar-Ge 
harcamalarının yalnızca %15’inin içten yanmalı 
araçlara yönelmesiyle EV payının %31’e yükselmesi 
bekleniyor. Yöneticiler, 2015’te şarj edilebilir hibritlere 
ayrılan %16’lık Ar-Ge payının 2025’te %27’ye 
çıkacağını tahmin ediyorlar.8

Bu iyimserliğe karşın, hazır olmaya giden yol oldukça 
uzun ve zorlu. Araştırmaya katılan otomotiv sektörü 
yöneticilerinin8 yalnızca %40’ı, şirketlerinin şu anda 
içten yanmalı araçlarından eletrikliye geçmeye hazır 
olduğunu düşünüyor. Tüm otomotiv yöneticilerinin 
yalnızca %8’lik bir kısmı tedarik zincirinin hazır 
olduğuna inanıyor. 

8 Yalnızca elektrikli araç üreticileri için çalışan yöneticiler, bu rakamlara dâhil edilmemiştir.

2015 Bugün
2025 

(Öngörülen)

%50

%40

%30

%20

%10

%0
Tüm araç tipleri*

Diğer

EV

Şarj edilebilir 
hibrit

Hibrit

İçten yanmalı 
araçlar
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| 19



YAĞIN ÖTESİNDE..

Tedarik zincirinin 
hazır olma seviyesi
EV dönüşümünün ivmesi arttıkça otomotiv tedarik 
zincirindeki şirketler, iş modellerini ve süreçlerini 
değiştirmek zorunda kalacak. Zira çıktıların farklı 
bileşenlere odaklanması gerekecek. Bir içten yanmalı 
aracın güç aktarma organları, genellikle binlerce 
hareketli parçadan oluşurken bir elektrikli araçta bu 
rakam 20’ye düşebilir. Bir EV’de temel bileşenler, 
motordan ziyade elektrik motoru, akü ve 
şanzımandır. Bataryalar tedarik zincirinde belirli 
zorlukları da beraberinde getiriyor. Ağırlıkları 
yüzünden taşınmaları zorlaşıyor ve sürdürülebilirlik 
standartları, tedarikçileri maden teminine dair daha 
güvenilir ve daha ayrıntılı bilgi edinmeye zorluyor.

COVID-19 pandemisi ve üretimle ilgili diğer sorunlar 
gibi, araç üretimi ve tedariği üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olan faktörlerin yol açtığı tedarik zinciri 
dalgalanmaları da son birkaç yıldır işleri iyice 
zorlaştırdı. 2020’nin sonlarından bu yana özellikle yarı 
iletken çip sıkıntısı, hem elektrikli araç hem de içten 
yanmalı araç üretimine ket vurdu.
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Kuzey Avrupa %69

Küresel %53

Çin %80

Türkiye %49

Japonya %50

Fransa %48

Avustralya ve Yeni Zelanda %48

Birleşik Krallık %51

ABD %46

Hindistan %44

Almanya %42

Peki, tüketiciler bu dönüşüme hazır mı? Verilerimiz, zihniyet değişiminin kesinlikle 
başladığını gösteriyor. Örneklemimizdeki tüketicilerin %53’ü gelecek sefere elektrikli 
araç almayı düşünebileceklerini söylüyor. Bu oran Çin’de %80’e, Kuzey Avrupa’da %69’a 
yükseliyor. Bu satın almaları ufukta görebiliyoruz: Araştırmaya katılan tüketicilerin 
%62’si, bir sonraki araçlarını bugünle 2024 arasında bir tarihte almayı planlıyor.

Tüketiciler değişime hazır

Gelecek sefere elektrikli araç almayı düşünebilecek 
tüketici anketi katılımcılarının oranı:

10.000 tüketiciyle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre.
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%53
Gelecek sefere elektrikli araç almayı 
düşünebilecek tüketicilerin oranı.

Bu, tüketicilerin hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu 
ve önümüzdeki yıllarda büyük bir potansiyel kayma 
yaşanabileceğini gösteriyor. 2021’de EV’lerin (tamamen 
bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibritler) 
yeni araç satışlarındaki payı %9,6 oldu.9 Fakat 
düşünmekle yapmak arasında fark var: Tüketicilerin 
fiilen elektrikli araçlara geçmeleri ve bu geçişin 
zamanı, pek çok faktör tarafından belirlenecek. Birçok 
tüketicinin elektrikli araç almayı düşündüğü bir gerçek. 
Ancak bu araştırmanın bulguları, tüketicilerin içten 
yanmalı araçları unutmaya henüz hazır olmadıklarını 
gösteriyor: Ankete katılanların %47’si, gelecek sefere 
alacakları araç için benzinli veya dizel motorlu araçları 
göz önünde bulunduruyor.

Ayrıca, araştırmaya göre, tüketiciler bir kez elektrikli 
araca geçtiklerinde büyük oranda ona sadık kalıyorlar. 
Elektrikli araç sahibi sürücülerin %99’u gelecek sefere 
elektrikli araç almayı düşünebileceklerini söylüyorlar. 
İçten yanmalı ve hibrit araç sahiplerinde bu oran %46.

Araştırmaya göre tüketiciler, 
bir kez elektrikli araca 
geçtiklerinde büyük oranda 
ona sadık kalıyor.

9 2021 LMCA Global Hybrid and EV Forecast.
| 22



YAĞIN ÖTESİNDE..

Elektrikli araç sürücülerinin %78’i, bir EV’ye 
sahip olmanın toplam maliyetinin benzinli 
veya dizel bir aracınkinden daha düşük 
olduğuna inanıyor.

EVrilenler
Araştırmaya göre tüketiciler, bir kez elektrikli araca geçtiklerinde uzun süre 
elektrikli araçta kalma eğilimi gösteriyor. Araştırmaya katılan içten yanmalı ve 
hibrit araç sahibi sürücülerin neredeyse yarısı, gelecek sefere elektrikli araç 
almayı düşünebileceğini belirtirken elektrikli araç sahibi sürücülerin neredeyse 
hepsi, kiralama veya satın alma listelerinde bir EV olduğunu söylüyor. Peki EV 
sürücülerini bu kadar ikna eden ne? Yanıt, kısmen maliyetle ilgili olabilir. 
Elektrili araç sürücülerinin %78’i (kullanım ömrü göz önüne alındığında) bir 
EV’ye sahip olmanın toplam maliyetinin benzinli veya dizel bir araca göre daha 
düşük olduğuna inanıyor. Düşük karbon emisyonları da bunda pay sahibi. 
Araştırmaya katılan 10 EV sürücüsünden dokuzu, EV’lerin daha düşük karbon 
emisyonu yaydığına inanıyor. %88’i de EV’lerin kentsel alanlarda kirliliğin 
azaltılmasını sağladığını söylüyor. EV sürücüleri aynı zamanda elektrikli 
otomobillerin kolaylığını, entegre teknolojisini ve “eğlenceli” olmasını övüyor. 
Beşte dördünden fazlası, bu özelliklerin diğer sürücüleri EV’ye geçmeye ikna 
etmek için önemli olabileceğine inanıyor.
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Geleceğin dEVrini 
hızlandıranlar

Bölüm 2:
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Belirgin bir ivmesi olan bu devrimi daha ileri götürmeye 
yardımcı olabilecek bir dizi önemli hızlandırıcı faktör 
mevcut. Devlet kararnameleri, ortaklıklar ve iş birliği, araç 
üreticilerini elektrikli araçlara geçmeye teşvik eden 
unsurlar. Öte yandan tüketicileri ise daha düşük 
emisyonlar ile daha düşük sürüş maliyetleri ve bazı 
kolaylıklar gibi pratik nedenler motive ediyor. 

Dönüşen bir sektör

Araştırma her ne kadar otomotiv yöneticilerinin dönüşüm 
için gereken özgüvene, stratejik odaklanmaya ve iddialı 
hedefleri gerçekleştirme azmine sahip olduklarını öne 
sürse de EV’lere geçişin hızında ve akıcılığında dış 
etkenler de rol oynayacak. 

Araştırmamız, devletin belirlediği hedeflerin burada önemli 
bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Araştırmamıza katılan 
otomotiv sektörü yöneticilerine göre sektörün geçişini 
hızlandıracak en önemli faktör, devletin kararnameleriyle 
içten yanmalı araçların kademeli olarak sonlandırılması 
olacak. Katılımcıların %63’ü bunun öneminin vurguluyor. 
Bununla bağlantılı olarak, araştırmamıza katılan otomotiv 
sektörü yöneticilerinin %57’sinin önemli bir itici güç 
olarak gördüğü net sıfır hedefleri de önemli bir faktör. 
Bu hedefler; tüketicilerin sürdürülebilirlik endişeleri, 
devlet sübvansiyonları, EV’ler için daha kolay üretim 
süreçleri, yakıt fiyatları ve erişim dâhil olmak üzere diğer 
faktörlerden daha büyük bir etkiye sahip.

Geleceğin dEVrini hızlandıranlar Sektörün içten yanmalı özel araçlardan elektrikli özel 
araçlara geçişini hızlandırmak için her faktörün önemli 
olacağına inanan otomotiv yöneticilerinin oranı:

İçten yanmalı 
araçların devlet 

kararnameleriyle 
kademeli olarak 

sonlandırılma 
hedefleri

Net sıfır 
hedefleri

Tüketicilerin 
sürdürülebilirlik 

endişeleri

EV üreticileri 
için devlet 

sübvansiyonları

EV tüketicileri 
için devlet 

sübvansiyonları

Yüksek 
akaryakıt 
fiyatları

Akaryakıta 
erişim

%63
%57

%35 %34 %32
%29

%24
%18

100 otomotiv sektörü yöneticisinin görüşlerine dayanan araştırma verilerine göre.

Daha kolay 
üretim 

süreçleri 
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%27

%24

%30

%57

%68

%58

Devrimler işbirliğiyle yapılır
Önümüzdeki birkaç yıl içinde içten yanmalı araçlardan elektrikliye başarılı bir 
dönüşümü gerçekleştirmek için uzun ve karmaşık bir tedarik zinciri boyunca, 
anlamlı işbirliği ve ortak mühendislik kritik öneme sahip olacak. Bu dönüşüm için 
şarj altyapısı sağlayıcıları, akü tedarikçileri, teknoloji firmaları ve bayiler, otomotiv 
yöneticilerinin önemli ortakları olsa da artık ortaklıkla ilgili öncelikler değişti.

Devlet teşviklerinin, sübvansiyonların ve kademeli olarak sonlandırılma 
tarihlerinin oynadığı önemli rol göz önüne alındığında; şu anda araştırmamıza 
katılan otomotiv sektörü yöneticileri için en önemli unsuru devlet ortaklığı 
oluşturuyor. %68’i devletleri bu dönüşümün önemli ortakları olarak görüyor.

YAĞIN ÖTESİNDE..

Otomotiv sektörü yöneticilerine göre 
endüstrinin dönüşümü için                      
en önemli ortaklar:

100 otomotiv sektörü yöneticisinin görüşlerine dayanan araştırma verilerine göre.

Satış sonrası 
şirketleri

Devletler

Şarj altyapısı 
sağlayıcıları

Batarya 
tedarikçileri

Teknoloji firmaları

Bayiler
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“Araştırmamız; otomotiv yöneticileri ve 
tüketicilerin bu dönüşüme hazır olmalarına 
rağmen, sektörün müşterek şekilde aşması 
gereken birkaç kritik zorluğun bulunduğunu 
gösteriyor. 

Bu noktada işbirliği, özellikle elektrikli 
araçları şarj etmenin içten yanmalı araçlara 
yakıt ikmali yapmak kadar kolay hale 
gelmesini sağlayacak yaygınlıkta, hızda ve 
güvenilirlikte bir şarj altyapısının kullanıma 
sunulması için önemli bir rol oynayacak. 

İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerindeki bp istasyonlarında ultra hızlı 
şarj noktası sunma planları için kısa bir süre 
önce Volkswagen ile stratejik işbirliği 
anlaşması yaptık. Ayrıca BMW Group ve 
Daimler dahil olmak üzere, otomobil 
üreticileri için dijital şarj çözümleri geliştirme 
çalışmalarını sürdürmeyi planlıyoruz.”

Alexander Junge, 
Orta Avrupa Genel Müdürü, bp pulse
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“Sektörün içten yanmalı araçlardan elektrikli 
araçlara doğru büyük bir dönüşümün içinde 
olduğunu biliyoruz. Bu dönüşümün hızı 
önümüzdeki yıllarda daha da artacak.   
Sektör olarak, yalnızca şu anda karşı karşıya 
olduğumuz teknik zorlukların üstesinden 
gelmek için birlikte çalışacak ve bu 
dönüşümü gerçekleştireceğiz. Castrol, 
sektörün öncüsü olarak en ileri teknolojileri 
kullanmasıyla tanınıyor. EV’ler evrilmeyi 
sürdürürken; Castrol’ün en sağlam zihinleri, 
sektörün karşılaştığı en büyük zorluklara 
benzersiz çözümler bulmak için Jaguar TCS 
Racing, BYD, Williams Advanced Engineering, 
Xing Mobility gibi ortakların yanı sıra, önde 
gelen OEM’ler ve 1. kademe tedarikçilerle 
ortak mühendislik çalışmaları yürütüp 
e-Sıvıların üretim şeklini yeniden tanımlıyorlar.”

Sumeet Wadhwa, Elektrikli Araç ve Geliştirme Birimi 
Pazarlama Direktörü, Castrol
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EV’ler, üreticilerin genç yetenekler 
kazanmalarını sağlayabilir!

Devletin hedef ve sübvansiyonları ile kârdaki artış önemli itici güçlerdir. 
Ancak araştırmamıza göre bu dönüşüm aynı zamanda otomotiv sektörü için 
işe alım, çalışanı elde tutma ve çalışan bağlılığını da artırıyor. 

Araştırmamıza katılan otomotiv sektörü yöneticilerinin %92’si, elektrikli 
araçlara geçişin yeni elemanları sektöre çektiğini, %86’sı bu dönüşümün 
mevcut çalışanlar için bir ilham kaynağı olduğunu söylüyor.

YAĞIN ÖTESİNDE..

“İstihdam ve mevcut yeni vasıflı işler açısından 
sektörde genel anlamda olumlu bir büyüme 
görüyoruz. Yine de devreye alınan yeni makine 
ve teknolojilerle çalışma becerisine sahip 
deneyimli çalışanlara ihtiyacımız var. 

Artık yaptığımız işler, el emeği yerine makine 
ve teknolojiye daha bağımlı hâle geldi. Doğal 
olarak ihtiyaç duyulan becerilerdeki değişim, işe 
alım ve eğitim süreçlerimizin de evrilmesine yol 
açtı. Şirketler, farklı batarya bileşenleri ve EV’nin 
iki şarj arasında daha uzun süre çalışmasının 
sağlanması gibi değişen otomotiv pazarı 
trendleri konusunda donanımlı kişileri işe alıyor. 
Şu anda bu becerilere sahip olmayan 
çalışanların yeni şeyler öğrenmeye ve 
becerilerini geliştirmeye açık olmaları çok 
önemli.”

CPO, Elektrikli ve İçten Yanmalı Araç Üreticisi, ABD
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YAĞIN ÖTESİNDE..

Juniper’in yaptığı son araştırmalar, evde 
elektrikli araç şarjı için yapılan küresel 
harcamanın 2022’de 3,4 milyar dolar iken 
2026’da 16 milyar doları aşacağını ve 
dünya çapında 21 milyon hanenin aracını 
evde şarj edeceğini öngörüyor.10

Araştırmamız, içten yanmalı ve hibrit sahibi birçok sürücünün gelecek sefere 
elektrikli araç almayı düşünebileceğini ortaya koyuyor. Peki onları gerçekten bu 
geçişi yapmaya ne ikna edecek? Araştırmaya katılan sürücüler, karbon emisyonlarını 
ve kentsel alanlarda hava kirliliğini azaltmak gibi faktörlerin önemli olduğunu 
söylüyor. İtici güçleri, prensipte bu iyi niyetli yaklaşım hareket geçirirken; nihai satın 
alma kararını büyük ölçüde fiyat, kolaylık ve işlevsellik yönlendiriyor. Araştırmaya 
katılan içten yanmalı ve hibrit araç sahibi sürücülerin %72’si, daha düşük sürüş 
maliyetlerinin kendilerini ikna edebileceğini söylüyor. Her on kişiden yedisi, EV’lerin 
potansiyel kolaylıklarının (benzin istasyonundan akaryakıt almak yerine evde şarj 
etme olanağının) etkili bir faktör olduğunu ifade ediyor.

Sürücüleri bu dönüşüme 
teşvik edecek şey ne?

10 electrek.co/2022/02/16/home-ev-charging-spend-will-exceed-16b-globally-by-2026-says-study/
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Küresel

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Evde şarj seçeneği 
sayesinde daha pratikDaha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Evde şarj seçeneği 
sayesinde daha pratikÇin

Birleşik Krallık

Almanya

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Sürekli iyileştirilen 
şarj altyapısı

Daha düşük karbon 
emisyonları

Daha düşük karbon 
emisyonları

Daha düşük karbon 
emisyonlarıFransa

Araştırmaya katılan içten yanmalı ve hibrit araç 
sahibi sürücülere göre, onları elektrikli araçlara 
geçmeye ikna etmek için en etkili üç faktör: 1

Tüketicilerle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre. 

2 3

Kuzey Avrupa Daha az hava kirliliği
Evde şarj seçeneği 

sayesinde daha pratik
Daha düşük karbon 

emisyonları

ve Hibrit
Sahibi 
Sürücüler

Halihazırda

İçten 
Yanmalı 
Araçlar
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Araştırmaya katılan içten yanmalı ve hibrit araç 
sahibi sürücülere göre, onları elektrikli araçlara 
geçmeye ikna etmek için en etkili üç faktör:

ve Hibrit
Sahibi 
Sürücüler

Halihazırda

İçten 
Yanmalı 
Araçlar

YAĞIN ÖTESİNDE..

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Daha az hava kirliliği

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha düşük 
sürüş maliyetleri

Japonya

Hindistan

Türkiye

Daha düşük karbon 
emisyonları

Devlet teşvikleri EV’leri 
daha ekonomik yapıyor

Araç seçeneğindeki artış

Daha düşük 
bakım maliyetleri

Avustralya 
ve Yeni 
Zelanda

1 2 3

ABD Daha az hava kirliliği Daha düşük 
bakım maliyetleri

Daha düşük karbon 
emisyonları

Tüketicilerle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre. 

Evde şarj seçeneği 
sayesinde daha pratik
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YAĞIN ÖTESİNDE..

Gerçekten de araştırmaya katılan içten yanmalı ve hibrit araç sahibi 
sürücülerin %76’sı, elektrikli araçlarını evde şarj edebilirlerse ve 
halka açık şarj altyapısının talebi karşıladığından emin olurlarsa 
gelecek sefere bir elektrikli araç almayı veya kiralamayı 
düşünebileceklerini söylüyor. Araştırmaya katılan içten yanmalı ve 
hibrit araç sahibi sürücülerin %73’ü de benzinli ve dizel araçlardakine 
denk bir menzil sunulursa elektrikli aracı düşünebileceklerini 
söylüyor. Otomotiv sektörü yöneticileri de bu konuya dikkat çekiyor. 
Araştırmamıza katılan yöneticilerinin %57’si, karbon emisyonlarını 
azaltmanın tüketicileri EV’lere teşvikte etkili bir faktör olduğuna 
inanıyor. Ancak neredeyse beşte ikisi, EV’lerin daha düşük onarım 
maliyetleri ile daha iyi menzil, batarya ömrü ve ilk ödeme tutarı 
sunmasının tüketicileri iknaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Araştırmaya katılan otomotiv sektörü 
yöneticilerine göre tüketiciler için en iyi 
dönüşüm hızlandırıcıları:

EV’lerin daha 
düşük onarım 

maliyeti

EV’lerin 
menzilinin 
artırılması

EV batarya 
ömrünün 

artırılması

Karbon 
emisyonlarının 

azaltılması

%73
Benzinli ve dizel araçlardakine 

denk bir menzil sunulursa EV’yi 
düşünebileceklerini söyleyen 
içten yanmalı ve hibrit araç 

sahibi sürücülerinin oranı.

100 otomotiv sektörü yöneticisinin görüşlerine dayanan araştırma verilerine göre.
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İçten yanmalı ve hibrit araç sahibi sürücüler daha az kirlilik, karbon 
emisyonları ve sürüş maliyetlerinin onları elektrikli araca geçmeye 
ikna edeceğine inanırken; elektrikli araç sürücüsü olanlar EV’ye sahip 
olmanın diğer yönlerini vurguluyor. Araştırmaya katılan EV sürücüleri, 
daha az kirlilik ve kolaylığın yanı sıra, EV’nin eğlenceli yanına ve 
teknolojik çekiciliğine değiniyor: EV sürücülerinin %85’i, EV’lerin daha 
iyi entegre teknolojiye sahip olmasının sürücüleri dönüşüme ikna 
edebileceğine inanıyor. %83’üyse EV’lerin benzinli veya dizel 
araçlardan daha eğlenceli olduğunu söylüyor. İçten yanmalı ve hibrit 
araç sahibi sürücüler, bu özelliklerin yeteri kadar farkında 
olmayabilirler. Ancak bunlar, bir kez elektrikliye geçen sürücülerin 
uzun süre elektrikli araçta kalmalarını sağlayabilir. 

EV sürücülerinin %85’i, EV’lerin daha iyi entegre 
teknolojiye sahip olmasının sürücüleri dönüşüme 
ikna edebileceğine inanıyor. %83’üyse EV’lerin 
benzinli veya dizel araçlardan daha eğlenceli 
olduğunu söylüyor.
11 gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-02-17-gartner-identifies-top-five-automotive-technology-trends-for-2022

EV sürücüleri “eğlence”den memnun

Son zamanlarda Sony, Apple ve Google gibi teknoloji devleri, teknoloji 
ve yazılımın bu sektör için çok kârlı bir alan olabileceğini öngören 
otomotiv uzmanları sayesinde araç teknolojisine daha çok el atmaya 
başladı. Bu yazılım ve teknoloji girişimleri, bileşenlerin ve otonom 
sürüş olanaklarının ötesine geçiyor. Gartner’ın son raporlarından biri, 
2030’a kadar tüm dünyadaki otonom robotaksi sayısının 2022’deki 
taksi sayısından dört kat daha fazla olacağını tahmin ediyor.11
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Evde şarj seçeneği 
sayesinde daha pratik

Evde şarj seçeneği 
sayesinde daha pratik

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

EV’ler daha 
“havalı”

Daha iyi entegre 
teknoloji

Daha iyi entegre 
teknoloji

Daha iyi entegre 
teknoloji

Daha iyi entegre 
teknoloji

Daha düşük sürüş 
maliyetleri

Kullanması 
daha eğlenceli

Kullanması 
daha eğlenceli

Kullanması daha 
eğlenceli

Araştırmaya katılan EV sahibi sürücülere göre, 
diğer sürücüleri EV’ye geçmeye ikna etmek 
için en etkili üç faktör: 1 2 3

Sahibi 
Sürücüler

Halihazırda

EV
Evde şarj seçeneği 

sayesinde daha pratik

Tüketicilerle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre.

Küresel

Çin

Birleşik Krallık

Almanya

Fransa

Kuzey Avrupa
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Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha az hava kirliliği

Daha düşük karbon 
emisyonları

Daha iyi entegre 
teknoloji

Daha iyi entegre 
teknoloji

Evde şarj seçeneği 
sayesinde daha pratik

Evde şarj seçeneği 
sayesinde daha pratik

Azaltılmış hava kirliliği

Daha düşük sürüş 
maliyetleri

Daha düşük sürüş 
maliyetleri

Araç seçeneğindeki artış

Daha düşük sürüş 
maliyetleri

Daha düşük bakım 
maliyetleri

Araştırmaya katılan EV sahibi sürücülere 
göre, diğer sürücüleri EV’ye geçmeye ikna 
etmek için en etkili üç faktör: 1 2 3

Daha iyi entegre 
teknoloji

Tüketicilerle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre.

Sahibi 
Sürücüler

Halihazırda

EV
Japonya

Hindistan

Türkiye

Avustralya ve 
Yeni Zelanda

ABD
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Tüketicilere göre 
devletin rolü
Devletler, araç üreticilerini dönüşüme teşvik eden 
kademeli sonlandırma ve net sıfır hedefleriyle 
sektörel geçişi hızlandırmada merkezi bir rol 
oynamanın yanı sıra tüketicilerin EV’ye geçişini 
yönlendirmede de kilit noktada. Araştırmaya 
katılan tüketicilerin %71’i, devletin şarj noktalarına 
erişimi artırmaya odaklanmasını önemli buluyor. 
%64’üyse dönüşüme hazır olmak için devletlerin 
elektrik maliyetlerini düşürmesi gerektiğine 
inanıyor. Tüketiciler, örneğin sübvansiyonları 
artırarak EV’leri içten yanmalı araçlar için uygun 
maliyetli bir alternatife dönüştürme konusunda, 
devletin daha aktif bir rol oynaması gerektiğini 
düşünüyor. Araştırmaya katılan tüketicilerin 
%59’u, devletin elektrikli araçlara yönelik 
sübvansiyonları artırmasının önemli olduğunu 
söylüyor.

YAĞIN ÖTESİNDE..

Araştırmaya katılan 
tüketicilerin %71’i, devletin 
şarj noktalarına erişimi 
artırmaya odaklanmasını 
önemli buluyor. %64’üyse 
dönüşüme hazır olmak 
için devletlerin elektrik 
maliyetlerini düşürmesi 
gerektiğine inanıyor.
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“Bana kalırsa EV’ler, otomotiv sektörünün geleceği. Akaryakıt 
fiyatlarındaki artış, artan kirlilik ve bilinçli tüketici, bu dönüşüme yön 
veren güçlerdir. Bu dönüşümü sektör için başarılı hale getirmenin 
yolu; altyapıyı iyileştirmeyi, şarj noktalarına erişimi artırmayı, üretim 
maliyetlerini düşürmeyi ve daha güçlü tedarik zincirleri kurmayı 
sürdürmemizden geçiyor. EV’leri daha yaygın, daha uygun fiyatlı ve 
neredeyse tüm gelir grupları için erişilebilir hale getirmek öncelikli 
hedefimizdir. Şu anda karşılaştığımız temel engellerden biri, 
tüketicilerin EV’ye sahip olmanın ve EV kullanmanın faydaları hakkında 
pek bilgili olmamalarıdır. Buna rağmen, tüketicilerden gelen talep 
çoktan artmaya başladı. Üretim maliyetlerini azaltmayı ve bu araçları 
daha uygun maliyetli, daha güçlü ve daha iyi batarya ömrüne sahip 
hale getirmeyi başarmamız, EV’nin benimsenmesini hızlandıracaktır. 
Ne var ki burada en büyük rolün devlete ait olduğuna inanıyorum. 
Elektrikli araç satışlarında artış görmeye başlıyoruz. Vergi avantajları, 
EV şarj noktası kurulumunda indirimler ve EV sahiplerine başka 
faydalar sağlayan devlet, tüketicileri teşvik ediyor ve EV’lerin önünü 
güçlü bir şekilde açıyor.”

CPO, Elektrikli ve İçten Yanmalı Araç Üreticisi, ABD
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Araştırmamıza katılan her on otomotiv 
sektörü yöneticisinden yedisi, 
tüketicilerin yüksek fiyatlar nedeniyle 
elektrikli araç almayı ertelediklerine 
inanıyor. Ancak tüketici anketimiz, 
sürücülerin içten yanmalı araca kıyasla 
elektrikli aracın toplam maliyetini daha 
iyi kavradıklarını gösteriyor. Bu, EV’nin 
anahtar teslim fiyatının yüksekliğine 
dair endişeleri gideriyor ve kullanım 
ömrünü baz alan maliyet hesabının, 
dönüşümü hızlandırmada önemli bir 
faktör olabileceğini gösteriyor. 
Akaryakıta göre daha düşük şarj 
maliyetinin yanı sıra; daha düşük vergi, 
bakım ve servis maliyetleri sayesinde 
EV’lerin daha ucuza çalışması 
sağlanabilir ve daha yüksek olan ilk 
ödeme maliyeti potansiyel olarak 
ortadan kaldırılabilir. Örneklemimizdeki 
içten yanmalı araç sahiplerinin %54’ü ve 
elektrikli araç sahiplerinin %78’i (aracın 
kullanım ömrü göz önüne alındığında) bir 
elektrikli araca sahip olmanın toplam 
maliyetinin, benzinli veya dizel bir araca 
göre daha düşük olduğuna inanıyor.

Tüketiciler fiyat konusunda büyük resme bakıyor

EV’ye sahip olma maliyetinin, benzinli 
veya dizel bir aracınkinden daha düşük 
olduğuna inanan EV sürücülerinin oranı.

Elektrikli araca sahip olmanın toplam 
maliyetinin, benzinli veya dizel bir araca 
göre daha düşük olduğuna inananların 
oranı (EV ve içten yanmalı araç sahipleri):

10.000 tüketiciyle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre.

Çin

Küresel

Hindistan

ABD

Türkiye

Birleşik Krallık

Avustralya ve Yeni Zelanda

Kuzey Avrupa

Almanya

Japonya

Fransa

%72

%57

%74

%60

%61

%58

%57

%65

%49

%39

%37

%78
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1. 
Çin

• Erişilebilirliği artırmak için şarj altyapısının sıklığını genişletme

• Daha yüksek elektrik talebini karşılamak için şebeke kapasitesini artırma/yönetme 

• EV’lere geçişi daha hızlı ve canlı tutmak için insanları heveslendirme

• Erişilebilirliği artırmak için şarj altyapısının sıklığını genişletme

2. 
Fransa

5. 
Hollanda 

• Şarj altyapısını (hızlı şarj noktalarına odaklanarak) sürekli genişletme

• EV dönüşümünün faydalarını en üst düzeye çıkarmak için yenilenebilir enerjiye geçişi destekleme

4. 
İtalya

• EV’nin daha çok anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlama

• Erişilebilirliği artırmak için şarj altyapısının sıklığını genişletme

•  Şarj altyapısının ticari ve diğer kamusal alanlarda genişletilmesini teşvik için gereken 
düzenlemelerin yapılması

• EV’lere geçişi daha hızlı ve canlı tutmak için insanları heveslendirme

• Şarj noktalarının ülke genelindeki coğrafi yayılımını artırma

3. 
Almanya

• Talep artışını idare etmek için elektrik üretim kapasitesini artırma

• Şarj altyapısını (hızlı şarj noktalarına odaklanarak) sürekli genişletme

6. 
Norveç

7. 
İspanya

• EV’nin daha çok anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlama

• Erişilebilirliği artırmak için şarj altyapısının sıklığını genişletme

8. 
İsveç

• Şarj altyapısını (hızlı şarj noktalarına odaklanarak) sürekli genişletme

• EV dönüşümüne destek için halk eğitimi ve katılımını sağlama

•  Kısa vadeli plan ve teşviklerle maliyeti daha uygun hale getirip tüketicilerin EV’ye geçişini  
artırma ve daha düşük fiyatlı EV’ler sunma

• Şarj altyapısını (hızlı şarj noktalarına odaklanarak) sürekli genişletme

• Daha yüksek elektrik talebini karşılamak için şebeke kapasitesini artırma/yönetme

9. 
Birleşik 
Krallık

 1.

 8.
 6.

 9.  5.
 3.

 2.
 4. 7.

dEVir İndeksi bulguları, her ülke için farklı fırsatları gösterirken; ülkelerin EV’ye 
geçişleri sürdükçe evrensel odağın en önemli noktalarını belirliyor. Bunlar arasında 
EV’ye geçişi herkes için uygun maliyetli hale getirmek, nüfusun özel ihtiyaçlarına 
göre şarj altyapısını büyütmek ve enerji sektörünü artan elektrik talebine 
hazırlamak yer alıyor. 

dEVir İndeksi: Ülkelere göre 
hızlandırıcılar
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dEVri 
yavaşlatanlar

Bölüm 3:



YAĞIN ÖTESİNDE..

EV devrimine giden yolda ne gibi 
yavaşlatıcı faktörler var? Otomotiv 
sektörü yöneticileri, batarya maliyetinin 
ham madde maliyetlerindeki artışa 
paralel olarak yükselmesinden endişeli. 
Bu arada, tüketicilerin fiyat, menzil, şarj 
süresi ve sürdürülebilirlik konusundaki 
endişeleri de devam ediyor

Önümüzdeki on yılda otomotiv sektörü 
muhtemelen büyük bir dönüşüm 
yaşayacak. Araştırmamız, araç sahiplerinin 
ve otomotiv sektörü yöneticilerinin bu 
zorlu sürece hazırlandıklarını gösteriyor. 
Fakat birkaç faktör, bu dönüşüme hazır 
olma yolunda bizi yavaşlatabilir. 
Araştırmaya katılan otomotiv sektörü 
yöneticilerine göre; yüksek batarya 
maliyeti, sektörün EV’ye geçişini 
yavaşlatma olasılığı en yüksek faktör: 
Araştırmaya katılan otomotiv sektörü 
yöneticilerinin %56’sı bunu bir endişe 
nedeni olarak görüyor. 

dEVri yavaşlatanlar Otomotiv yöneticilerinin sektörün 
EV’lere geçişini yavaşlatacağını 
düşündüğü faktörler: 

Yüksek maliyetli 
bataryalar

%56

Şarj 
noktalarına 

erişim

%43

EV’lerin ilk ödeme 
tutarının tüketicilere 

yüksek gelmesi

%34

Teknik eleman 
açığı

%40

Şarj 
altyapısının 
güvenilirliği

%35

12 about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-fall-to-an-average-of-132-kwh-but-rising-commodity-prices-start-to-bite/ 100 otomotiv sektörü yöneticisinin görüşlerine dayanan araştırma verilerine göre.

Elektrikli araçlar için en yaygın batarya 
türü olan lityum iyon batarya paketlerinin 
fiyatları, 2010 ve 2021 yılları arasında reel 
anlamda %89 (kilovat saat başına 1.200 
dolardan kilovat saat başına 132 dolara) 
düştü.12 EV’lerin gelişimi için olumlu olan 
bu düşüş, artan emtia fiyatları ve 
malzeme maliyetlerinin sektör üzerinde 
baskı oluşturması sonucu, son zamanlarda 
yavaşlamaya başladı. Daha yüksek ham 
madde maliyetleri, batarya fiyatlarının 
kısa vadede artarak ortalama paket 
fiyatlarının kilovat saat başına 100 dolara 
ulaştığı tarihe dönmesine neden olabilir.

Batarya maliyeti endişesi, araştırmamızdaki 
üst düzey yöneticilerin yarısından 
fazlasının önemli olarak andığı tek engel. 
Bunu takip eden önemli engeller, (ankete 
katılanların %43’ünün dönüşümü 
engelleyebileceğine inandığı) şarj 
altyapısının yetersiz bulunması ve 
(katılımcıların %40’ının endişe duyduğu) 
teknik eleman açığı.
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“Dönüşüm için ufka bakarken bize sıkıntı veren konulardan biri 
batarya ömrü. Batarya, elektrikli aracın kalbi ve en pahalı 
parçasıdır. Bundan dolayı, tüketiciler daha uzun batarya ömrü 
bekliyorlar. Şu anda sektördeki standart batarya ömrü 10-20 yıl 
arası. Araç ve batarya üreticileri, bu yüzden bu alana ciddi şekilde 
Ar-Ge yatırımı yapıyor. 

Çığır açan bir teknoloji olduğuna inandığımız lityum metal 
bataryalar gibi lityum iyon batarya alternatiflerine odaklanan pek 
çok Ar-Ge çalışması görüyoruz. Lityum iyondan daha üstün olan 
lityum metal bataryalara sahip EV’ler, 2040 itibariyle, lityum iyon 
bataryalı EV’lerden daha ucuz olacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde 
lityum metal ve diğer alternatif batarya teknolojileri, lityum iyon 
bataryalardan daha ucuz hale gelecek ölçekte üretilebilir. Maliyet 
tasarrufu %10-20 arasında gerçekleşebilir. 

e-Sıvılar, EV ekosisteminin ayrılmaz bir parçası. Üstelik batarya 
ömrüyle ilgili bazı endişelerimizin üstesinden gelmede kritik bir role 
sahip. e-Sıvılar, aracın sorunsuz çalışmasını, bataryanın daha uzun 
dayanmasını ve içteki parçaların daha az aşınma ve yıpranmaya 
maruz kalmasını sağlıyor.”

 Genel Müdür, Kademe 1 EV batarya üreticisi, Japonya
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“Castrol, öncü çözümler konusunda uzun ve başarılı bir 
geçmişe sahip. Castrol ON e-Sıvıları, otomotiv sektörünün 
dönüşümünde hayati bir rol oynayabilir. Yüksek 
performans sunan yağlarımız verimliliği artırır, bataryaları 
soğutur ve güç aktarma organlarının ömrünü uzatmaya 
katkı sağlar. e-Sıvılarımız, sadece araç parçalarının 
dayanıklılığını ve ömrünü artırmakla kalmaz; aynı 
zamanda sürekli ultra hızlı şarja olanak verir. Bu da daha 
kısa şarj süreleri demektir. 

Araştırmamızın gösterdiği gibi; ultra hızlı şarjın olanağı, 
tüketicileri EV’ye geçmeye teşvik konusunda oldukça önemli 
bir rol oynayacak. Ultra hızlı şarjı daha ileri götürmek için 
şarj noktası erişimini artırmanın yanı sıra, doğru e-Sıvılara 
sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor.”

Rebecca Yates Gelişmiş Mobilite ve Endüstriyel Ürünler Başkan 
Yardımcısı, Castrol
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“An itibariyle, içten yanmalı araçlar elektrikli araçlardan 
daha güvenilir. Bunun temelinde, araç üreticilerinin 
elektrikli araçlara kıyasla içten yanmalı araçları üretme 
konusunda çok derin bir deneyime sahip olmaları yatıyor. 
EV dönüşümünün önündeki temel zorluklar hakkında 
konuşurken çoğunlukla menzil ve şarj altyapısının 
zayıflığıyla ilgili endişeleri duyuyoruz. 

Ancak, hâlihazırda EV’lere geçiş yapmış sürücülerin 
yansıttıkları ana sorunların yazılım ve teknolojiden 
kaynaklandığını görüyoruz. EV teknolojisi henüz 
emekleme aşamasında. Tüketiciler ve araç üreticileri 
yakında EV’lerden daha iyi güvenilirlik bekleyebilirler. 
Son yıllarda elektrikli araç sürücülerinde gördüğümüz 
en büyük endişelerden biri EV’lerde uzmanlaşmış 
servislerin olmaması. Elektrikli araçların trafik tescil 
oranı arttıkça; içten yanmalı araçlarda uzmanlaşanlar, 
elektrikli araç onarımına odaklanacaklar. Fakat bu 
geçişin dört ila beş yıl sürmesini bekliyoruz. 

Önümüzdeki 10-20 yılda, EV’lerin ana akıma girmesiyle 
pek çok değişikliğe şahit olacağız. Gelecek yıllarda, daha 
fazla şarj noktasının kullanıma sunulması ve batarya 
verimliliğindeki ilerlemeler, menzil kaygısı ve şarj 
altyapısı gibi mevcut sorunları aşmamızı sağlayacaktır.” 

İşletmeci, Özel Servis, Hindistan

Tüketicileri yavaşlatan faktörler: 
şarj, menzil ve fiyat

Peki tüketicilerin EV’ye hazır olmalarının önünde duran ne? 
Pek çok tüketici gelecek sefere elektrikli araç almayı veya 
kiralamayı düşünmeye istekli olsalar da içten yanmalı 
araç satışlarının bir süre daha EV satışlarını geride 
bırakması muhtemel. Araştırmamız; şarj altyapısı, menzil 
kaygısı ve ilk ödeme tutarının yüksek bulunmasıyla ilgili 
endişelerin tüketicilerin iştahını biraz kaçırdığını 
gösteriyor. 
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Sahibi 
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İçten 
Yanmalı 
Araçlar
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Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

Şarj noktalarına erişim

Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

Menzil

İlk ödeme tutarı

Şarj noktalarına erişim

Şarj noktalarına erişim

İlk ödeme tutarı

Menzil

Menzil

Menzil

Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

Şarj noktalarına erişim

Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

1 2 3

Küresel

Çin

Birleşik Krallık 

Almanya

Fransa

Tüketicilerle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre

Şarj noktalarına erişim İlk ödeme tutarı Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmamasıKuzey Avrupa
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Sahibi 
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Halihazırda
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Yanmalı 
Araçlar
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Tüketicilerle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre

Model seçenekleri

Model seçenekleri

Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

Şarj noktalarına erişim

İlk ödeme tutarı

Model seçenekleri

Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

Şarj noktalarına erişim

Şarj noktalarına erişim

Şarj noktalarına erişim

Devlet teşvikleri

Menzil

Ülkelere göre bariyerler

Japonya

Hindistan 

Türkiye

Avustralya ve 
Yeni Zelanda

1 2 3

Şarj noktalarına erişim İlk ödeme tutarı Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmamasıABD
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Devlet teşvikleri

Devlet teşvikleri

Devlet teşvikleri

EV güvenliği

Şarj altyapısının 
güvenilirliği

Şarj altyapısının 
güvenilirliği

Devlet teşvikleri

Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

Model seçenekleri

Model seçenekleri

Şarj noktalarına erişim

Yatırım değerinin 
olmaması

Şarj noktalarına erişim

Model seçenekleri

Şarj altyapısının 
güvenilirliği

Ülkelere göre bariyerler
1 2 3

Küresel

Tüketicilerle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre

Menzil Devlet teşvikleri Model seçenekleriKuzey Avrupa

Sahibi 
Sürücüler

Halihazırda

EV
Çin

Birleşik Krallık 

Almanya

Fransa
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EV
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Ülkelere göre bariyerler

Model seçenekleri

Model seçenekleri

Şarj altyapısının 
güvenilirliği

Şarj noktalarına erişim

Devlet teşvikleri

Fiyat

Şarj noktalarına erişim

Şarj noktalarına erişim

Ultra hızlı şarjın yaygın 
olmaması

Eğlenceli olması

Devlet teşvikleri

Model seçenekleri

Tüketicilerle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre 

1 2 3

Şarj noktalarına erişim Menzil Devlet teşvikleriABD

Japonya

Hindistan

Türkiye

Avustralya ve 
Yeni Zelanda
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Şarj hızı ve şarj noktalarına erişim 
konularındaki endişeler, bazı tüketicilerin 
EV’ye geçiş yapmalarını engelliyor. 
Araştırmaya katılan içten yanmalı ve 
hibrit araç sahibi sürücülerin yaklaşık 
dörtte üçü (%74), ultra hızlı şarjın henüz 
yeterince yaygın olmadığına inanıyor. 
Bu da onların elektrikli araca geçme 
kararlarını geciktiriyor. 

Aynı orandaki (%74) içten yanmalı ve 
hibrit araç sahibi sürücü, genel olarak 
EV şarj altyapısının henüz yeterince 
yaygın olmadığına inanıyor. %54’üyse 
şarj altyapısının yeterince güvenilir 
olmamasının onları elektrikli araca 
geçmekten alıkoyduğunu ifade ediyor. 
Bu endişeler çok mu yersiz? 

Tüketicileri yavaşlatan 
faktör 1: Şarj
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Araştırmaya katılan 
EV sürücülerinin 
%66’sı, şarj noktalarına 
erişim olanağının 
mevcut talebi 
karşılamak için yeterli 
olduğunu söylüyor.

Şarj endişesine en net yanıtı, EV 
sürücülerinin gerçek hayat deneyimleri 
veriyor. Araştırmaya katılan EV 
sürücülerinin %66’sı, şarj noktalarına 
erişim olanağının mevcut talebi 
karşılamak için yeterli olduğunu söylüyor. 
Altyapı güncel talebi karşılayabiliyor olsa 
da trafikteki elektrikli araç sayısı arttıkça 
şarj noktası sayısının da büyük ölçüde 
artması gerekecek. 

Tüketicileri yavaşlatan 
faktör 1: Şarj

Önümüzdeki on yılda şarj noktalarını 
hızla çoğaltma planları var. Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA), 2020 sonunda 
tahminen 1,3 milyon olan kamusal şarj 
cihazı sayısının, 2030’a kadar dünya 
çapında 16-25 milyona ulaşabileceğini 
tahmin ediyor.13 Fakat küresel 
dağıtımdaki açık ayrı bir zorluğu 
gösteriyor: Şu anda, EV şarj noktalarının 
%80’inden fazlası Avrupa’da ve Çin’de 
bulunuyor. Bu dengesizlik rakamlara da 
yansıyor: Çin’deki EV sürücülerinin 
%72’si ve Kuzey Avrupa’dakilerin %75’i 
mevcut talebi karşılamak için yeterli şarj 
noktası olduğunu söylerken; Avustralya ve 
Yeni Zelanda’daki EV sürücülerinin 
sadece %57’si ve Japonya’dakilerin 
%59’u buna katılıyor.

13 iea.blob.core.windows.net/assets/ed5f4484-f556-4110-8c5c-4ede8bcba637/GlobalEVOutlook2021.pdf
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Castrol’ün 2020’de dünya çapında yaptığı 
Hızlanan dEVir (Accelerating the 
EVolution) araştırması, EV’nin ana akıma 
girmesi için gereken menzilin 469 km 
olduğunu buldu. Bu menzil, aynı 
araştırmada otomotiv sektörü 
profesyonellerinin günümüzün EV’siyle 
elde edilebileceğini söyledikleri menzile 
(397 km) çok yakın.14 EV’lere yapılan Ar-Ge 
yatırımları arttıkça, batarya teknolojisi ve 
araç yelpazesi gelişmeyi sürdürecek; 
tüketicilere uzun mesafeleri katetme 
güvencesi sunulacak. Tüketiciler, otomotiv 
sektörü yöneticilerinden EV gelişiminin bu 
yönüne odaklanmalarını istiyorlar. 
Araştırmaya katılan içten yanmalı ve 
hibrit araç sahibi sürücülerin %61’i, biz 
geçişe çalışırken otomotiv sektörünün de 
elektrikli araç yelpazesini genişletmesi 
gerektiğini söylüyor.

Araştırmamız, menzil kaygısının elektrikli 
araca geçen tüketiciler için de bir engel 
olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. 
Araştırmamıza katılan içten yanmalı ve 
hibrit araç sahibi sürücülerin %71’i, 
elektrikli araçların benzinli veya dizel 
araçlara kıyasla daha kısa menzil sunması 
ve uzun yolculuklar için uygun olmaması 
yüzünden geçiş kararlarını ertelediklerini 
söylüyor. Otomotiv sektörü yöneticileri 
bu yaklaşıma karşı çıkıyor: 
Araştırmamıza katılan yöneticilerin 
%57’si, tüketicilerin araç menziliyle ilgili 
endişelerinin yersiz olduğunu düşünüyor. 

Tüketicileri yavaşlatan 
faktör 2: Menzil 

Yöneticilerin %57’si, 
tüketicilerin araç 
menziliyle ilgili 
endişelerinin yersiz 
olduğunu düşünüyor.

14 castrol.com/content/dam/castrol/master-site/en/global/home/technology-and-innovation/electric-vehicle-adoption/accelerating_the_evolution_study.pdf
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Tüketiciler, ilk ödeme tutarı yerine araç 
sahibi olmanın toplam maliyetini giderek 
daha fazla düşünüyorlar. Ayrıca kullanım 
ömrü boyunca daha düşük sürüş maliyeti 
sunan elektrikli araçların içten yanmalı 
araçlardan daha ucuza gelebileceğini de 
dikkate alıyorlar. Ne var ki yüksek fiyatlar 
caydırıcı olmaya devam ediyor. Araştırmaya 
katılan tüketicilerin beşte üçü, ilk ödeme 
tutarını azaltmanın EV’yi teşvikte etkili bir 
faktör olduğunu söylüyor. EV sürücüsü 
olmayanların %69’u, EV fiyatının daha 
yüksek olduğuna inandıkları için EV’ye 
geçmekten caydıklarını ifade ediyor. 

dEVir İndeksi’ne göre, Birleşik Krallık’ta en 
popüler benzinli veya dizel araçların 
ortalama fiyatı 21.800 pound (30.100 dolar) 
iken, eşdeğer EV’lerin fiyatı yaklaşık 
32.000 pound (44.000 dolar). Elektrikli 
modellerin neredeyse %50 daha pahalı 
olduğunu bulan indekse göre, EV’leri daha 
uygun fiyatlarla sunmak EV alımını 
hızlandırmada kilit faktörlerden biri. 

Tüketicileri yavaşlatan 
faktör 3: Fiyat

Son yıllarda elektrikli araç 
fiyatları çarpıcı bir şekilde 
düştü ve bu eğilimin 
süreceği öngörülüyor.

15 theguardian.com/business/2021/may/09/electric-cars-will-be-cheaper-to-produce-than-fossil-fuel-vehicles-by-2027

Son yıllarda elektrikli araç fiyatları 
çarpıcı bir şekilde düştü. Sektördeki 
bazı uzmanlar, elektrikli araçların 
2027’ye kadar eşdeğerdeki içten 
yanmalı araçlardan daha ucuza 
üretilebilmesi ve önümüzdeki beş ila altı 
yıl içinde daha uygun fiyata 
satılabilmesiyle bu düşüşün süreceğini 
öngörüyorlar.15
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Elektrikli araçların ikinci el değerlerinin, 
içten yanmalı araçlarınkinden daha düşük 
olduğuna inananların oranı:

10.000 tüketiciyle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre
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Sürücüler elektrikli araçların 
ikinci el değerlerinin, içten 
yanmalı araçlarınkinden 
daha iyi olup olmadığından 
emin değiller.

%50

%61

%43
%47 %44

%54 %51

%67

%52

%30

%53

İkinci el değeri
Söz konusu farklı araç tiplerinin toplam maliyeti olunca, 
ikinci el değerini de hesaba katmak gerekiyor. 
Araştırmamız, sürücülerin elektrikli araçların ikinci el 
değerlerinin, içten yanmalı araçlarınkinden daha iyi olup 
olmadığından emin olmadıklarını gösteriyor. Araştırmaya 
katılan sürücülerin neredeyse yarısı, EV’lerin ikinci el 
değerlerinin benzinli veya dizel araçlardan daha düşük 
olduğunu söylüyor. Fakat bu konuya bakış, ülkeye göre 
değişiyor. Japonya’da tüm tüketicilerin %67’si EV’lerin 
ikinci el piyasasının daha düşük olduğuna inanırken 
Türkiye’de ankete katılan içten yanmalı ve hibrit araç 
sahibi sürücülerin yalnızca %30’u EV’lerin değer 
kaybetme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor.
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Tüketicilerin %67’si, batarya 
ömrü hakkında net bilgiye 
sahip olmanın EV’leri daha 
popüler yapacağını söylüyor.

İkinci el elektrikli araç almayı düşünebilecek tüketiciler:

%58

%50

%66
%61 %60

%56 %59

%38

%53

%82

%53

İkinci el değeri
EV’lerin batarya ömrü, aracın kullanım ömrü ve ikinci el 
değeri hakkındaki bu belirsizliğin önemli nedenlerinden 
biri. Araştırmaya katılan tüketicilerin %67’si, batarya 
ömrü hakkında net bilginin olmasının EV’leri daha popüler 
yapacağını söylüyor. Tüketiciler, elektrikli araçların 
kullanım ömrünün bataryanın ömrüne bağlı olduğunu ve 
batarya biterse pahalı bir EV’nin birkaç yıl içinde çok az 
değer edeceğini biliyor. 

Bununla birlikte, araştırmamız çoğu sürücünün 
(araştırmadaki tüm ülkelerde ortalama %58) ikinci el bir 
EV satın almayı düşünebileceğini gösteriyor. Elbette bu 
konuda da farklı ülkelerde çok farklı tutumlar var. 
Elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre daha fazla 
değer kaybettiğine en az inanan grup olan Türk 
tüketiciler, ikinci el EV almayı en çok düşünebilecekler 
olurken Japon tüketiciler, ikinci el EV alma olasılığı en 
düşük grubu oluşturuyor.

10.000 tüketiciyle yapılan kamuoyu araştırması verilerine göre.
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“Devletin ve otomobil bayilerinin sunduğu artan 
sübvansiyonlara rağmen, özellikle Almanya’da, ikinci el 
elektrikli otomobil satmak zor. Çünkü yeni teknolojiler 
ortaya çıktıkça eski elektrikli araçlar, geleneksel bir içten 
yanmalı araca göre daha hızlı eskiyor. Şu an Almanya 
piyasasında 25.000 civarı ikinci el elektrikli araç var.

Tüketicilerin, ikinci el EV’lere hizmet verecek servis sayısıyla 
ilgili endişelerine ve EV’leri yol kenarında onarmanın daha zor 
olduğu konusundaki düşüncelerine katılıyorum. Elektrikli 
araçların bakımı, çoğu noktada geleneksel içten yanmalı 
araçlarla aynı olacak. Ancak farkın yaşanacağı ve yeni beceriler 
gerektiren konu batarya yönetimi olacak. Büyük olasılıkla 
taşınabilir olmayan bir teknoloji gerektireceği için batarya 
onarımlarının yol kenarında yapılması daha zor olacak. 

EV’lere duyulan güveni ve ikinci el EV satışlarını artırmanın 
bir yolu, sürücünün bataryanın durumunu ve ömrünü daha 
sık kontrol edebileceği araç kontrol istasyonları sunmaktır.”

Baş Teknoloji Sorumlusu, 
Yetkili Otomotiv Servisi, Almanya
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Tüketiciler, karbon emisyonlarının 
ötesine bakıyor

Sürdürülebilirliğe vurgu arttıkça, tüketiciler 
bir EV’nin karbon emisyonlarını nasıl 
azaltabileceğine bakmakla kalmıyor, 
EV’lere dair geniş çaplı sürdürülebilirlik 
endişelerini de düşünüyor. Araştırmaya 
katılan tüketicilerin %90’ı, elektrikli 
araçların benzinli veya dizel motorlu 
araçlardan daha düşük karbon 
emisyonları sunduğuna inanıyor. Yine de 
bunların sosyal ve çevresel etkileri 
hakkında hâlâ yanıt aradıkları başka 
sorular var. Ankete katılan tüketicilerin 
yaklaşık beşte üçü, EV üretimi için 
gereken mineral ve diğer ham 
maddelerin tedarikinin yerel topluluklar 
üzerindeki olumsuz sosyal etkisi, 

EV bataryalarının kullanım ömürleri 
bittiğinde geri dönüştürülebilirliği ve EV 
üretimi sırasında çıkan karbon 
emisyonları hakkında endişe duyuyor. 
Tüketicilerin EV alımı için yavaşlatıcı bir 
faktör olan bu sürdürülebilirlik 
meseleleri, sektör tarafından ciddiye 
alınıyor. Araştırmamıza katılan otomotiv 
sektörü yöneticilerinin tamamı, net sıfır 
üretim sürecini başarmak için hedefler 
koyduklarını söylüyor. Bu yöneticilerin 
yarısı, EV üretiminde kullanılan ham 
maddelerin sürdürülebilirliğini 
geliştirmek için sektörün daha fazla 
çaba sarf etmesi gerektiği konusunda 
hemfikir. 

“Daha geniş sürdürülebilirlik hedeflerimizin bir 
parçası olarak elektrikli araçların kullanım ömrünü 
uzatmaya çalışıyoruz. Daha uzun ömürlü olmaları 
için eski araçların yazılım ve batarya sürümlerini 
yükseltmek gibi önlemler alıyoruz. Eski EV’leri 
yeniledikten sonra örneğin taksi şirketlerine 
abonelik temelinde satmaya çalışıyoruz. 

Ayrıca, bataryaları sürdürülebilirlik çerçevesinde 
atmanın, kullanabildiğimiz her malzemeyi yeniden 
değerlendirmenin yollarını araştırıyoruz. Tabii ki 
bunların büyük bir kısmı, aracın ilk günden itibaren 
iyi durumda tutulmasına bağlı. Bu nedenle e-Sıvılar 
EV ekosisteminin ayrılmaz bir parçası. Bu sıvılar, 
elektrikli aracın parçalarını iyi durumda tutmak için 
çalışırlar. Bu da batarya ömrünü, dolayısıyla aracın 
ömrünü uzatır.”

Direktör Yardımcısı,
Elektrikli Araç Üreticisi, Çin ve Almanya
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Geleceğin dEVrini 
yakalamak

Sonuç:



YAĞIN ÖTESİNDE..

Geleceğin dEVrini yakalamak
EV devriminin ivmesi artıyor. 
Araştırmamız, otomotiv sektörü 
yöneticileri ve tüketicilerin sahip 
oldukları yüksek düzeydeki heves, 
iyimserlik ve odaklanmanın bu ivmeye 
etkisini ortaya koyuyor. İçten yanmalı 
araçların kademeli olarak 
sonlandırılacağı tarihler ve temel 
elektrikli araç pazarlarında hız ve 
ilerlemenin iyi düzeyde olduğunu 
gösteren dEVir İndeksi ile elektrikli 
araçlara hazır olmaya giden yol daha net 
hale geliyor. Yine de kaybedecek vakit 
yok. Devletler ve şirketler hızlı bir geçişin 
baskısı altında. Castrol gibi ortaklar da 
dahil olmak üzere , otomotiv sektörünün 
kilit oyuncuları yollarını bulmada hâlâ 
zorluklar yaşıyor. Tedarik zinciri boyunca 
verimliliği artırmak, üretimi 
hızlandırmak ve tüketicilerin 
endişelerini gidermek için yapılacak iş 
birlikleri ve ortak çözüm üretimleri 
kritik öneme sahip olacak. 

Bulgular, araştırmamıza katılan 
tüketicilerin yarısından fazlasının gelecek 
sefere EV almayı düşünebileceğini 
söylüyor. Ancak tüketiciler, sektörün 
araçların batarya ömrüyle menzilini 
iyileştirmeye ve ilk ödeme tutarını 
düşürmeye odaklanması gerektiğine 
inanıyor. Bir diğer talepleri de şarj 
noktalarına erişimin ve şarj altyapısının 
güvenilirliğinin, özellikle de ultra hızlı 
şarjın, iyileştirilmesi yönünde. Bunlar, 
araştırmaya katılan otomotiv sektörü 
yöneticilerinin odaklandığı alanlar. Ne 
var ki maliyeti düşürürken menzili ve 
batarya ömrünü artırmak, birçok faktöre 
ve iş birliğine dayanan karmaşık 
zorluklar. Sektörün tamamına yayılan, 
etkili ve dinamik işbirliği bu noktada 
devreye giriyor. Castrol olarak; daha 
uzun menzil 1, daha hızlı şarj 2 ve daha 
uzun ömür3* sunan e-Sıvılar üretmek 
için otomotiv sektörü yöneticileriyle 
yakından çalışıyoruz.  Castrol ON 
e-Sıvıları sürekli iyileştirmek için 
otomotiv sektörü yöneticilerinden, parça 
tedarikçilerinden ve tüketicilerden 
edindiğimiz bilgileri, gelişmiş teknik 
çözümlerle birleştiriyor ve standart 
gereksinimlerin ötesine geçen 
performans testlerine öncülük ediyoruz. 

Devletlerin EV dönüşümüne öncelik 
vermesi, tüketicilerin EV almayı giderek 
daha fazla düşünmesi ve sektörün 
yapılması gerekenlere odaklanması 
sayesinde EV devrimini başlatmak için 
hep birlikte çalışabiliriz. 

1 Kitlesel pazara yönelik Elektrikli Araç fabrika dolum sıvısına kıyasla. 2 Dolaylı batarya soğutma sistemine kıyasla. 
3 Standart Elektrikli Araç şanzıman sıvısına kıyasla. *Castrol e-Sıvıların faydaları, özel test ve geliştirmelerle kanıtlanmıştır. 
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Castrol ON e-Sıvıları, EV devrimini 
başlatmaya nasıl katkı sunabilir?
Castrol ON e-Sıvıları, e-mobilite çağında kritik bir rol oynuyor. 
Tedarikçiler, OEM’ler ve sektörel ortaklarla işbirliği içinde yeni 
e-Sıvılar geliştiren özel Ar-Ge ekibine sahip olan Castrol, ulaşım 
sektörünün karbondan arındırılması konusunda önemli bir görevi 
üstleniyor. Ortak mühendislik ve işbirliği, her soruna özel 
çözümleri birlikte bulmamızı sağlayacak. Dünyanın önde gelen 
araç üreticilerinin üçte ikisi, elektrikli araçlarının fabrika 
dolumunda Castrol ON e-Sıvıları kullanıyor#.

Castrol ON e-Sıvıları; daha uzun menzil 1, daha hızlı şarj 2 ve daha 
uzun ömür 3* sunarak EV’lerin ana akıma girmesini sağlamak için 
tasarlandı ve geliştirildi  Şanzıman e-Sıvılarımız, aktarma 
organları sisteminin ömrünü uzatmaya ve EV’lerin daha uzun 
menzil1 almasına yardımcı olur. Batarya Soğutma e-Sıvılarımız, 
zorlu koşullarda bile bataryaların daha soğuk kalmasını sağlar. 
Bu da ultra hızlı şarj ve daha uzun batarya ömrü demektir. Son 
olarak, Gres e-Sıvılarımız, optimum verimliliğin korunmasında ve 
araç parçalarının ömrünün uzatılmasında hayati bir rol oynar.

YAĞIN ÖTESİNDE..

# *LMCA’nın satışta ilk 20’ye giren Orijinal Araç Üreticisi (yeni araç satışları) 2019 verilerine dayanmaktadır. 
1 Kitlesel pazara yönelik Elektrikli Araç fabrika dolum sıvısına kıyasla. 2 Dolaylı batarya soğutma sistemine kıyasla. 
3 Standart Elektrikli Araç şanzıman sıvısına kıyasla. *Castrol e-Sıvıların faydaları, özel test ve geliştirmelerle kanıtlanmıştır. 
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Katkıda bulunanlar

Geleceğin dEVrini yakalamak: Pazarlar, otomobil 
üreticileri ve tüketiciler için EV’ye hazır olmaya 
giden yol, Castrol’ün yaptırdığı derinlemesine 
kamuoyu araştırmalarına dayanmaktadır. 
Strateji ve araştırma tasarımı: Castrol ve Man 
Bites Dog. Yaratıcı tasarım: WMH&I.

Bu rapor boyunca atıfta bulunulan dEVir 
İndeksi, Economist Impact tarafından yapılmış, 
bp tarafından desteklenmiştir.

dEVir İndeksi hakkında daha fazla bilgi için: 
impact.economist.com/sustainability/project/
the-rev-index/rev-index/ 
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Sorumluluk reddi

Aksi belirtilmedikçe, bu sorumluluk reddi dahil olmak üzere bu belgede “bp”ye ve 
“bp Grubu”na yapılan atıflar, bp International Limited ile Castrol dâhil bp p.l.c’nin 
bağlı kuruluşları ve iştirakleri anlamına gelecektir. Bu belge, bp için Man Bites Dog 
tarafından yürütülen bağımsız bir araştırma sonucunda ortaya çıkan tespitleri 
içermektedir. Araştırmada sunulan yorum ve veriler, araştırmaya katılan kişilerin 
görüşlerini yansıtmaktadır ve bunlar, bp’nin veya bp Grubu’nun herhangi bir üyesinin 
fikirlerini veya görüşlerini yansıtmayabilir. Bu belge, yalnızca bilgi vermek ve 
üzerinde tartışmak amacıyla hazırlanmıştır; herhangi bir işlem yapılması yönünde 
bir tavsiye veya davet ya da öneri oluşturmamaktadır. Burada görünen bilgilerin bir 
kısmı, halka açık kaynaklardan elde edilmiş olabilir ve bp bu tür bilgilerin güvenilir 
olduğuna inansa da bu bilgiler, bp tarafından bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu 
belge, bilgilerin tamamını kapsamlı şekilde içermemektedir. Çabalarımıza rağmen, 
bu bilgiler doğru veya güncel olmayabilir ya da belli şartlar altında geçerli 
olmayabilir. Bu bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir beyanda veya 
taahhütte bulunmamaktayız. Bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasına ilişkin bir 
sorumluluğu (kasten yapılan yalan beyanlar haricinde) kabul edemeyiz ve bu 
belgede yer alan bilgilere dayanarak verdiğiniz kararlar tamamen sizin 
sorumluluğunuzdadır. Bu belgede yer alan üçüncü şahısların düşünceleri veya 
görüşleri, bp veya iştiraklerine değil, belirtilen üçüncü şahıslara aittir. bp, muhasebe, 
hukuk, düzenlemeler veya vergi konusunda tavsiyede bulunmaz. Bu belgede yatırım 
tavsiyesi bulunmamaktadır. 

SORUMLULUK REDDİ bp ve bp Grubu, bu belgeye veya içerdiği bilgilere 
erişilmesinden veya bunların kullanılmasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, 
netice kabilinden doğan ya da diğer niteliklerdeki diğer kayıp veya zararlar için 
kanunların izin verdiği en geniş çerçevede herhangi bir sorumluluk kabul 
etmemektedir. Şüpheye mahal bırakmamak için belirtilmelidir ki; bu koşullar, bp’nin 
ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma karşısındaki sorumluluğunu 
sınırlamamaktadır. Sözleşmelerde sorumlulukların sınırlandırılmasına izin vermeyen 
bir yargı çevresinde olmanız halinde yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli 
olmayabilir. Bu belge, dağıtımının yasak olacağı herhangi bir kişiye veya yargı 
çevresine dağıtılamaz. Burada yer alan tüm belgelerin, metinlerin, makalelerin ve 
bilgilerin (üçüncü şahıs materyalleri, metinleri, makaleleri ve bilgileri haricinde) telif 
hakkı bp’nin mülkiyetindedir ve yalnızca Bp’nin bir imza yetkilisinin izni ile 
çoğaltılabilir. Üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan materyallerin, metinlerin, 
makalelerin ve bilgilerin telif hakkı ile bu şahısların telif haklarından doğan hakları 
burada kabul edilmektedir. Üçüncü şahıslara ait olmayan diğer tüm materyallerin 
telif hakkı ve bir derleme niteliğindeki bu belgelerde yer alan telif hakkı, bp’nin telif 
hakkı olarak kalacaktır ve bp’nin bir imza yetkilisinin önceden yazılı rızası 
alınmaksızın, bp adına ticari amaçlara yönelik çoğaltılması veya kullanılması 
haricinde, çoğaltılmamalı veya kullanılmamalıdır. Her hakkı saklıdır. bp International 
Limited, Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7bp. bp ve Castrol 
markası, bp p.l.c’nin ticari markalarıdır. Bu kullanım koşulları, bp’nin, üçüncü taraf 
tedarikçilerinin ve katkıda bulunanların (bununla sınırlı olmamakla birlikte 05156769 
ticari sicil numaralı Man Bites Dog dahil) sahip olduğu herhangi bir ticari marka, 
ticari isim veya logo üzerinde size herhangi bir hak vermez. Telif Hakkı © 2022 bp 
International Limited.
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