
Pazar
Türk otomotiv sanayi, özellikle son on beş yıldabüyük bir gelişme gösterdi ve milyarlarca dolarlıkihracatıyla Türkiye'de tekstilden sonra ikincisektör olmayı başardı.Uzun dönemde yurtiçi satışların artması veihracatta liderliği hedefleyen otomotiv sanayi,bugünkü konumuna birçok zorlu dönemi geridebırakarak ulaştı.Türk otomotiv pazarının, yükseküretim kalitesi ve düşük maliyetler gibi avantajlarsunması, dünya otomotiv devlerinin Türkiye'deyatırım yapmasını sağladı.Türkiye Avrupa'yayakın oluşu ve büyük potansiyele sahippazarıyla 1990'ların sonunda bir otomotivüretim merkezi haline dönüştü. 1991 yılında199.5 milyon US$ olarak gerçekleşen ihracat2004 yılına gelindiğinde       7 milyar US$'aulaştı.Satış performanslarına göredeğerlendirilecek olursa 2000'li yıllardaülkede yaşanmış krizlere rağmen sektörgücünü kaybetmedi. 2000 yılında Türkotomotiv sektörü en yüksekperformansa ulaştı. 2003'tegerçekleşen 227 binliksatıştan sonra, 452 binliksatış performansı ile 2004yılı bu rakama en çokyaklaşılan yıl oldu. ABülkeleri ilekıyaslandığında Türkiye'dekişi başına düşenotomobil sahipliğioranı gerilerde kalsa danüfusun çok gençolması Türk pazarındakimevcut potansiyelin nekadar yüksek olduğunukanıtlıyor. İthal ve yerli üretimkıyaslaması yapıldığında, bu rakamın%70-%30 ile ithal tarafında olduğunugörülüyor.Türk otomotiv pazarında binek araç yanındadiğer önemli bir sektör olan ticari araç

performansıise, 2004 yılında birönceki yıla oranla%78'lik bir artış kaydetti.247 bine ulaşan ticari araçpazarında da istikrarlı ve sürekliliği olan yükselenbir trend dikkat çekiyor. Pazarda gerek ticarigerek binek araç satışlarında yaşanan en kritiknoktayı, AB ülkelerinden çok daha farklı olanvergi uygulamaları oluşturuyor.Tüm ülkelerde varolan KDV'nin yanında Türkiye'de ticari ve binekmodellerde farklı oranlarda Lüks Tüketim Vergisiuygulanıyor.2005 yılı Ocak-Temmuz toplampazar paylarına bakıldığında binekve ticari araç satışlarında Fiatmarkasının toplam %12 ilepazarda yer aldığı görülüyor.
Baflar›lar
Tofaş'ın kuruluşundanbu yana satışınıgerçekleştirdiğiaraç sayısı 

2004 yılı sonuitibarıyla 2 milyonu aştı.Tofaş,Türkiye'ninotomotivsektöründe burakama ulaşan “ilk ve tek” şirketi. Ayrıca Tofaş’ınbir başka liderliği ise üretimkapasitesinde. 1995-1998 yıllarıarasında ihracat şampiyonu veyıllık 250 bin araç üretimkapasitesiyle lider olan şirket,Türkiye’nin en yaygın dağıtım,satış, yedek parça ve servisağına da sahip. Sadece Bursafabrikasında 5 bine yakın kişiyeçalışma olanağı sağlayan Tofaş’ınbu fabrikada üretilenotomobilleri 100’den fazlaülkeye ihraç ediliyor.Tofaş'ın 34 yıldır stratejikortağı olan Fiat'ın modelleri, ensonuncusu 2004 yılında Panda ile olmaküzere, sekiz kez Car of The Year (Avrupa'da YılınOtomobili) seçildi. Fiat Panda aynı zamandadokuz kategorideki başarısı ile İtalya EndüstriyelDizayn Birliği tarafından her üç yılda bir verilenGolden Compass'ı da elde etti.Türkiye'de Ar-Ge kavramının yerleşmesindeöncü olan Tofaş'ın emisyon laboratuvarınınkalitesi, bu alandaki en yetkin organizasyon olanTürkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)tarafından tescillendi.
Tarihçe
Tofaş,Türkiye'nin ilk otomobil üreticilerinden biri.1968'de temelleri atılan Tofaş Fabrikası, KoçHolding ve İtalyan Fiat şirketi ortaklığı ile 1971yılında Bursa’da üretime başladı. Kuruluşsırasında 61 bin 848 metrekaresikapalı olmak üzere toplam 735bin 170 m2 olan fabrikaalanı, gerçekleştirilenyatırımlarla 350 binmetrekaresi kapalıolmak üzere1 milyonmetrekareye ulaştı.Tofaş’ın üretiminigerçekleştirdiği ilkmodel olan Murat 124,Vehbi Koç’un,Türkiye’de herkesin bir otomobilsahibi olma muradına kavuşmasıfikrinden hareketle ortaya çıktı.1970'lerde ürettiği 131serisi modeller ile Türkiye'deotomobil sektörünün gelişimineöncülük eden Tofaş’ın; 1980 ve1990’lı yıllarda Şahin, Doğan,Kartal ve Serçe gibi modeller ile 
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her gelir kesimine hitap etmesi,Türkiye'de otomobil sahipliğininartışına büyük katkılarda bulundu.131 serisini Avrupa ile aynıanda üretilen Tempra modeliizledi. 1990’lı yılların sonunadoğru Bursa’da üretilen tümAvrupa pazarlarına ihraçedilen Tempra'yı sonra Tipo,Uno ve Brava modelleri izledi.1998 yılında büyük biryatırımla üretimine başlananPalio ve Albea’nın yanı sıra2000’li yıllarda Türkiye’de ençok satılan ve en çok ihraçedilen Doblo ile MareaBursa’da üretimi devam edenFiat modelleri.“Bir otomobil yaratma” tecrübesiyle Türkotomotiv sanayi tarihinde teknolojik bir sayfaaçan ve 2000 yılında başlayan Fiat Dobloprojesiyle Türkiye'nin ihracat liderliğini elde edenTofaş; “araştırma ve geliştirme faaliyetlerineyatırım yapan, üretimi adedi, ihracatı,Türkotomotiv pazarındaki performansı ve yurdun heryanına yayılmış profesyonel satış ve satış sonrasıteşkilatıyla”Türk ekonomisine değer katan öndegelen kurulaşlarından biri.2000-2005 yılları arasında toplam 450 binadet üretilip bunun 350 bin adedi dünyanın dörtbir yanına ihraç edilen Fiat Doblo ile Tofaş, Fiat’ınglobal üretim merkezi.
Ürün
Pazara hem binek otomobil hem de hafif ticariaraçlar sunan Fiat, taleplere geniş ürün gamı ilecevap verirken aynı zamanda yenilikçi ürünlerinide tüketicilerle buluşturuyor.Küçük araç sınıfında Panda, Palio, Punto, sedanotomobiller Albea ve Marea, orta sınıfta keyifveren Stilo ve en son olarak da yenilikçi Idea, Fiatmarkasının Türkiye binek otomobil pazarındakiürün gamını oluşturuyor.2005 yılında yeni Fiat Albea ve yeni Fiat Palio,yeni yüzleriyle çok önemli satış rakamlarına ulaştı.Küçük sınıfta 4X4 teknolojisini sunan tekmodel olan Fiat Panda 4X4 de 2004 yılındapazara sunulan ürünler arasında.Hafif ticari araç pazarında Doblo’nun yanı sıra,minivan segmetinde Palio Van, küçük pick-up’taStrada ve büyük van, şasi, minibüs segmentlerindeFiat’ın en başarılı modellerinden Ducato ilekomple bir ürün gamı tüketicilerin beğenisinikazanarak, yüksek satış rakamlarına ulaştı.Ürettiği otomobillerde çevre kirliliğine yolaçmayan malzemeler kullanmaya özen gösterenTofaş, 1990 yılından bu yana çevreyi korumayayönelik olarak 10 milyon US$ yatırım yaptı. BütünFiat modellerinde, atık gazların, hava kirliliğiniönlemesi için katalitik konvertör sistemikullanılıyor.Tofaş, Avrupa Birliği'nin hava kirliliği ileilgili diğer yeni kurallarını da çok daha öncedenyerine getirmiş durumda.

Üretim sırasındaoluşan atıkların %95'i geri kazanılırken, gerikazanılamayan diğer atıklar ise yasalara uygunolarak zararsız hale getiriliyor.Şirket 2001 yılı başından itibaren tümürünlerinde, AB'nin emisyon ile ilgili yenideğerlerini içeren Euro 3 normuna geçmişbulunuyor.
En Son Geliflmeler
Tofaş fikri mülkiyet hakları kendisine ait olacak veTürk otomotivinde devrim sayılabilecekMiniCargo projesi kapsamında, Bursa'da Fiat vePSA için yeni bir hafif ticari araç üretmeyehazırlanıyor. Bu proje ile yılda 135 bin adetüretim yapılacak ve üretimin büyük bir bölümüihraç edilecek. Bunun yanı sıra Tofaş, D200 kodadıyla anılan ve C segmentinde yer alacak birsedan model için de hazırlıklarını tamamladı.2007 yılının ikinci yarısında pazara sunulacakD200 ile birlikte Tofaş, 520 milyon Euro'luk biryatırım gerçekleştirmiş olacak.Türkiye otomotivsektöründe gerçekleştirilen en büyükyatırımlardan olan bu projelerle birlikteBursa'daki Tofaş fabrikası, 300 bine ulaşacakkapasitesiyle Fiat'ın en büyük üç üretimmerkezinden biri haline geliyor.
Promosyon
Marka iletişimi konusunda ise Fiat, marka vekimliğine uygun reklam kampanyaları düzenliyor,bu kampanyalar pazarlama iletişimi stratejisiyledoğru orantılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ürünve hizmet iletişimlerinin, Fiat markasının yenilikçi,dinamik özelliklerini ön plana çıkaracak tarzdaolmasına öncelik veriliyor.2004 yılında Avrupa'da ve Türkiye'de pazarasunulan Fiat Idea'nın reklamında oynayan ünlüaktör George Clooney, markanın italyankimliğinin ön plana çıkarılmasında önemli roloynadı. Ayrıca yılda iki kere düzenlenen        “EnSevdiğim Fiat Günleri” ile tüketicilerine en uygunkoşullarla Fiat sahibi olma şansı yaratılıyor.
Marka De¤erleri
Türkiye son on yıldan beri ekonomik ve sosyalanlamda önemli değişimler içinde. Otomotivsektörü de bu değişimlerden etkileniyor ve 

uyum

sağlamak için hızla hareketediyor. 1995 yılında GümrükBirliği'ne girilmesiyle birlikte tamrekabete açılan pazarda, değişimönemli rol oynuyor.Fiat markası da gerek yenilikçi ürünleri, gereksegeniş ürün gamı ile hızlı bir değişim sürecinde. Buçerçevede marka değerlerinin tüketicilere dahaiyi anlatılabilmesi için kurum kimliği ile markadeğerlerinin ayrıştırılması yoluna giden Tofaş,2002 Mart ayından bu yana marka değerlerini önplana getirmeye ve net şekilde algılanmasınayönelik bir strateji izliyor.Bu dönemde Fiat markasındaki değişim, iletişimpolitikasında marka değerlerini dikkate alan dahayenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla yansıtılmayabaşlandı: Fiat markası İtalyan tasarımı ve yaşamtarzını yansıtan değerler etrafındakonumlandırılıyor. Bu konumlandırmaçerçevesinde marka; “dışa dönük, sıcakkanlı,dinamik, sportif, yenilikçi ve hayatın zevkleriniönemseyen bir marka” olarak tanımlanıyor.Türkiye'de motorsporlarının yaygınlaşmasındaöncü rol oynayan Fiat, geçmişte düzenlediği FiatTipo, Palio ve Punto Cup'lar ve ayrıca TürkiyeRalli Şampiyonası'nda mücadele eden FiatMotorsports takımı ile de geniş kitlelere ulaşıyor.
www.fiat.com.tr

71SUPERBRANDS

Fiat markasının açılımı; Fabbrica Italiana diAutomobili Torino.
Bugüne kadar sekiz Fiat modeli Yılın Otomobiliseçildi. Bunlardan sonuncusu 2004 yılındaseçilen Fiat Panda.
Fiat fabrikalarında şimdiye kadar 6 milyondanfazla Fiat Punto üretildi.
Fiat, İtalya'da Juventus,Türkiye'de de Tofaş sporkulüplerinin sahibi.
Fiat Punto Natural Power, İsveç'te 2005 yılınınen çevreci otomobili seçildi.
Tüm dünyada kullanılmaya başlanılan Multijetteknolojisi ilk kez Fiat tarafından uygulandı ve2005 yılının motoru seçildi.
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