
Pazar
Otomotiv, son on beş yıldır Türkiye'nin en hızlıgelişen sektörlerinin başında geliyor. 1990'lardabirkaç yüz bin araçlık üretimle faaliyet gösterensektör, Otomobil Sanayicileri Derneği'nin (OSD)verilerine göre, 2004 yılında 750 bin araçlıküretime ulaştı. İhraç edilen araç sayısı ise 500 biniyakaladı. 2004 sonunda ulaşılan 10.7 milyar US$'lıkihracat gelirinin ise 2005 sonunda 12 milyar US$'ayükselmesi bekleniyor.Türk otomotiv pazarının öncülerinden FordOtosan, en küçük otomobilden ağır kamyonakadar sektörün hemen hemen tüm segmentlerinderekabet ediyor.Yatırımlarını tamamlayıp atağakalkan Ford Otosan, 2002-2004 döneminde,üç yıl üst üste Türkiye otomotiv pazarının lidermarkası olmayı başardı. 2002 yılında 24 bin 175adetlik satış ve %13.7 pazar payı ile bu unvanıkazanan Ford Otosan, 2003 yılında satışlarını60 bin 75'e, pazar payını da %15.3'e çıkardı.2004 yılında ise 114 bin 805 adetlik rekor satışaulaştı ve %15.5'lik pazar payıyla birinciliğinidevam ettirdi.Ford Otosan, ticari araç pazarındakiüstünlüğünü otomobil pazarında da gösterdi.Planlı bir çalışma ile her geçen yıl biraz dahapazar payı kazanarak 2004 yılında 45 bin 233adetlik satış hacmine ulaştı. Böylece, bu alandakipayını da %10'a çıkardı. Bu, Ford Otosan'a,otomobil pazarının en çok tercih edilen üçüncümarkası unvanını da kazandırdı.Ticari araçpazarında ise geleneksel birinciliğini 2004 yılında dadevam ettirdi.
Baflar›lar
Ford Otosan Kocaeli Fabrikası, AvrupaFord Fabrikaları arasında Ford ÜretimSistemi denetçileri tarafından 2002,2003 ve 2004 yıllarında üst üste BestFord Brand VO Plant in Europe (En iyiFord Araç Üretim Fabrikası) seçildi ve“en iyi notu” elde edip birinci oldu.Yurtdışından gelen derecelerinyanısıra, Ford Otosan'ın Türkiye'dende önemli ödülleri ve başarıları var.Bunların başında da 2002 yılından buyana üst üste Türk otomotiv pazarının

lider markası olma özelliğini koruması geliyor.İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafındandüzenlenen “Türkiye'nin En Büyük 500 SanayiŞirketi” sıralamasında, 2003 ve 2004 yıllarında,“En Büyük Özel Sektör Şirketi” unvanını FordOtosan aldı.Reklamcılar Derneği'nin geleneksel Kristal Elma Reklam Ödülleri Yarışması'na da son yıllardaFord Otosan'ın reklamları damgasını vuruyor.1998'de en büyük ödül olan Altın Elma, 2001 ve2005 yılında Kristal Elma Ödülü, Ford Transitreklamlarının oldu. Ayrıca, “Hedef Futbol”Jenerikleri ile 2005'de  Altın Elma, iki Kristal Elmave iki Başarı Ödülü aldı.
Tarihçe
Ford Otosan'ın temelleri, resmi kuruluşundançok önce, 1928 yılında atıldı. 1928 yılında VehbiKoç, Ankara'da kurduğu Otokoç şirketi ile FordMotor Company'nin distribütörlüğünü aldı ve75 yıllık bir serüvenin başlangıcını oluşturdu.Resmî olarak 1959 yılında kurulan Otosan,Türkiye'de Otomotiv sanayinin gelişmesinde çokönemli bir rol oynadı ve kısa sürede montajfabrikalarını üretim merkezi konumuna getirmeyibaşardı.Otosan'ı sektörde farklı kılan bir özelliği de,Türkiye'de seri üretimi yapılan ilk yerli araç olanAnadol oldu. 1966 yılında seri üretimine başladığıAnadol marka otomobil ile,Türkiye'de otomotivsanayinin ilk tohumlarını eken şirket, 1984 yılınakadar 87 bin adet Anadol piyasaya sundu. Anadol,o günlerin yan sanayi yokluğunda çok iyi düşünülmüşbir otomobildi. Anadol'un öncülüğünde ortayaçıkan yan sanayi kuruluşları da faliyetlerinigeliştirerek zamanla büyüdüler.Ford ve Otosan'ın ilişkilerinde dönümnoktasını, 1976 yılında imzalanan lisans anlaşmasıoluşturdu. Bu anlaşma ile Otosan D-1210 Ford

kamyonu ile Transit serisinin Türkiye'de imal vesatış hakkını aldığı gibi bir motorun geliştirilmesiiznine de sahip oldu.Eskişehir İnönü Fabrikası'nın ticari ünitelerbölümü 1983 yılında İstanbul fabrikasından parçaparça taşındı. Cargo kamyonunun imalatı, Eylül1984'den itibaren tamamen bu fabrikadayapılmaya başlandı.Ford ve Otosan ortaklığının ardından, sacgövdeli bir binek otomobilin üretilmesi içingörüşmelere başlandı. Ortaklık anlaşmasınınyürürlüğe girmesinden sonra sac otomobilyapımı için çalışmalara hız verildi. Bu otomobileait kalıplar Ford'un İngiltere ve Almanya'dakifabrikalarından Otosan'a geldi.İstanbul fabrikasının montaj hatları tamamendeğiştirilerek modern bir boyahane inşa edildi.İlk Ford Taunus, hattan 12 Eylül 1985 günüindirildi. "En İyi Yerli" Ford Taunus'un 1993 yılındaüretimine son verildiğinde 50 bin adetten fazlaüretilmişti.Ford Taunus'dan sonra 1993 yılında FordEscort araçların üretimine başlandı ve 1999yılının sonuna kadar üretimde kaldı. Bu tarihekadar üretilen araç sayısı 59 bin 389'a ulaşmıştı.3 Ekim 1997 tarihinde imzalanan bir anlaşmaile Ford ve Otosan hisselerini eşitledi. BöyleceFord Otosan ortaya çıktı. Ford Avrupa'nın

ekonomik bulmadığı için askıya aldığı bir proje,üretim kabiliyeti ve ekonomik koşulları nedeniyleTürkiye'ye aktarıldı.Yeni proje 150 bin adetlikkapasiteyi kapsıyordu ve yer olarak da Gölcükseçilmişti.Yatırım hızla tamamlandı ve 2001 yılınınNisan ayında törenle açıldı.Ford Otosan Kocaeli Fabrikası'ndaki ilk üretimYeni Transit ile başladı. Açılıştan bir buçuk yılkadar sonra dünyada sadece bu fabrikadaüretilen Transit Connect, 17 Haziran 2002tarihinde hattan indi.1.6 milyon metrekarelik açık alan üzerine inşaedilen fabrika son yıllarda yapılan ek yatırımlar ileüretim kapasitesini 240 bin adede çıkardı. FordOtosan Kocaeli fabrikası kendine ait rıhtımı ileüretiminin %70'ini Avrupa'ya ihraç ediyor.
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Ürün
Ford Otosan, ürünlerini, “Tasarımı yaşamdan,güveni teknolojiden” sloganı ile tüketicileresunuyor.Bu yaklaşımla binek ve ticari araçlar satışasunan Ford Otosan'ın ürün gamındaki küçük sınıfaraçlarından Ford Fiesta 70'li yıllarda yaşananpetrol krizinin düşük yakıt tüketimli araçlara olanihtiyacı artırması sonucunda ortaya çıktı vepiyasaya çıkmasını takiben peş peşe rekorlarkırarak Ford'un B segmentindeki en başarılı aracıolarak tarihe geçti.2006 yılında 30. yılını kutlayacak olan FordFiesta ailesine, 2003 yılında, geniş iç hacmi veyüksek sürüş konumu ile türünün ilk örneği olanFord Fusion yeni bir platform getirdi. Bu model,küçük otomobil sınıfına daha yüksek bir sürüşkonumu, güçlü bir görünüm, ek iç hacim ve dahafazla fonksiyonellik sağladı.Ford'un yenilikçi ve kalıplara bağlı kalmayanruhunu temsil eden Ford Focus, sürücü veyolcuların ihtiyaçları etrafında şekillendirildi.Dinamik tasarımı, yüksek kaliteli işçiliği yansıtanince detayları ve sınıfının lideri sürüş dinamikleriylebeğeni topladı. Piyasaya çıktığı 1999 yılındaAtlantik Okyanusu'nun iki tarafında da YılınOtomobili Ödülü’nü alan ilk otomobil olmaunvanını kazandı. Şimdiye kadar 80 ülkede,4 milyondan fazla satış rakamına ulaşması da,bu ödülü ne kadar hak ettiğini ortaya koyuyor.2003 yılında piyasaya sunulan Focus C-MAX,Focus ailesine yeni bir soluk getirdi. Bu modelinen önemli özelliği, MAV segmentinde otomobilbenzeri tasarımı ve sürüş dinamiklerinifonksiyonellikle birleştiriyor olmasıydı. Focusmarkasına olan ilgi ve beğeniyi artıran C-MAX,geniş iç hacmi, farklı koltuk konfigürasyonları, yolahakim sürüş konumu ve konforlu iç mekanıylakısa sürede segment lideri olmayı başardı.Orta üst sınıfta ortaya çıkan ulaşılabilir fiyatlarile kaliteli ve lüks otomobil ihtiyacını karşılamaküzere 1993’te yaratılan Ford Mondeo, “newedge” dizayn konsepti ile tasarlandı. Bütünaşamaları dijital platformda yapılan Ford Mondeo,C3P adı verilen bilgisayar modelleme çalışmalarısonucu üretildi.Ford'un tarihinde en önemli efsanelerden biriolan ve 2005'de 40. yılını kutlayan Ford Transit,pazara sunduğu Van, Minibüs, Kombi veKamyonet modelleriyle her türlü ticari ihtiyacıkarşıladığı gibi, orta ticari araçlar segmentindesegmente adını verdi.Ford Otosan'ın hafif ticari araç segmentindekiürünü olan Transit Connect 2002 yılında piyasayasunuldu. Ford Transit Connect, sadece biryıl sonra, Avrupa'da Yılın Ticari Aracıseçildi.Tüm dünyaya tek üretimmerkezi olan Kocaeli'den ihraç edilenTransit Connect, kendi sınıfındakiaraçlar içerisinde kendine özgüticari araç platformuna sahip tekaraç.Ford Otosan'ın ağır ticariaraçlar segmentindeki ürünüFord Cargo, motorundan, yürüyenaksamına kadar tamamen Türkmühendis ve işçisi tarafındanmüşterilerinin ihtiyaçları 

doğrultusundayaratıldı. Motoru (Ecotorq) Türkiye'de sıfırdandizayn edilen ilk ve tek dizel motor olmaözelliğini taşıyan Ford Cargo İnönü Fabrikası'ndaüretilerek 21 farklı ülkeye ihraç ediliyor.
En Son Geliflmeler
2003 yılının Ağustos ayında, Belçika GenkFabrikası'ndaki Transit üretiminin Ford Otosan'akaydırılması kararlaştırıldı. Böylece,Transit,Connect ile birlikte Ford'un “ticari araç üretimmerkezi” olarak kabul edilen KocaeliFabrikası'nda üretilmeye başlandı. Buradagerçekleştirilen üretimin önemli bölümü,Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kuzey Afrika'danOrtadoğu'ya kadar yayılan geniş bir coğrafyayaihraç ediliyor.Şimdiye kadar başarılı projelere imza atanFord Otosan mühendisleri, yeni tasarımlar içinakademik enstitülerle işbirliği içinde geleceğinteknolojilerine çalışıyor. Bunların başında çevrecive yakıt tüketimi sağlayan hibrit motor vehidrojen yakıt pili projeleri geliyor.Yakıt PiliProjesi, rekabet öncesi çerçevesinde çok sayıdaözel ve resmi kuruluşu bir Ar-Ge çalışması içinbiraraya getiren ilk çok ortaklı konsorsiyumprojesi. Ford Otosan, Avrupa Birliği (AB)         6.Çerçeve Programı'nda Entegre Tasarım Projesi'neortak olmayı başaran ilk Otomotiv kuruluşuoldu.

Promosyon
2003 yılındaTürkiyePremier Ligicanlı maçlarındayayınlanmaküzere FordOtosan'ınreklam ajansı ilebaşlatılançalışmalarbüyük bir adım oldu.Türkiye'de “Sunar, sundu”jeneriği ile başlayan çalışmalar, şu anda dünyadaUEFA Şampiyonlar Ligi'ni takip eden 44 ülkedeyayınlanır hale geldi. Beş saniyede net ve özmesajlar vermekten yola çıkılarak hazırlanansenaryolarda, “futbol terminolojisi” kullanılarakotomobilin özellikleri  anlatılıyor. On beş farklıversiyonu üretilen bu jenerikler ile Ford Otosan,Ford Avrupa'ya reklam ihraç eder duruma geldi.Ford Otosan,pazarlama stratejisiolarak tüm anamecralar ile birliktealternatif kanalları daoptimum düzeydekullanıyor. Alternatifkanalların başındagelen internetsektöründe,marka bilinirliği,e-pazarlama,

kampanya yönetimi

ve internet etkinlikleri anlamında sektörün lider şirketi olarak öneçıkıyor.Ford Otosan'ın bu alanda 1999 yılındagerçekleştirdiği kampanya, sonradan çok sayıdaşirkete de örnek oldu. Ford Ka'nın Türkiyepazarına girişinin duyurumu için hazırlanan veinternette oluşturulan kampanyanın adı “HenriZagallo nerede?” idi.Mavi Ford Ka'sı ile gezen sanal kaçak HenriZagallo'yu bulmaya yönelik olarak hazırlanan bukampanya,Türkiye'de bir ürünün lansmanınıninternet üzerinden yapılmasının ilk örneği olaraktarihe geçti. Aynı zamanda, hedef kitleyeulaşılmasında ve interaktif iletişime geçilmesindesağlanan büyük başarı ile sanal dünyada yerinialdı.Ford Otosan'ın internetteki başarısı,Microsoft Türkiye'nin desteklediği bir yarışmadada kanıtlandı. Şirketlerin web sitelerini; genelkullanım, içerik, tasarım, estetik ve kullanımkolaylığı anlamında değerlendiren Altın ÖrümcekYarışması'nda, 2004 yılında, En İyi Web Sitesiseçildi.
Marka De¤erleri
“Tasarımı yaşamdan, güveni teknolojiden” sloganımarka ana değerleri altında ulaşılabilir fiyatlar ilemüşterilere güvenilir, sağlam, modern ve kalitelisürüş deneyimi sunan ürünler yaratmak yatıyor.
www.ford.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Anadol'unismi Türkiye çapında düzenlenen ödüllü biryarışma sonucunda saptandı.Yarışmaya yaklaşık150 bin kişi katıldı. En çok oy alan iki isim ise"Anadolu" ve "Koç” idi. Otosan yönetim kurulubu iki şeçenekten yola çıkarak yeni araca Anadoladını verdi.
Ford Otosan,Türkiye'de “sıfırdan üretime” araçdizayn edebilecek Ürün Geliştirme-DizaynAtölyesi’ne sahip tek otomotiv şirketi.
Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası,Türk otomotivsektöründe bir defada yapılmış en büyük sanayiyatırımı olarak tarihe geçti.
Ford Cargo araçların ön panelinde yer alan Fordlogosu, dünyadaki Ford araçların üzerindebulunan en büyük logo olma unvanına sahip.

Ford Otosan
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