
Pazar
Türkiye’de otomobil üretim ve satışına 1971yılında başlayan Renault,Türkiye’de bilinirliliği enyüksek markalar arasında ön sıralarda yer alıyor.1969’da kurulan Oyak-Renault OtomobilFabrikaları’nın üretim bantları ilk kez 1971 yılındadönmeye başladı. Burada üretilen ilk otomobiller,Renault 12 Sedan ve stationlardı. 1971 yılındamarkanın otomobillerinin Türkiye’de satışınabaşlayan MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.,Renault marka otomobilleri tüketiciyle buluşturmayabaşladı. Fabrikanın o zamanki kapasitesi yılda 20bin otomobildi. Daha sonra üretim kapasitesi1983’te yılda 40 bin araca yükseldi. 1985 yılındaRenault 9, 1987’de Renault 11 ve 1990’da daRenault 21 üretildi. 1991’de üretim kapasitesiyılda 80 bin, ertesi yıl 100 bin, 1994 yılında iseRenault 19’un üretimi ile birlikte yılda 160 binaraca ulaştı. 1995 yılında 1 milyonuncu araçüretildi, Oyak-Renault, 1996’da sektörde ilk defaISO 9001 Belgesi alan otomobil üreticisi unvanınıkazandı. 1997 yılında Mégane Sedan’ın üretimiile, başlayan yoğun rekabete uyum gösterilerekbu modelle uzun yıllar “Türkiye’nin en çok satanotomobili” unvanı kazanıldı. 1998’de MéganeWagon, tek üretim fabrikası olarak sadece OyakRenault’da üretilmeye başlandı. Bu model Türkotomotiv sanayinin gelişmiş pazarlara yüksekmiktarlarda ihracata başlamasında öncülükyaparak sanayi tarihine geçti.Renault, 1998 yılında 84 bin adetlik satış ve%26,8 pazarpayı ile binek otomobil pazarındaliderliği elde etti ve 1998 - 2008 dönemindebinek otomobil pazarında en çok satan ve 11 yılardarda lider olarak Türkiye’nin en çok tercihettiği marka oldu.1999 yılında Oyak Renault OtomobilFabrikaları’nda Clio Symbol üretimi başladı. AyrıcaTürkiye’nin ilk çevreci motorları üretilmeye başlandı.Aynı yıl ISO 14001 belgesi alındı. 2003 yılınagelindiğinde Mégane II Sedan’ın üretimine geçildi.Onu 2006 yılında Yeni Clio’nun 3 ve 5 kapılıversiyonları, 2007 yılında ise Clio Grand Tourversiyonu izledi. Aynı yıl Fabrikanın üretimkapasitesi 360 bin araca yükseldi. 2008 yılındaYeni Renault Symbol’ün üretimine başlandı veOyak Renault 3 milyonuncu otomobilini üretti.Bugün Euro NCAP çarpışma testlerinde toplam12 modelinden 5 yıldız alan ve en güvenilir ürüngamına sahip olan Renault, satış ve satış sonrasıkonusuda en geniş hizmet ağına sahip olanmarkalardan biri.Otomotiv Distribütörleri Derneği’ninrakamlarına göre 2009 yılında toplam otomobilpazarı 557 bin 126 adet gerçekleşirken, 2009 yılıpazarı 2008’e göre %12,7 büyüdü. 2009 binekotomobil 369 bin 819 adet ve hafif ticari araçpazarı 187 bin 307 adet olarak gerçekleşti.Çeşitlendirilen ürün gamı ile Renault, 2009yılında toplam 72 bin 470 adetlik satış rakamı ile%13 pazar payı elde etti. Binek otomobil pazarında2009 yılında 59 bin 021 adetlik satış ile %15,9pazar payı sahibi oldu. Hafif ticari araçlar pazarındaise 2009 senesinde 13 bin 449 adetlik satış ile%7,2 pazar payı sahibi oldu.2009 yılında Symbol 23 bin 989 adet veMégane Sedan 16 bin 619 adet ile en çok satanilk üç binek otomobil arasında yer aldı. Hafifticari araç satışında ise Kangoo 9 bin 854 adet ile

en çok satan hafif ticari araçlar içerisinde bulunuyor.Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları bugün,Renault firmasının Batı Avrupa dışındaki en büyük iştiraki konumunda. Kaporta-montaj vemekanik-şasi fabrikaları ile bir uluslararası lojistikmerkezinden oluşan Oyak Renault, RenaultGrubu’nun dünya çapındaki 38 üretim merkezindenbiri.Yıllık 360 bin otomobil ve 450 bin motorüretim kapasitesine sahip. Oyak-Renault, halenSymbol, Clio III modelinin 3 ve 5 kapılı hatchbackve Grand Tour versiyonlarını, Fluence ve MéganeHB modelleriyle bu otomobillerin motor vemekanik aksamlarını üreterek ihraç ediyor.
Baflar›lar
40 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyetgösteren ve Türkiye otomotiv tarihinişekillendiren başlıca markalardan biri olanRenault, hem üretim hem de ticari anlamdabirçok başarılara imza attı. Renault’nun Bursa’dabulunan üretim üssü Oyak Renault OtomobilFabrikaları,Türkiye’deki 40 yıllık tarihi boyunca

Türkiye’nin ilk station wagon (Renault 12 SW),ilk klimalı (Renault 12 GTS), ilk dizel motorlu(Renault 9 GTD), ilk otomatik vitesli (Renault 9),ilk yol bilgisayarlı (Renault 21 Concorde)otomobilini ve ilk dizel otomobil motorununüretimini gerçekleştirerek pek çok ilke imza attı.Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, kurulduğugünden günümüze otomobil üretiminin yanı sıramekanik faaliyetlerini de gerçekleştiren, bukonuda yüksek yatırımlar yapan bir üreticiolmanın ayrıcalığını çok kısa süre önce üçmilyonuncu vites kutusunu üreterek yaşadı.Üç milyonuncu otomobil ise iki yıl önce üretimbantlarından çıkarak Çin’e ihraç edilmişti. OyakRenault Otomobil Fabrikaları 2010 yılının ilk yarısısonunda ardı ardına 13. yılda da Türkiye’deotomobil üretimi ve ihracatının lideri konumundayer alıyor. Oyak Renault ile birlikte gelişen vebüyüyen imalatçıları, küresel markalara yüksekmiktarlarda üretim, ihracat yapıyor ve yatırımlaraimza atıyorlar.Ticari alanda ise Renault,Türkiye’de birçokinsanın hayatında yer almayı başararak 1998 -2008 yıllarında binek otomobil pazarında 11 yılardarda liderliğini sürdürerek ortak tutku vetercihin sembolü oldu. 2011 yılında, Renault,geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği başarılarıtaçlandıracak ve Renault’nun öncü karakterini birkez daha gözler önüne serecek çok önemli birprojeye daha imza atacak. Oyak RenaultOtomobil Fabrikaları, önümüzdeki yıl başlayacakelektrik motorlu Fluence üretimi ile Türk OtomotivSanayi’nde yeni bir çığır açacak.Türk OtomotivSanayisine getirilen bu devrimsel niteliktekideğişimde Renault,Türkiye’nin de öncü ve hakettiği yerini alabilmesi için hükümet ve yerelyönetimlerle çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda,İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kısa süre önceimzalanan Sıfır Salımlı İşbirliği Hazırlık Programıanlaşması çevre dostu elektrik motorlu araçlarınkullanımının Türkiye’de de yaygınlaştırılması ve bukonuda dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alınmasıkonusundaki çalışmaların somut örneğini oluşturuyor.Renault’nun öncü karakterinin ön plana çıktığıalanlardan biri de sosyal sorumluluk projelerindekirolüdür. Renault’nun 2002 yılından bu yanayürüttüğü, ilköğretim öğrencilerini yol güvenliğikonusunda bilinçlendirmek için başlattığı Sokaktaİlk Adımlar eğitim projesi, 2008 yılında TürkiyeHalkla İlişkiler Derneği’nin Büyük Ödülü’nükazandı. Bu proje çerçevesinde toplam 500 bin
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ilköğretim öğrencisine yol güvenliği eğitimi verildi.1988 - 2010 yılları arasında Kristal Elma Ödülü’nünsahibi olan marka, Hürriyet Kırmızı,TRT Kurumu,Cannes Lions, MediaCat Felis ve MediaCatOutdoor ödüllerini almaya hak kazandı.
Tarihçe
Renault markası Türkiye’de,1969’da kurulanOyak-Renault Otomobil Fabrikaları ve 1968yılında kurulan ve 1971 yılında markanınotomobillerinin satışına başlayan MAİS MotorluAraçlar İmal ve Satış A.Ş. ile tüketiciyle buluştu.Oyak Renault üretim bantları ilk kez, 1971 yılındadönmeye başladı. Bugün bu bantlardan çıkanürünler hem Türkiye’de hem de 5 kıtada 100’denfazla ülkede tüketicilerin beğenisine sunuluyor.MAİS A.Ş., Renault markasının Türkiye’de binekotomobil, hafif ticari araç ve yedek parça satışı ilesatış sonrası hizmetlerini yürütüyor. Ayrıca KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne araç satışı ve Türkcumhuriyetlerine yedek parça ihracatı yapıyor.Türkiye genelinde yedi şubesi, 73 yetkili satıcısıbulunan Renault Mais,Türkiye genelinde 165noktada satış ve 241 noktada satış sonrasıhizmeti veriyor. MAİS,Türkiye’nin en büyükotomobil satış ve satış sonrası teşkilatlarındanbiridir.Türk pazarında satılan binek otomobil vehafif ticari araçların ithalatını da gerçekleştiren MAİS, bunlarla ilgili her türlü yedek parça, servisgüvencesi ve garanti hizmetlerini demüşterilerine sağlıyor. Bugün Renault ve Daciamarkalarının otomotiv markalarının TürkiyeMümessili ve Türkiye Genel Distribütörü olanMAİS A.Ş.,Türkiye’de binek otomobil ve hafifticari araç olarak müşterilere en fazla ürünçeşidini sunan kurumlardan biri.
Ürün
Renault markası Türkiye pazarında 15 binek, yediticari Renault modeli ile yer alıyor. 2009 yılındamarkanın değişimini yansıtan yeni modeller vemevcut ürün yelpazesi ile Türkiye’nin en büyükbinek otomobil segmentinde sunduğu modelleribir yıldan kısa bir süre içinde hemen hementamamen yenilemiş oldu ve pazarın en genç ürüngamlarından birine sahip oldu.2009 yılı Renault için yeniliklerle dolu bir yıloldu.Yılın ilk yarısında Renault markasınındeğişimini yansıtan,Yeni Mégane HB ve Coupé,Laguna Coupé ve yeni tasarımıyla Yeni Clio &Clio Grand Tour modeller pazara sunuldu. 2009yılının ikinci yarısında ise Renault, gerçekleştirdiğiGrand Scénic, Mégane Sport Tourer ile pazarınen genç ürün gamlarından birine sahip oldu.Yılsonunda ise prestijli bir model arayışında olantüketiciye yönelik olarak tasarlanan ve elektrikmotorlu versiyonu da Türkiye’de üretilecek olanFluence, Oyak Renault’da Mégane II Sedan’ınüretim bantlarındaki yerini aldı.Renault markasının değişimini yansıtan binekmodellerin ardından, 2010 yılında, ticari araçpazarındaki konumunu güçlendirmek amacıylapazara üç yeni model sunan Renault, ticari ürüngamını Yeni Renault Master,Yeni Renault Trafic veYeni Renault Kangoo Express Maxi ilezenginleştirdi.

En Son Geliflmeler
Renault markasının yeni imzası “Drive TheChange” “Otomobili Değiştiriyoruz, HayatıDeğiştiriyoruz.” markanın değerlerine uygunanlamıyla, yenilikçi ve insanlara yakın bir şirketolan Renault’nun herkes için sürdürülebilirulaşımın öncüsü olma hedefini yansıtıyor.Renault’nun yeni sloganı “Drive The Change”“Otomobili Değiştiriyoruz, Hayatı Değiştiriyoruz.”Kurumsal kültürümüzün – coşkulu, yenilikçi,insanlara yakın - temel değerlerini ifade ediyor veotomobil tasarımı ve kullanımında yeni bir çığıraçıyor.Uluslararası Enerji Ajansı, CO2 salımlarının2050 yılına kadar iki katın üzerinde artacağını vedünyada dolaşımda olan toplam motorlu taşıtsayısının 1956’da sadece 100 milyon iken, 2010yılında 1 milyara ulaşacağını tahmin ediyor.Renault, bu köklü değişime iki temel esasadayanarak hazırlanıyor : Mevcut teknolojilerindüşük CO2 salımlı yeni nesil motorlar ileiyileştirilmesi ve sıfır salımlı çığır açan yepyeni birprogram. Marka, Fluence, Kangoo, Zoé ve Twizyolmak üzere 4 elektrik motorlu modelin satışına2011 yılında başlayacak. Renault, böylece Nissanile birlikte sıfır salımlı araçların geniş kitleleresatışında dünya liderliğini hedefliyor.Renault, otomobilin insanlık için bir ilerlemearacı olarak kalması amacıyla herkes içinsürdürülebilir ulaşımın öncüsü olmayı hedefliyor.Drive the Change veya Otomobili Değiştiriyoruz,Hayatı Değiştiriyoruz sloganı özellikleRenault’nun, otomobillerinin ömür döngülerinintamamında çevreye olan olumsuz etkileriniazaltma yönünde sürdürdüğü girişimlerinisimgeliyor.
Promosyon
2009 yılı itibariyle büyük bir değişim sürecibaşlatan Renault markası, 2009-2010’da süren ve2011’e uzanacak yepyeni model lansmanlarıylaRenault,Türkiye’nin en genç model gamınınsahibi. Renault, ilk otomobilini satın alacakgençlerden, konforu ve prestiji günlük hayatstandardı haline getiren kalite meraklılarına kadar,otomobilden çok çeşitli beklentileri olan geniş birkitleye çağdaş tasarımlar sunan bir otomobilmarkası.“Drive the change” söylemiyle yenilenenanlayışını özetleyen Renault, yepyeni modellerininde ötesinde, tüketicilerin hayatının içerisinde varolmayı, onların yaşam temposu içerisinde markadeğerlerini tanıtmayı benimsiyor. Bu doğrultuda,hem geniş kitle mecralarında yepyeni reklamkampanyalarıyla, ikinci bir yaşam alanı halinegelmiş olan internette genç kullanıcıların ilgialanlarına cevap veren yenilikçi uygulamalarla,hem de kullanıcıların keyifli vakit geçirdiği sosyalmekanlarda modelleri ve aktiviteleriyleRenault’nun yeni yüzü hayatımızın çeşitlialanlarında karşımıza çıkıyor.
Marka De¤erleri
Renault markasının yeni imzası “Drive TheChange” “Otomobili Değiştiriyoruz, HayatıDeğiştiriyoruz.” markanın değerlerine uygun

anlamıyla, yenilikçi ve insanlara yakın bir şirketolan Renault’nun herkes için sürdürülebilirulaşımın öncüsü olma hedefini yansıtıyor.
www.renault.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

2008 sonunda, Renault grubu yakıt tüketimi veCO2 salımları yönünden dünyanın ileri gelenilk üç otomobil üreticisi arasında yerini aldı.Renault eco2 imzası ile üretimlerindenkullanım dışı kaldıklarında geri dönüşümlerinekadar araçlarının ekonomik ömrünün tümaşamalarını değerlendiriyor.
2001 yılında Laguna II’den bu yana EuroNCAP çarpışma testlerinden en yüksek notolan 5 yıldız alan 12 modeliyle, Renaultgüvenlik konusunda bir referans oldu.
Ürün ve hizmet konusunda, en son yapılan çokmarkalı üretici anketleri Renault’yu velansmanını yaptığı son modellerini (Mégane III,Clio III,Twingo II, Laguna III, Kangoo III)Avrupa’nın birçok ülkesinde kalitede ilk üçarasında konumlandırıyor.
Renault takımı, Dünya Markalar Şampiyonuünvanını 8 kez kazandı, 7 kez ise DünyaPilotlar Şampiyonluğu’nu elde etti.
Elektrik motorlu Fluence’ın bataryaları 3şekilde şarj edilebilecek: 220V 10 veya 16A evtipi prizle 6 saatte, 400V 32A şarj kutupları ile30 dakikada veya Quickdrop batarya değişimsistemiyle sadece üç dakikada.
Renault,Türkiye’de 11 yıl ardarda binekotomobil liderliği ünvanını elde etti. Renaultmodellerinden Symbol ve Mégane sedanüstüste 12 yıl Türkiye’nin en çok tercih edilenilk üç modeli arasında yer alıyor.
İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporunagöre Oyak Renault Otomobil Fabrikaları,Türkiye’nin Üçüncü Büyük Sanayi Kuruluşukonumunda yer alıyor. Aynı rapora ve TİMsonuçlarına göre Oyak Renault  Türkiye’ninihracatında da lider kuruluş.
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