
standartları yeniden belirleyen i30 modeli ise 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok Avrupa 
ülkesinde yılın en çok ilgi gören otomobillerinden  
biri oldu. Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü 
oylamasında son sekiz araç arasında gösterilerek 
finale kalan i30, Top Gear tarafından da Türkiye’de 
Yılın Otomobili seçilerek başarısını kanıtladı.
 Hyundai’nin i30 ile birlikte güncel ürün gamındaki 
ix20 ve ix35 modelleri, Çek Cumhuriyeti’ndeki 
Nosovice Fabrikası’ndan Accent Blue, Elantra ve 
i40 gibi Sedan modelleriyle birlikte yeni Santa Fe’de 
Güney Kore’den ülkemize ithal ediliyor.

En Son Gelişmeler
“New Thinking, New Possibilities / Yeni Yaklaşım, 
Yeni Olanaklar” felsefesiyle çığır açan Hyundai, 
tüm dünyada her geçen gün zirveye tırmanmaya 
devam ediyor. Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda 
üretilen i20 modeli, global üretim merkezlerindeki 
diğer araçlar gibi aynı seviyede yüksek üretim 
kalitesi taşıyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulandığı 
Hyundai Assan Fabrikası, kaliteli üretim kriterleri 
doğrultusunda sadece Hyundai Fabrikaları arasında 
değil, dünyanın tüm araba üreticileri için de en iyi 
üretim kalitesine sahip aracı üretmeyi hedefliyor. 
 Kalitesine ve ürünlerine güvenen Hyundai, 
Türkiye’de tüm araçları için “5 yıl garantili ultra 
servis” hizmetini sunan ilk marka olma özelliğini 
taşıyor. Ayrıca Hyundai, tüm Türkiye çapındaki 
yetkili satıcıları ISO 9001 Kalite Belgesi’ne sahip 
olan ilk ve tek firma olarak öne çıkıyor. 
 

Hyundai’nin dünyadaki en büyük entegre 
otomotiv üretim tesisi unvanına sahip olan Ulsan 
Fabrikası’nda; 2012 Aralık ayında üretimine 
başlanan ve hidrojenli yakıt hücreli, üretilen ilk aracı 
olan ix35 Fuel Cell’lerin toplam bin adedi, 2015 
yılına kadar bantlardan inmiş olacak. 
 Hyundai, 2015 yılından itibaren yılda 10 bin adet 
x35 Fuel Cell’in seri üretimine başlamayı hedefliyor. 
Gelişmiş teknolojiyle üretilen ix35 Fuel Cell, sadece 
hidrojen ile çalışıyor. Yakıt hücreleri, bu hidrojeni 
elektriğe dönüştürerek aracın hareket etmesini 
sağlıyor. Hidrojen ile oksijenin tepkimeye girdiği 
bu işlem sonucunda sadece suyun açığa çıkmasıyla 
çevreye hiç zarar verilmiyor. İlk kez 1998 yılında 
startı verilen program dâhilinde 2012 yılı sonunda 
üretimin başlaması ve 2015 yılı itibarıyla da 
araçların ticarileştirilmesi hedefiyle yola çıkıldı.  

Şu an itibarıyla Hyundai, bu programın ilk 
adımını tamamlamış durumda bulunuyor.
 Dünyanın en prestijli otomobil markalarından 
birisi olan Hyundai, kendisi gibi dünyaca ünlü 
Dünya Ralli Şampiyonası’na (World Rally 
Championship) tekrar geri dönmenin heyecanını 
yaşıyor. Dünyanın en saygın ve en zorlu motor 
sporları organizasyonlarından biri olan WRC’de 
yarışan otomobiller de en az yarışlar kadar zorlayıcı 
parkurlar ve değişik hava şartları için özel olarak 
üretiliyor. 
 Hyundai, 2012 Paris Otomobil Fuarı’nda 
sergilediği i20 WRC ile uzun soluklu başarılar 
elde etmek istiyor. Hyundai, resmi olarak kendi 
bünyesinde kurduğu WRC takımı ile yarışlara 
katılmayı hedeflerken aracı da yine Avrupa’da 
geliştirmeye devam ediyor. Hyundai’nin bu 
şampiyonaya katılmasının bir başka amacı da 
markanın üstün teknolojisiyle dayanıklılığını 
göstermek ve gelecekte üreteceği yüksek 
performansa sahip modeller hakkında ipuçları 
vermek.

Promosyon
2007 yılında yepyeni bir tasarım anlayışına sahip 
i30 modeliyle tüm dikkatleri üzerine çeken 
Hyundai, “New Thinking, New Possibilities” 
felsefesiyle daha farklı kitlelere ulaşmak için de 
çalışmalarına ağırlık verdi. 
 Her yaştan insana daha fazla kaliteli ürünler 
sunmak için odak noktasını model gelişimine 
ve marka bilinirliğine çeviren Güney Koreli 
marka, böylece i30 modelinde kullandığı tasarım 
dilini sırasıyla; i20, ix20 ve ix35 modellerinde 
de sürdürerek zamanla akıcı tasarım felsefesini 
vurgulamaya başladı. Son üç yıl içinde güncel 
ürün gamındaki tüm modellerini baştan sona 
değiştirerek sınıf atlayan Hyundai, 2011 yılından 
bu yana modern premium felsefesini benimsiyor. 
Kullanıcılara sadece otomobil üretmeyip aynı 
zamanda onlara duygusal bağ oluşturacak iddialı 
ürünler sunmak için büyük bir özveriyle çalışan 
Hyundai, özellikle markanın kalbi hâline gelen 
Almanya’daki Rüsselsheim Ar-Ge merkezine çok 
şey borçlu bulunuyor. 
 Çeşitli aktivitelerle birlikte sosyal yaşamın 
vazgeçilmezi olan teknoloji dünyasında da adını 
sıkça duyuran Hyundai, 7’den 70’e herkesin ilgi 
odağı olmayı başararak, Türkiye’nin en çok tercih 
edilen markalarından biri oldu. “Hyundai Kredi” 
sayesinde yeni otomobil alacak kişilere inanılmaz 
avantajlar sunan Hyundai, aynı zamanda takas ve 
indirim desteği vererek bir otomobilden alınacak 
keyfi, maksimum seviyelere çıkarmayı hedefliyor. 
 Futbolun tüm dünyadaki ana sponsoru olan 
Hyundai, 2000 yılından bu yana UEFA Avrupa 
Futbol Şampiyonaları ve 2002 yılından itibaren 
de FIFA’nın Dünya Kupası dâhil olmak üzere 
tüm dünya çapındaki organizasyonlarının resmî 
sponsorluğunu üstleniyor. Futbolun coşkusunu 
marka felsefesiyle bütünleştiren Hyundai, 2022 
yılına kadar FIFA’nın ve UEFA’nın gerçekleştirdiği 
tüm şampiyonaların da Resmi Sponsoru olmaya 
devam edecek. 
 Türkiye’de 2013 yılında gerçekleştirilecek FIFA 
U-20 Dünya Kupası’nın ve 2014’de Brezilya’da 
yapılacak FIFA Dünya Kupası’nın da ana 
sponsorlarından biri yine Hyundai olacak.

 

Marka Değerleri
Hyundai, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
gelişimini hızla sürdürüyor. Global anlamdaki satış 
başarısını kendi değerlerine borçlu olan Hyundai, 
müşteri memnuniyetini birinci sırada tutuyor. 
Ulaşılabilir premium otomobiller üreterek insanlara 
keyifli ve aynı zamanda kaliteli ürünler sunan 
Hyundai, her zaman yenilikçi, modern, sıcakkanlı ve 
samimi olmayı vaad ediyor. Son üç yıldır dünyanın 
en büyük gelişim gösteren markası olan Hyundai, 
Interbrand’in son yaptığı global marka değeri 
sıralamasında yedinciliğe çıktı ve henüz 45 yıllık 
bir geçmişe sahip olan genç bir marka olmasına 
rağmen birçok rakibini geride bıraktı.
 
www.hyundai.com.tr 
     

Pazar
2012 yılı Ocak - Aralık döneminde otomotiv 
toplam pazarı, 2011 yılının aynı dönemine göre 
%10 oranında azalarak 818 bin adet araç düzeyinde 
gerçekleşti. Aynı dönemde %6 düzeyinde düşen 
otomobil pazarı da 556 bin adet otomobile 
geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin  
2012 raporuna göre satış adetleri bakımından 
altıncı sırada yılı tamamlayan Hyundai, toplam 
46 bin 120 adetlik satış rakamıyla pazar payını 
%6’ya yükseltti. Hyundai, Ocak - Aralık 2012 
döneminde 15 bin 244 adet yeni i20, 5 bin 40 adet 
yeni i30, 10 bin 117 adet Accent Blue ve 6 bin  
87 adet de ix35 modellerinin satışını gerçekleştirdi. 
Hyundai, 2013 yılında da yeni modelleri ve gelişmiş 
donanımlara sahip güncel ürün gamıyla bu başarısını 
daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor. 
 
Başarılar
1967 yılında kurulan ve henüz çok genç bir 
marka olmasına rağmen üç yıldır dünyanın en 
büyük gelişimini kaydeden otomotiv üreticisi 
Hyundai Motor Company, global üretim ve 
satış rakamları bakımından da beşinci üretici 
konumunda bulunuyor. Hyundai’nin Kore’deki 
üç fabrikasının yanı sıra Türkiye, Hindistan, Çin, 
ABD, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Brezilya’daki 
üretim tesislerinin araç üretim hacmi, 7 milyon 
adedin üzerine çıkmış durumda. Dünya çapında 
her yıl sayısız ödül kazanan Hyundai, aynı zamanda 
Genesis ve Elantra gibi otomobilleriyle otomotivin 
anavatanı olan Kuzey Amerika’da son üç yıl içinde 
iki kez yılın otomobili ödülünün sahibi oldu. 
 Türkiye’de ilk satışa sunulduğu günden beri Türk 
tüketicisinin beğenisini kazanan Hyundai markası, 
her geçen yıl modellerinin kalite ve güvenilirlik 
seviyelerini sürekli artırarak Türk Otomotiv 
Sektörü’ndeki konumunu güçlendirdi. 
 Hyundai’nin model yelpazesinde; aralarında 
otomobil, MPV ile SUV binek modelleri ve hafif 
ticari araçlarının da bulunduğu dokuz ürünü 
bulunuyor. Sürekli genişleyen model yelpazesi, etkin 
çalışmaları ve sağladığı müşteri memnuniyetiyle 
artık “Türkiye’nin Markası” olan Hyundai, 2009 
yılında “En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası” 
olarak pazarda deprem gibi bir değişim yaratarak, 

otomobil satışlarında birinci oldu. Aynı yıl fabrikada 
üretilen Accent Era da Türkiye’nin en çok tercih 
edilen otomobili unvanını elde etti.
 
Tarihçe
Türk tüketicisi, Hyundai markasıyla ilk olarak 
1990 yılında tanıştı. Markaya gösterilen yoğun ilgi 
sonrasında Türkiye’de Hyundai markası taşıyan 
araçları üretmek için görüşmeler yapıldı ve 1993 
Aralık ayında hükümetin onay vermesiyle Hyundai 
Türkiye Fabrikası’nın kurulmasına karar verildi. 
Kocaeli’de 25 Eylül 1995’te temeli atılan ve rekor 
bir sürede tamamlanıp 1997 Temmuz’unda seri 
üretime başlayan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. Fabrikası, 20 Eylül 1997’de açıldı. 
 Hyundai Assan Fabrikası, İzmit Ali Kahya 
Beldesi’nde; 1 milyon m2’lik mevcut alana,  
233 bin m2’lik fabrika sahasına ve 108 bin m2’lik 
kapalı alana sahip bulunuyor. Türk Otomotiv 
Sanayisi’ne ve ülkemize hem istihdam hem de 

ekonomik açıdan büyük bir katkı 
sağlayan Hyundai Assan, otomotiv 
sektörüne sunduğu yerli modellerle 
çığır açtı. 
   Hyundai Motor Company ve 
Kibar Holding ortaklığıyla, 
180 milyon USD’lik yatırımla 
kurulan İzmit Fabrikası, yıllık 
100 bin adet üretim kapasitesine 
sahip. Hyundai Assan, bugüne 
kadar Türk işçilerinin emeğiyle 
üretilen Starex, Matrix, Accent, 
Accent Admire, Accent Era ve 
i20 modelleri üretti. Hyundai 
Motor Company’nin Avrupa’ya 
açılan kapısı olarak büyük bir önem 
taşıyor. Hyundai’nin binek ve hafif 
ticari araç ürün gamında bulunan 
diğer modelleriyse yurt dışından 
ithal ediliyor. 
   Hyundai’nin büyük bir ivmeyle 

atağa kalkan Türkiye genelindeki plaza sayısı 
ise 71. Yeni ve modern tesisleriyle Türkiye’nin 
dört bir yanında müşterilerine kaliteli hizmet 
sunan Hyundai, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne de araç satışı yapıyor. Bu araçların 
yedek parça teminini de hızlı bir şekilde çözüme 
kavuşturan Hyundai, binek ve ticari araçların servis 
ve garanti hizmetlerinde de etkin bir şekilde işleyiş 
gösteriyor.
 
Ürün
Bugüne kadar 800 bin adetten fazla araç üreten 
Hyundai Assan Fabrikası’nda saatte ortalama 
22 araç üretiliyor ve günlük toplam üretim, 340 
adedi buluyor. Türkiye’de üretilen i20 modelleri; 
başta Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İngiltere, 
İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin de aralarında 
bulunduğu Avrupa ülkeleriyle birlikte Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika da dâhil yaklaşık 30 ülkeye sadece 
Türkiye’den ihraç ediliyor. 
 Hyundai’nin Kore’nin dışında denizaşırı ülkelerde 
kurduğu ilk fabrika olan Hyundai Assan İzmit 
Fabrikası; pres, gövde, boya, montaj ve motor 
montaj olmak üzere beş atölyeden oluşuyor. 
Şimdilerde fabrikada, 1.2 litre ve 1.4 litre olmak 
üzere iki ayrı benzinli motora ve 1.4 litre hacimli 
dizel motor seçeneklerine sahip olan i20 üretimi 
gerçekleştiriliyor. 
 Hyundai, Türkiye’de 2013 yılında tamamlanacak 
1.1 milyar TL’lik yatırım yapıyor. A segmentinde 
yer alan yeni i10 modelinin üretimi için yapılan bu 
yatırımla fabrikanın üretim kapasitesi, 200 bin adedin 
üstüne çıkacak. Yan sanayi ile birlikte yaklaşık 
2 bin 400 kişiye ek istihdam sağlayacak olan bu 
yatırım sayesinde yıllık ihracatın, 2 milyar TL’nin 
üstüne çıkması bekleniyor. Sekizi binek, birisi de 
ticari olmak üzere toplam dokuz farklı modeli satışa 
sunan Hyundai, 2013’ün ikinci yarısında tamamıyla 
yenilenen Santa Fe modelini de ithal etmeye 
başlayacak. 
 2012 yılında yenilenerek kompakt sınıfta 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hyundai
›	Avrupa için geliştirilen tüm modelleri Euro
 NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız
 alan Hyundai, böylece güvenlik konusunda   
 ciddi bir marka olarak öne çıkıyor. 

›	Markanın motor sporlarına olan ilgisi, 1998   
 yılında F2 sınıfı kategorisindeki Coupe modeliyle 
 WRC’de mücadele ettiği yarışlarla başladı. 1999
 yılındaysa 2000 sezonu için bir üst kategoride  
 yarışacağını duyuran Hyundai, şampiyona   
 homologasyon kriterlerine uyumlu olarak
 geliştirdiği üç kapılı Accent WRC ile 2003  
 sezonunun sonuna kadar etaplarda boy gösterdi.  
 Hyundai, i20 WRC ile 2014 yılındaki Dünya
 Ralli Şampiyonası takviminin tüm yarışlarına
 katılarak motor sporlarına geri dönecek.

›	Hyundai, güncel modellerinin gelişimine katkı
 sağlamak için 5.5 milyon Euro yatırımla
 Almanya’nın meşhur yarış pisti Nürburgring’de  
 test merkezi açtı.

›	Hyundai, tüm dünyada 2012 yılında satışlarını  
 %11.7 artırırken aynı zamanda %8.6 net kâr elde  
 etti.

›	Hyundai, seri üretim hidrojenli otomobili ix35 ile  
 dünyada bir ilke imzasını attı.


