
Renault Fluence, elektrik motorlu Fluence, Megane 
HB ve Clio modelleriyle hızla devam ediyor. 
2013 yılında ise Clio Sport Tourer versiyonunun 
üretimine başlayacak. 1990’lı yıllar otomotiv 
sanayinin küresel rekabet için yeniden yapılandığı 
yıllardı. 1991’de üretim kapasitesi yılda 80 bin, 
ertesi yıl 100 bin, 1994 yılında ise Renault 19’un 
üretimi ile birlikte yılda 160 bin araca ulaştı. 1995 
yılında 1 milyonuncu araç üretildi. Oyak-Renault, 
1996’da sektörde ilk defa ISO 9001 belgesi alan 
otomobil üreticisi unvanını kazandı. Aynı yıllarda 
Avrupa ile Gümrük Birliği Anlaşması yapıldı ve  
otomotiv sektöründe yoğun bir rekabet başladı. 
1997 yılında Megane Sedan’ın üretimi ile başlayan 
yoğun rekabete uyum gösterilerek bu modelle 
uzun yıllar “Türkiye’nin en çok satan otomobili” 
unvanı kazanıldı. 1998’de Megane Wagon, tek 
üretim fabrikası olarak sadece Oyak Renault’da 
üretilmeye başlandı. Bu model Türk Otomotiv 
Sanayi’nin gelişmiş pazarlara yüksek miktarlarda 
ihracata başlamasında öncülük yaparak sanayi 
tarihine geçti.
 MAİS A.Ş., Türkiye’de binek otomobil, 
hafif ticari araç ve yedek parça satışı ile satış 
sonrası hizmetlerini yürütüyor. Ayrıca Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne araç satışı ve Türk 
Cumhuriyetleri’ne yedek parça ihracatı yapıyor. 
Türkiye genelinde yedi şubesi (İstanbul / Boğaziçi 
& Anadolu, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve 
Diyarbakır), 77 yetkili satıcısı bulunan Renault 
Mais, Türkiye genelinde 157 noktada satış ve 
217 noktada satış sonrası hizmeti veriyor. MAİS, 
Türkiye’nin en büyük otomobil satış ve satış 
sonrası teşkilatlarından biri. Türk pazarında satılan 
binek otomobil ve hafif ticari araçların ithalatını da 
gerçekleştiren MAİS, bunlarla ilgili her türlü yedek 
parça, servis güvencesi ve garanti hizmetlerini de 
müşterilerine sağlıyor.
 Bugün Renault ve Dacia markalarının otomotiv 
markalarının Türkiye Mümessili ve Türkiye Genel 
Distribütörü olan MAİS A.Ş., Türkiye’de binek 
otomobil ve hafif ticari araç olarak müşterilere en 
fazla ürün çeşidini sunan kurumlardan biri olarak 
yer alıyor. Otomobil pazarında en güvenli ürün 
gamına sahip markalardan biri olan Renault’nun, 
teknolojik ve güvenlik açıdan en üst düzeydeki 
ürünleri, sürekli yenilenen ve modern ürün 
yelpazesi MAİS’e, 14 yıldır binek otomobil pazarı 
liderliğine oturma olanağı tanıyor. 

Ürün
Her kesimden tüketicinin beğeni ve ihtiyaçlarına 
cevap veren modelleri ile Renault, 2012 yılının 
ilk aylarında Fluence ve Symbol’ü yepyeni 
tasarımlarıyla tüketicinin beğenisine sunarak model 
atağını sürdürüyor. Yepyeni tasarımıyla Clio’nun 
Sport Tourer versiyonu ise yılın ilk çeyreğinde 
pazarda yerini alacak. Yılın sonuna kadar Scenic& 
Grand Scenic, Latitude, Kangoo yenilenecek. Ayrıca 
Renault, 2013 yılında yepyeni sürpriz bir modelin 
lansmanını gerçekleştirecek. Diğer yandan Renault 
markasının çevreye saygılı yeni teknolojisi Fluence 
Z.E.’nin ardından yine %100 elektrik motorlu 
modeli ZOE de 2013 yılının sonunda tüketicinin 
beğenisine sunulacak. 
 2004 yılında Logan’ın lansmanından bu yana 
geçen sekiz yılda Renault Grubu’na ait Dacia, 
otomobil pazarının önde gelen markaları arasında 

yerini aldı. ‘Akıllı alışveriş’ yaklaşımının öncüsü 
olarak Dacia, değerleri sayesinde müşterilerinin 
güvenini kısa sürede kazanmayı başardı. Yeni 
Sandero ve Yeni Sandero Stepway’in ardından 
Dokker / Dokker Van ve Lodgy modelleri ile farklı 
ihtiyaçlara uygun fiyatlarla çözümler sunan Dacia, 
ezber bozmaya devam edecek.   

En son gelişmeler
Renault, 2012 yılını kalite yılı ilan etti. Renault, 
2006 yılında başlattığı satış ve satış sonrası 
hizmet kalitesine yönelik çalışmaları kapsamında, 
müşteri memnuniyeti ve kalite başlıklı 10 temel 
ilkeden yola çıkarak yetkili satıcı ve servislerinde 
iyileştirme çalışmaları başlattı. Marka 2012 yılında, 
“Renault Müşteri Taahhüdü” adı altında, hizmet 
kalitesi konusundaki çalışmaları ve hedefleri 
yetkili satıcı ağı ile paylaştı. Marka, eğitim ve 
seminerler ile desteklediği tüm Renault Yetkili 
Satıcıları’nda, Türkiye’nin yedi bölgesinde kalite 
turu gerçekleştirdi. Sürekli gelişen ürün ve 
hizmet kalitesinin kanıtı olarak müşteri taahhüdü 
kapsamında “Renault Söz Veriyor!” taahhüdüyle 
satış ve satış sonrası sekiz önemli konuda 
müşterilerine söz veriyor. Hızlı Yanıt, Deneme 
Sürüşü, Bilgilendirme, Sürpriz Yok, Sizden Onaylı, 
Garanti, Araç Tahsisi ve Avantajlı başlıkları altında 
verilen “söz”ler hizmet kalitesini en üst seviyeye 
taşımayı hedefliyor.  
 2011 yılında Türkiye’de ilk kez çıkarılan şikayet 
yönetimi analizine göre otomotiv sektöründe, en 
son açıklanan 2012 yılı üçüncü çeyrek sonucuna 
göre, geçen yıl olduğu gibi Renault ve Dacia 
müşteri memnuniyetinde ilk sırayı elde etti. 650 
bin şikayet var üyesinin 2012 yılında 
ilettiği 300 bin şikayetin derlenmesi 
ve analizi sonucu elde edilen şikayet 
endex verilerine göre “şikayet 
yönetimi başarı” puanı ve “marka 
konumlandırma”da Renault ve 
Dacia kendi kategorilerinde birinci 
sırada yer aldı.
 Otomobilin temel amaçlarından 
biri iklimsel ısınma sorununa 
bir çözüm getirmekte... Renault 
modellerinin CO2 salımlarının azaltılması 
konusunda uzun yıllardır çalışıyor ve gerek 
kullanımda gerekse üretim, bakım ve geri 
dönüşüm aşamalarında, Renault eco çevre 
yaklaşımı çerçevesinde, en çok sayıda müşteriye en 
performanslı ulaşım çözümlerini erişilebilir bir fiyata 
sunuyor. 
 Renault, 2009 Frankfurt Fuarı’nda sergilediği 
dört farklı elektrik motorlu konsept modeli 
2012 yılından itibaren geniş tüketici kitlelerinin 
kullanımına sundu. Böylece Renault, insan odaklı bir 
gelecek için yatırım yapma yeteneğini kanıtladı ve 
elektrik motorlu araçların artık erişilemeyen  
bir hayal değil herkes için erişilebilir 
bir gerçek olduğu olgusunu da tüketiciye kanıtladı.
 Geniş bir sıfır salımlı araç gamı sunan Renault, 
elektrik motorlu araçların geliştirilmesinde dünya 
çapında önder bir kuruluş. Renault-Nissan 
İttifakı, tüm dünyada elektrikli araç programının 
geliştirilmesi için 4 milyar Euro yatırım yaptı. 
Bu alanda, Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. 
Renault Türkiye’de gerek üretim gerekse satış 
açısından çok güçlü bir konuma sahip. Renault’nun 

ilk elektrik motorlu modellerinden biri olan 
Fluence Z.E., Bursa Oyak Renault Otomobil 
Fabrikaları’nda üretiliyor. Ortağı Nissan ile birlikte, 
Renault sıfır salımlı ulaşımda liderliği, yani geniş 
tüketici kitlelerine yönelik uygun fiyatlı eksiksiz 
bir elektrik motorlu binek ve ticari araç gamını 
sunan ilk otomobil üreticisi olmayı hedefliyor. 
Marka, Fluence Z.E., Kangoo Z.E. ve Twizy olmak 
üzere üç elektrik motorlu model lansmanını 
gerçekleştirdi. Sonuncu ve dördüncü model, 
ZOE’yu ise 2013 yılında pazara sunacak. Renault 
ve Nissan elektrik motorlu araçların geliştirilmesini 
ve ticarileştirilmesini teşvik için dünyanın farklı 
bölgelerinde hükümet ve yerel paydaşlarla 100’den 
fazla iş birliği anlaşması imzaladı.
 Türkiye’de İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kocaeli 
ve Antalya Belediyeleri ile imzalanan anlaşmalar da 
bu çerçevede gerçekleştirildi.

Promosyon
Renault, ilk otomobilini satın alacak gençlerden, 
konforu ve prestiji günlük hayat standardı haline 
getiren kalite meraklılarına kadar, otomobilden 
çok çeşitli beklentileri olan geniş bir kitleye çağdaş 
tasarımlar sunan bir otomobil markası.
 “Drive The Change” söylemiyle yenilenen 
anlayışını özetleyen Renault, yepyeni modellerinin 
de ötesinde, tüketicilerin hayatının içerisinde var 
olmayı, onların yaşam temposu içerisinde marka 
değerlerini tanıtmayı benimsiyor. Bu doğrultuda, 
hem geniş kitle mecralarında yepyeni reklam 
kampanyalarıyla, ikinci bir yaşam alanı haline gelmiş 
olan internette genç kullanıcıların ilgi alanlarına 
cevap veren yenilikçi uygulamalarla, hem de 
kullanıcıların keyifli vakit geçirdiği sosyal mekanlarda 
modelleri ve aktiviteleriyle Renault’nun yeni yüzü 
hayatımızın çeşitli alanlarında karşımıza çıkıyor.

Marka Değerleri
Renault markasının yeni imzası “Drive The 
Change” “Otomobili Değiştiriyoruz, Hayatı 
Değiştiriyoruz.” markanın değerlerine uygun 
anlamıyla, yenilikçi ve insanlara yakın bir şirket olan 
Renault’nun herkes için sürdürülebilir ulaşımın 
öncüsü olma hedefini yansıtıyor.
 
www.renault.com.tr

Pazar
2012 yılında otomotiv pazarının bir önceki yıla göre 
%10 - 15 oranında küçüleceği öngörülmüştü. Bu 
öngörü haklı çıktı. 2012 yılında toplam pazar, 777 
bin 761 adet satış ile geçen yıla göre %10 daraldı. 
1600 cc’ye kadar motor silindir hacmine sahip 
binek otomobillerinin ÖTV miktarının %37, den 
%40’a yükselmesinin de bu düşüşte etkisi oldu. 
 Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2012 yılında 
da toplam pazarda en çok satış yapan grup oldu. 
118 bin 169 adet binek + hafif ticari satış rakamı ile 
%15.2 pazar payı elde etti.
  Türkiye’nin her kesiminden binlerce ailenin ortak 
tutkusu olan Renault markası, 2012 yılında 14. kez 
binek otomobil pazarı liderliğini elde etti. Renault, 
gerçekleştirdiği 72 bin 874 adedi binek, 16 bin 331 
adedi hafif ticari araç olmak üzere toplam 89 bin 
205 adet satış kaydetti ve toplam pazardan %3.1, 
binek pazardan %15.2 pay aldı. Binek otomobil 
pazarında Fluence, 26 bin 818 adet ile Türkiye’nin 
en çok satılan üçüncü modeli oldu. 
 Türkiye, 2012 yılında Renault Grubu’nun 
altıncı büyük pazarı konumuna yerleşti. Euromed 
Bölgesi’nde toplamda araç sıralamasında birinci 
sırada yer alırken Avrupa ülkeleri arasında Fransa 
ve Almanya’nın ardından üçüncü sırada yer aldı.
Dacia’nın global satış adetlerinde, 2012 yılı 
toplamında Türkiye, dünya sıralamasında dördüncü 
sıraya yükseldi. 2011 yılında Dacia markası ise 
toplam pazarda kaydettiği 28 bin 964 adet satış 
ile 2012 yılında en hızlı büyüyen marka oldu. 2011 
yılında %2.5 olan pazar payını, 2012 yılında %3.7’ye 
yükseltti. 2012 yılında 27 bin 666 adet binek araç 
satışı ile Türkiye, binek otomobil pazarında %5 pay 
elde etti ve sekizinci sırada yer aldı. 
 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise bugün, 
Renault Grubu’nun Batı Avrupa dışındaki en büyük 
iştiraki konumunda bulunuyor. Kaporta-montaj 
ve mekanik - şasi fabrikaları ile bir uluslararası 
lojistik merkezinden oluşan Oyak Renault, 
Renault Grubu’nun dünya çapındaki 38 üretim 

merkezinden biri. Oyak Renault, 2012 yılında 310 
bin 602 adet otomobil üretimi gerçekleştirerek 
Türk Otomotiv Sanayi binek otomobil üretiminde 
liderliğini sürdürdü. 2013 yılında, Oyak Renault 
Otomobil Fabrikaları Yeni Clio ve onun Sport 
Tourer versiyonunun üretiminin getireceği 
dinamizmle, yeni yüzleriyle üreteceği Fluence 
ve Megane HB modellerinin getireceği ürün 
çeşitliliğiyle, motor ve mekanik projeleriyle, rekor 
yıl olan 2011 yılında gerçekleştirdiği performansı 
yenilemeyi hedefliyor.
 Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, bugün üçlü 
vardiyada 360 bin otomobil, 450 bin motor üretim 
kapasitesi ile Renault’nun Batı Avrupa dışında en 
yüksek kapasiteye sahip üretim tesisi konumunda 
bulunuyor.

Başarılar
40 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteren 
ve Türkiye otomotiv tarihini şekillendiren başlıca 
markalardan biri olan Renault, hem üretim hem de 
ticari anlamda birçok başarıya imza attı. Renault’nun 
Bursa’da bulunan üretim üssü Oyak Renault 
Otomobil Fabrikaları, 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 motorunun 
üretimi olmak üzere pek çok ilki gerçekleştirdi.
 Ticari alanda ise Renault, Türkiye’de birçok 
insanın hayatında yer almayı başararak binek 
otomobil pazarında 14 yıldan bu yana liderliğini 
sürdürerek ortak tutku ve tercihin sembolü oldu. 
Geniş bir sıfır salımlı araç gamı sunan Renault, 
elektrik motorlu araçların geliştirilmesinde dünya 
çapında önder bir kuruluş. Renault - Nissan 
İttifakı, tüm dünyada elektrikli araç programının 
geliştirilmesi için 4 milyar Euro yatırım yaptı. 
Bu alanda, Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. 
Renault, Türkiye’de gerek üretim gerekse satış 

açısından çok güçlü bir konuma sahip bulunuyor. 
Renault 2012 yılında, devrimsel nitelikte yeni 
bir teknoloji olan elektrik motorlu araç projesini 
hayata geçirdi. Bursa Oyak Renault Otomobil 
Fabrikaları’nda üretilen Renault’nun ilk elektrik 
motorlu modellerinden biri olan Fluence Z.E., 
Türkiye’de tüketici ile buluştu. 
 Türkiye’nin otomotiv alanında en uzun soluklu 
sosyal sorumluluk projesi, ‘’Sokakta İlk Adımlar’’ 
11. yılını kutluyor. Sokakta İlk Adımlar, 2012 
Eğitim dönemi sonunda 41 ilde, 1 milyon 200 bin 
öğrenciye ulaştı. Proje, 2012 yılında da önemli 
ödüllere imza attı. HR Power Conference’da 
kariyer.net tarafından düzenlenen ve 3 bin kişinin 
katılımıyla gerçekleşen online ankette Renault, bu 
projesi ile profesyoneller tarafından en iyi kurumsal 
sosyal sorumluk ödülüne layık görüldü. 2012 yılında 
başlatılan ‘’Sizin Fikriniz Sizin Projeniz’’ yarışmasında 
Türkiye, Fransa’da yapılan değerlendirme 
sonucu dünya üçüncülüğü ödülünü aldı. Yarışma, 
Birleşmiş Milletler tarafından 2011’de başlatılan ve 
Renault’nun da ortak olduğu ‘’Yol Güvenliği İçin 
Eylem On Yılı’’ hedeflerine katkıda bulunmayı da 
amaçlıyor. Proje, daha önce de Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından ödüllendirildi ve Türkiye 
Halkla İlişkiler Derneği’nden de Altın Pusula Büyük 
Ödülü’nü aldı.
 EuroNCAP çarpışma testlerinde toplam 13 
modelinden beş yıldız alan ve en güvenilir ürün 
gamına sahip olan Renault, satış ve satış sonrası 
konusuda en geniş hizmet ağına sahip olan 
markalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Tarihçe
Renault markası Türkiye’de,1969’da kurulan 
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ve 1968 yılında 
kurulan ve 1971 yılında markanın otomobillerinin 
satışına başlayan MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış 
A.Ş. ile tüketiciyle buluştu. Oyak Renault üretim 
bantları ilk kez, 1971 yılında dönmeye başladı. 
 Bugün Oyak-Renault Fabrikaları’nda üretim 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Renault
›	Renault, Formula1’de 35 yılda 11 şampiyonluk  
 elde etti. 2012 yılına Red Bull ve Renault   
 Motor (RS27) Dünya Şampiyonu oldu. 

›	Renault, eş değer termik modellerle aynı
 fiyata eksiksiz bir %100 elektrik motorlu   
 ürün gamını satışa sunan ilk ve tek büyük üretici. 

›	2001 yılında Laguna II’den bu yana Euro   
 NCAP çarpışma testlerinden en yüksek   
 not olan beş yıldız alan 13 modeli ile Renault
 güvenlik konusunda bir referans oldu. 

›	Renault, Türkiye’de 14 yıldır binek otomobil   
 liderliği unvanını elde etti. 

›	Elektrik sayacı gibi duvara monte edilen bir
 kutu “Wallbox” ile Fluence Z.E., altı ila sekiz   
 saatte arasında tamamen şarj oluyor.


