
Kompakt SUV’un En Çok 
Değerlenen Modeli Suzuki Vitara!



Suzuki Vitara, ikinci el araç satışlarının hareketlendiği son bir yıl içerisinde sınıfının en çok değerlenen SUV modeli oldu. 
Otomotiv sektörü için akıllı pazar analitiği hizmeti sunan smartIQ verilerine göre, 2019 yılında kompakt SUV pazarındaki 
araçların ortalama değeri yüzde 31 oranında artarken, Vitara yüzde 48 değer kazandı. Suzuki Perakende ve Kullanılmış 
Araçlar Operasyon Direktörü Kağan Gülerce, “Son yıllarda tüketici eğiliminde SUV segmente olan yönelim dikkatleri 
çekiyor. SUV pazarına bakıldığınsa ise Vitara, gerek kompakt boyutları gerekse sorunsuz mekaniğiyle pazarın öne çıkan 
modelleri arasında yer alıyor. Bu bakımdan, ikinci el araçların önemli bir yatırım aracı olarak görüldüğü günümüzde, 
Vitara’nın kazandığı değer artışıyla altını bile geride bıraktığını söyleyebiliriz. 2019 yılında altın toplamda yüzde 33 değer 
kazanırken, Vitara yüzde 48 değer kazanarak SUV segmentinde en doğru tercih olduğunu bir kez daha gösterdi” diye 
konuştu.
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Suzuki Vitara ve B Segmenti Değer Kazanma Oranları
(2019 Ocay Ayına Kıyasla)

B Segmen� Vitara

Suzuki Vitara, Altından Daha Çok 
Değer Kazandı!



Dünya çapında bir trend haline gelen SUV otomobiller, son 
yıllarda ülkemizde sedan araçlardan sonra en çok tercih 
edilen modeller arasına girmeyi başardı. 2019 yılında 
Türkiye’de satılan binek otomobillerin yüzde 25’ini SUV’lar 
oluşturdu. Suzuki’nin otomotiv dünyasına adını yazdırdığı 
tecrübeli SUV modeli Vitara ise geçtiğimiz  yıl ikinci el 
pazarında kendi sınıfında değerini en çok artıran SUV’u 
oldu. Otomotiv sektörü için akıllı pazar analitiği hizmeti 

sunan smartIQ verilerine göre, 2019 yılında kompakt SUV 
pazarındaki araçların değeri yüzde 31 oranında artarken, 
Vitara modellerinde yüzde 48 oranında değer artışı 
gerçekleşti. 11 milyonu aşkın ilan incelenerek yapılan 
araştırma kapsamında, Vitara’nın 71 ilde kullanıldığı da 
ortaya koyuldu. Aynı dönemde, ikinci el pazarı yüzde 37,7 
değer kazanırken, Suzuki markalı tüm otomobiller yüzde 41 
değerlendi.
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Suzuki Perakende ve Kullanılmış Araçlar Operasyon Direktörü Kağan Gülerce, “Son yıllarda tüketici eğiliminde SUV 
segmente olan yönelim dikkatleri çekiyor. SUV pazarına bakıldığınsa ise Vitara, gerek kompakt boyutları gerekse sorunsuz 
mekaniğiyle pazarın öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. Bu bakımdan, ikinci el araçların önemli bir yatırım aracı 
olarak görüldüğü günümüzde, Vitara’nın kazandığı değer artışıyla altını bile geride bıraktığını söyleyebiliriz. 2019 yılında 
altın toplamda yüzde 33 değer kazanırken, Vitara yüzde 48 değer kazanarak SUV segmentinde en doğru tercih olduğunu 
bir kez daha gösterdi. Diğer tüm Suzuki modellerinin de ikinci elde pazar ortalamasının üzerine çıkması bizleri ve tüm 
Suzuki sahiplerini sevindiren bir diğer gelişme oldu” diye konuştu.
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2019 Yılında Araçların Değer Artışı (Kompakt SUV ve VITARA)


