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Trafikte en çok hangi marka araç var?
Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2013 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 17 milyon 799 bin 163
oldu. Trafiğe kayıtlı 9 milyon 171 bin 181 otomobilin yüzde 41,5'i LPG'li olarak kaydedilirken, en
çok kaydı yapılan marka Volkswagen oldu.

  

Trafikte en çok hangi marka araç var?

  

Trafiğe kayıtlı taşıtın yüzde 51,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,3'ünü
motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü
otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Ekim ayına ait motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül ayına göre yüzde 21,6 azaldı. Bu azalış
otomobilde yüzde 13,6, minibüste yüzde 45,8, otobüste yüzde 53,5, kamyonette yüzde 19,6,
kamyonda yüzde 26,3, motosiklette yüzde 42,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,4, traktörde
yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt
sayısında yüzde 13,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 5,2, otobüste yüzde 62,5,
kamyonette yüzde 38,4, kamyonda yüzde 20,6, motosiklette yüzde 19,5, oldu. Minibüste yüzde
20,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 42,9, traktörde yüzde 17,2 artış oldu.

  

TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI ARTTI
Ocak-Ekim döneminde 954 bin 414 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 188 bin 664 taşıtın ise trafikten
kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 765 bin 750 arttı. Devri yapılan toplam 391 bin
844 taşıt içinde otomobil yüzde 67,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,7 ile
kamyonet, yüzde 4,6 ile motosiklet, yüzde 3,9 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan
taşıtların yüzde 6,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

  

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9 milyon 171 bin 181 otomobilin yüzde 41,5'i LPG'li, yüzde
31,5'i benzinli, yüzde 26,5'i dizel yakıtlı. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,5
oldu. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında; 44
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bin 789 otomobilin yüzde 16,8'inin Volkswagen, yüzde 11,6'sının Renault, yüzde 8,9'unun Ford,
yüzde 7,8'inin Opel, yüzde 7,6'sının Hyundai, yüzde 7,1'inin Toyota, yüzde 6,7'sinin Fiat, yüzde
3,7'sinin Dacia, yüzde 3,1'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,9'unun BMW olduğu, yüzde 23,8'inin ise
diğer markalardan oluştuğu görüldü.
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