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GLOBAL ÖLÇEKTE YAﬁANAN
F‹NANSAL KR‹Z DER‹NLEﬁMEKTE...
Bu krizin Türkiye üzerinde etkilerinin olaca¤› su götürmezken, nas›l, ne ölçüde ve
ne süreli olaca¤› tart›ﬂ›lmakta.
Finans piyasalar›ndan kaynaklanan bir kriz olmas› itibar› ile özellikle bankac›l›k
sektöründe bir geri çekilme beklemeliyiz. Bankac›l›k sektörü ekonominin tamam›na
borç vermekte daha ihtiyatl› davranacak, bunun yan›nda sistemin fonlama
maliyetlerindeki art›ﬂ nedeni ile kredi maliyetleri artacakt›r. Bu durum tüketim ve
yat›r›m kararlar›nda ertelemelere yol açacakt›r.

editör
ÖNDER ERDEM
TOKKDER Yönetim
Kurulu Baﬂkan›

Global finansal krizin di¤er yandan kurlar› etkilemesi beklenmelidir. Türkiye
Cumhuriyeti, kronik d›ﬂ ticaret aç›¤›n› özellikle son dönemlerde direkt yat›r›mlar,
portföy yat›r›mlar› ve borçlanma ile finanse etmekte idi. Bugün itibari ile her üç kalemde
de önemli düﬂüﬂler beklerken, portföy yat›r›mlar›ndaki hareketin tersine dönmesi söz
konusudur. Bu durum Türkiye’nin cari iﬂlemler aç›¤›n› art›racak, YTL üzerinde bir bask›
oluﬂturacakt›r. Bu durum aç›k pozisyonu taﬂ›yan finans sektörü ve özel sektör
kuruluﬂlar›nda s›k›nt›lar do¤uracakt›r.
Yukar›da bahsetti¤im her iki durum da durgunluk döneminin tetikçisi. Bugünden ileriye
bakt›¤›m›zda, k›sa vadede oluﬂabilecek ve yüre¤imizi a¤z›m›za getirebilecek dalgalanmalar›n
arkas›ndan nispeten uzunca bir durgunluk dönemi geçirece¤iz gibi gözükmekte.

Sektörümüz özelinde ise, ticari ve turistik aktivitenin düﬂmesi kaç›n›lmazd›r. Turizmin her
kolunda beklenmesi gereken yavaﬂlaman›n yan›nda iç piyasadaki durgunluk da seyahatleri
azaltacakt›r. ﬁu halde günlük kiralama taraf›nda yavaﬂlama kaç›n›lmaz gibi gözükmektedir.
Operasyonel kiralama taraf›n›n özellikle finans sisteminden besleniyor olmas› nedeni ile,
finans sistemindeki s›k›nt›lar direkt olarak etkisini gösterecektir. Genel ekonomik aktivitedeki
durgunluk da ayn› ﬂekilde kurumlar taraf›nda araç talebini azaltacakt›r.
Sonuç olarak daha ihtiyatl› olmam›z gereken, daha fazla kemer s›kmam›z gereken bir döneme
giriyoruz gibi gözüküyor. ‹ﬂ ve yat›r›m kararlar›m›z› bu sürece ba¤l› olarak almal›y›z.
Yaralar›n sar›lmas› bir süre alacakt›r.
Bu sürede hepimize kolay gelsin.
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Rent A Car Dergisi T.C. yasalar›na uygun olarak
yay›mlanmaktad›r. Foto¤raf ve bilgilerin kullan›m hakk›
Rent A Car Dergisi’ne aittir, izinsiz kaynak gösterilerek
dahi al›nt› yap›lamaz.
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YAKIN PLAN

TT A‹LES‹N‹N EN GÜÇLÜSÜ

AUDI TTS

Otomobil tasar›m anlay›ﬂ›na yeni bir anlam kazand›ran
ve spor otomobil kültürüne farkl› bir bak›ﬂ aç›s› getiren
TT model ailesinin en güçlü versiyonu Audi TTS, 272
HP güç üreten 2.0 litrelik TFSI motoru ve quattro dört
tekerlekten çekiﬂ sisteminin yan› s›ra daha dinamik tasar›m› ile dikkat çekiyor.
‹lk olarak 2008 Detroit Otomobil Fuar›’nda tan›t›lan
ve Do¤uﬂ Otomotiv-Audi taraf›ndan 15 adet ithal edilen Audi TTS’in standart donan›m›nda yer alan sürücü
ve ön yolcu hava yast›klar›, yan havayast›klar›, ESP,
EDL (Elektronik diferansiyel kilidi), sürücü bilgilendirme sistemi, ›s›tmal› ve spor ön koltuklar, otomatik klima, katlanabilir arka koltuklar, ya¤mur ve k›sa far sen8>9

sörleri, arka park mesafe kontrolü, otomatik arka
spoyler (manuel olarak da kontrol edilebilir), elektrikli
ve ›s›tmal› d›ﬂ aynalar, quattro çekiﬂ sistemi, bi-xenon
farlar, alkantara/deri döﬂeme, otomatik far ayar›, MP3
çalabilme özellikli müzik sistemi gibi özelliklere ek olarak, özellikle sportif görselli¤i güçlendirecek tasar›m
unsurlar›na da standart olarak yer veriliyor. Kabin içinde kapsam› geniﬂletilmiﬂ alüminyum paketi, S logolu
çok fonksiyonlu ve S Tronic kumandal› direksiyon simidi (S tronic modeller için), LED özellikli gündüz farlar›na sahip xenon farlar, 18 inçlik alüminyum jantlar,
ekstra sportif tasar›ml› ön/arka tampon, platinyum gri
renkli ›zgara, difüzorler ve egzoz ç›k›ﬂlar›, Audi TTS’in
farkl›laﬂt›ran özellikler aras›nda yer al›yor.

SEKTÖRDEN

TBMM'DEN ÖMER DER‹NDERE’YE BÜYÜK ÖDÜL
Derindere ﬁirketler Grubu'nun Kurucusu Ömer Derindere, TBMM
Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan
"TBMM Üstün Hizmet Madalyas›
ve Berat›" ile ödüllendirildi. TBMM
Baﬂkan› Köksal Toptan imzal› ödül
bildirisinde, "Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve Milletine ulusal ve uluslararas› düzeyde üstün hizmetleriniz,
Türkiye'nin tan›t›m›na katk› sa¤laman›z, halk›n refah›, e¤itimi, mutlulu¤u ve sosyal geliﬂimi için yararl›
hizmetlerde bulunman›zdan dolay›
TBMM Baﬂkanl›k Divan›’nca
TBMM Üstün Hizmet Madalyas› ve

Berat› ile ödüllendirilmenize karar
verilmiﬂtir." denildi. Ömer Derindere Çorum Valili¤i taraf›ndan ödüle
aday gösterilmiﬂti. Çal›ﬂma hayat›
boyunca "Kazand›r, Kazan, Kazand›r" prensibi ile hareket eden Ömer
Derindere, 10 bin m2 arsa üzerine
toplam 5 bin m2 kapal› alana sahip
bir bina yapt›rarak Yüksek Ö¤renim Kurulu'na devretmiﬂti. E¤itime
verdi¤i önemle, 1990 y›l›nda Osmanc›k'ta 5 üniversite ö¤rencisine
burs vermeye baﬂlayan Derindere,
2008 y›l› itibariyle bu say›y› 650 ö¤renci seviyesine ç›kard›.

TOKKDER
YEN‹ OF‹S‹NDE
Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i TOKKDER,
A¤ustos ay› içinde yeni ofisine taﬂ›nd›. Üyelerine verdi¤i
hizmet kalitesini daha da yukar›lara taﬂ›may› ve araç kiralama sektöründeki özverili çal›ﬂmalar›n› art›rmay› hedefleyen
TOKKDER, Barbaros Bulvar› Bahar Sok. Baras Han No: 4
D: 16 Balmumcu - Beﬂiktaﬂ / ‹stanbul adresinde faaliyet
gösterecek.

F‹LO K‹RALAMA SEKTÖRÜ
YEN‹ B‹R KATILIMCIYA
KAPILARINI AÇIYOR
Sektörün h›zl› geliﬂiminden kaynaklanan standart belirsizliklere son
vermeyi hedefleyen Standart Filo,
faaliyete geçti¤i Haziran ay›ndan bu
yana filo ihtiyaçlar›na uygun üç de¤iﬂik hizmet seviyesi, aç›k-hesap kiralama, matrix gibi ürünler ile esnek çözüm önerileri sunuyor. Standart Filo Yönetici Direktörü Saniye
Yeﬂilbaﬂ, kendilerine ulaﬂan tüm talepleri ayr› bir proje olarak de¤er10>11

lendirdiklerini, fayda-maliyet analizi ile fiyatland›rma yaparak otomobilden sa¤lanacak yarar› en üst düzeye taﬂ›may› ilke olarak benimsediklerini dile getirirken; “En ucuz
kira fiyat›n›n en düﬂük maliyeti sa¤lamad›¤› araç parklar›n› kiralama
yolu ile tedarik eden firmalar için
bilinen bir gerçektir. Standart Filo,
Toplam Sahipolma Maliyeti yaklaﬂ›m› ile ihtiyaçlar›n tam olarak be-

lirlenmesi ve bu beklentilere uygun
çözümler üretilmesini sa¤lar; böylelikle filonun toplam maliyeti asgari
düzeye çekilir. Uluslararas› platformda edinilen profesyonel deneyimin yerel ihtiyaçlara uyarlanmas›;
hem yüksek standartta bir kira süresini garanti etmekte hem de sürpriz maliyetlerin önüne geçmektedir.” dedi.
www.standartfilo.com

SEKTÖRDEN

HONDA’DAN KES‹NT‹S‹Z
ﬁ‹ﬁEN HAVA YASTI⁄I
Honda Motor Co. Ltd. hava yast›¤› ﬂiﬂirme gaz›n›n hacmini kesintisiz biçimde kademeleyerek yolcu korumas›n› art›r›p sürücüye
olan etkiyi azaltan, dünyan›n ilk sürücü i-SRS hava yast›¤› sistemini geliﬂtirdi¤ini duyurdu. Honda, yeni kesintisiz kademeli ﬂiﬂen
i-SRS hava yast›¤› sistemini Japonya’da Kas›m 2008’de piyasaya
sürülecek olan Life modelinin sürücü taraf›nda uygulamay› planl›yor. i-SRS hava yast›¤› sistemi spiral ﬂekilli dikiﬂ yap›s›na, daha
h›zl› aç›lma için hava yast›¤› aç›l›ﬂ›n› ve bas›nc› kontrol eden bir
gaz serbest b›rakma kontrolü valf›na ve daha uzun ﬂiﬂme süresi
ile sürücü koruma özelliklerine sahip. Yeni sistem, sürücü alan›na do¤ru öne ç›kma derecesini azaltarak ve ﬂiﬂiricinin gaz ç›k›ﬂ›n›
düﬂürerek sürücüye olan etkiyi azalt›yor. Hava yast›¤›n›n içindeki benzersiz spiral dikiﬂler, hava yast›¤›n›n öne ç›kma derecesini
azaltmaya yard›mc› oluyor.

HYUNDAI’N‹N GELECE⁄‹ GENÇ YILDIZLAR
Hyundai’nin Türkiye çap›ndaki yetkili sat›c›lar›n›n gelecek nesillerini temsil eden “Genç Y›ld›zlar”, Hyundai dinamizmini, ruhunu ve yüksek teknolojisini yerinde yaﬂamak üzere ‹zmit’te bulunan Hyundai Assan
Fabrikas›’nda bir araya geldi. Bir k›sm› ö¤renimlerine devam eden, bir k›sm› da Hyundai yetkili sat›c›lar›nda iﬂe baﬂlam›ﬂ olan Genç Y›ld›zlar ile, markan›n nesillerce süreklili¤inin sa¤lanmas›, yeni fikirlerle dinamizminin artmas›, ça¤daﬂ ve rekabetçi yönetim bilincinin yerleﬂtirilmesi hedefleniyor. Hyundai
Assan’›n geliﬂtirdi¤i bu önemli proje sayesinde, Genç Y›ld›zlar’a özel seminerler, fabrika gezileri ve kiﬂisel geliﬂim programlar› ile ulaﬂ›larak, marka ve ürünlerine olan güvenin pekiﬂtirilmesi amaçlan›yor ve yönetim becerilerinin oluﬂum ve geliﬂiminin
sa¤lanmas›na çal›ﬂ›l›yor.
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PEUGEOT’DAN YEN‹ NES‹L H‹BR‹D “PROLOGUE...”
Birçok farkl› kavram›n birlikteli¤inden
do¤an konsept model Prologue, yeni
bir otomobil segmentinin örtüsünü
ucundan kald›r›yor. Pazar e¤ilimlerini
önceden alg›layan Prologue mimarisi,
stili, iç ambiyans›, modülerli¤i, yepyeni ileri teknoloji donan›mlar› ve yeni
kuﬂak hibrid teknolojisi ile birçok
alanda yenilikçi bir sentez sunuyor.
Yeni hibrid teknolojisi sayesinde, beklenmedik özelliklere sahip olan 147
kW (200 HP) gücündeki bu araç, özellikle kontrol alt›nda tutulan C02 sal›n›mlar› sergiliyor.

KONFOR VE GÜVENL‹K CADDY LIFE’TA BULUﬁTU
Yeni Caddy Life, ﬂ›k d›ﬂ görünümü ve ilave konfor ekipmanlar› ile dikkat çekiyor. Gücü, pratikli¤i, kullan›m rahatl›¤›, ferah iç tasar›m› ile de¤iﬂik kullan›m amaçlar›n› karﬂ›layan Volkswagen Caddy’nin özel görsel, güvenlik ve konfor
paketine sahip versiyonu Yeni Caddy Life, ﬂ›k d›ﬂ tasar›m›n›n yan› s›ra sadece Yeni Caddy Life’da sunulan ilave konfor ve güvenlik ekipmanlar› ile de dikkat çekiyor. Yeni
Caddy Life’da ilk göze çarpan, gövde rengi tampon, kap›
kollar› ve aynalar, ön sis farlar› ve alüminyum alaﬂ›ml› jantlar gibi d›ﬂ görüntüde fark yaratan detaylar.

PORSCHE 911 GÖZ KAMAﬁTIRACAK
Do¤uﬂ Otomotiv-Porsche taraf›ndan Ekim ay›nda
sat›ﬂa sunulacak olan makyajl› 911 ailesi öncelikli
olarak hem ön hem de arka tasar›m yap›s›nda yer
alan yenilikleriyle dikkat çekmeyi baﬂar›yor. LED
teknolojili yeni nesil far yap›s›yla daha farkl› bak›ﬂlara sahip olan 911 ailesinde art›k bi-xenon farlarda
standart olarak sunuluyor. Porsche tarihinde ilk defa çift kavramal› bir ﬂanz›man teknolojisiyle bantlardan inecek olan yeni 911 model ailesinde art›k PDK
ad› verilen (Porsche- Doppelkupplung) teknolojiye
yer veriliyor. Tam olarak 7 ileri vitesli bu yeni ﬂanz›man teknolojisi, otomatik konventörlü ﬂanz›man›n
sürüﬂ konforu ile s›ral› tipte yar›ﬂ tipi ﬂanz›man sisteminin dinamik vites de¤iﬂtirme özelliklerini birleﬂtirmesiyle farkl›laﬂ›yor.
14>15
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EN
EKONOM‹K

ALFA ROMEO 159
‹talyan otomobil üreticisi Alfa Romeo’nun lüks orta s›n›fta dinamik tasar›m ve sürüﬂ özellikleriyle dikkat çeken temsilcisi Alfa 159’un en ekonomik versiyonu, Türkiye’de de sat›ﬂa sunuldu. Tofaﬂ çat›s› alt›nda yer alan
Alfa Romeo Türkiye taraf›ndan ithal edilmeye baﬂlanan 140 HP’lik Alfa
159 1.8 MPI, rakiplerine oranla zengin güvenlik ve konfor donan›m
özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Alfa Romeo 159 1.8 MPI’›n baz donan›m versiyonu olan Distinctive’de
EBD destekli ABS, Elektronik Denge Kontrol Sistemi-VDC (ESP), Patinaj
Önleyici Sistem-ASR, sürücü ve ön yolcu havayast›¤›, yan havayast›klar›,
pencere havayast›klar›, sürücü diz havayast›¤›, h›z sabitleyici, deri direksiyon simidi üzerinden kontrol edilebilen CD çalarl› müzik sistemi, çift
bölgeli otomatik klima, arka park sensörü, ya¤mur sensörü ve 16 inçlik
alaﬂ›m jant gibi donan›mlara standart olarak yer veriliyor. Bir üst donanm› versiyonu olan Distinctive Plus’ta ise bu donan›mlara ek olarak; bixenon farlar, deri döﬂeme, ön yolcu diz havayast›¤›, far y›kama, ön park
mesafe sensörleri ve 17 inç alaﬂ›m jantlar standart olarak sunuluyor.
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ARAÇ TANITIM

TÜRK‹YE’N‹N EN ÇOK SATAN OTOMOB‹L‹ YEN‹LEND‹:

YEN‹ RENAULT SYMBOL
Yeni Symbol, Authentique ve Expression olmak üzere
iki donan›m versiyonu ile sunuluyor. Otomobil, özenli ve
konforlu iç mekân›n yan› s›ra estetik arka çizgileri ile
fark ediliyor.

T

ürkiye’nin en çok satan
otomobili Renault Symbol,
yeni tasar›m›yla 9 Ekim’de
Türkiye’de sat›ﬂa sunuluyor. Ön farlar›n tasar›m› ve arka bagaj kapa¤›
üzerine eklenen krom kaplama ﬂ›k
tasar›m›n›n öne ç›kan özelliklerinden baz›lar›. Yeni Renault Symbol,
kullan›m› gerçekten ekonomik bir
otomobil. Son nesil motor gam›
yüksek performansl›, düﬂük tüketimli ve çevreye sayg›l›. Bu yeni model, gerek dizel gerekse benzinli versiyonlar›nda s›n›f›n›n en düﬂük tüketim düzeylerine sahip: 1.5 dCi 85 bg
motorda 100 km’de sadece 4,3 l
(km’de 116 g C02), ve 1.2 16v 75
HP benzinli motorda 100 km’de sadece 5,9 (1 km’de 140 g C02).
Yeni Renault Symbol’ün sundu¤u
otomobilde yaﬂam kalitesi ve konfor, referans niteli¤inde. Yürüyen
aksam› araca, konfor ve etkin yol
tutuﬂ sa¤l›yor. Sürücü ve yolcular,

18>19

konforlu ve özenli iç mekânda seyahat etmenin rahatl›¤›n› yaﬂ›yorlar.
Araç içi s›cakl›¤› ile ilgili konfor da
aﬂ›r› iklim koﬂullar›n› karﬂ›layacak
ﬂekilde oluﬂturuldu.
Geniﬂ ve pratik bagaj, günlük hayatta ve kullan›mda karﬂ›laﬂ›lacak farkl› durum ve ihtiyaçlara eksiksiz cevap veriyor. Bu yeni sedanda güvenlik konusunda en ufak bir ödün verilmedi. Araçta bulunan herkes için
etkin bir koruma sa¤lan›yor.
Yeni Renault Symbol, kullan›m› gerçek anlamda ekonomik olan bir
otomobil. Son nesil motor gam›,
yüksek performansl›, tutumlu ve
çevreye sayg›l›. Yeni Renault
Symbol, performans, tüketim ve sessizlik bak›m›ndan s›n›f›n›n en üst
düzeyinde yer alan son nesil motorlar kullan›yor. Düﬂük bak›m maliyetinin önemli bir unsurunu, daha
uzun aral›klarda yap›lan ya¤ de¤iﬂimi ve bak›mlar oluﬂturuyor.

SÖYLEﬁ‹
DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan Y›ld›r›c›:

B‹RÇOK F‹RMADA
OLMAYAN STANDARTLAR
DER‹NDERE’DE VAR
Belki biraz iddial› olacak ama ﬂu an sektörde, sat›ﬂ sonras› hizmetler
kalitesinin en yüksek oldu¤u firma Derindere. Bunu biz de¤il,
birbirinden de¤erli müﬂterilerimiz, ard› ard›na yenilenen
sözleﬂmelerimiz söylüyor.

1

957 ‹stanbul do¤umlu Aytekinhan
Y›ld›r›c› bir yandan e¤itimini sürdürürken, di¤er yandan da zorunlu nedenlerle 13 yaﬂ›ndan itibaren iﬂ hayat›na girdi. 1975 y›l›nda Esin ﬁirketler
Toplulu¤u bünyesine kat›ld›. 1976 y›l›nda Europcar’›n Türkiye’ye gelmesini takiben oto kiralama alan›nda çal›ﬂmaya
baﬂlad›. Yaklaﬂ›k 23 y›l süre ile Europcar’da, her ölçekte, aç›lan her ofiste ve
neredeyse her kademede görev yapt›. 1988
y›l›ndan itibaren, Türkiye’de belki de ilk
say›labilecek filo kiralama iﬂini geliﬂtirebilmek u¤raﬂ› içine giren Y›ld›r›c›, 1998
y›l›nda projelerine destek veren Derindere Ailesi’nin teklifini kabul etti. 10 y›ldan
bu yana da ayn› çat› alt›nda faaliyetlerini
sürdüren, sektörün baﬂlang›c›na ve geliﬂimine tan›k olan, 33 y›ll›k birikime sahip
Aytekinhan Y›ld›r›c› ve Derindere Filo Kiralama Direktörü ‹lkay Ersoy ile araç kiralama sektörü ve Derindere Filo Kiralama’n›n sektördeki yerini konuﬂtuk.
Aytekinhan Y›ld›r›c› iﬂ hayat›nda nas›l biridir?
Hem iﬂ hayat›nda, hem de özel yaﬂant›s›nda k›saca “Çok istikrarl› birisidir.” derim. Düﬂünüyorum da hayat›mda önemi
olan her ﬂey y›llar sürmüﬂ. Mesela 25 y›ll›k evliyim, 43 senedir hiç b›rakmadan
basketbol oynuyorum, 39 senedir motor
kullan›yorum, Esin Gurubu’nda 23 y›l çal›ﬂt›m, ﬂimdi Derindere’deyim ve burada
da 10 y›l› geride b›rakt›m. Zaman çok ac›mas›z, h›zl› ak›p gidiyor ve geri getirmek
mümkün de¤il. 1998 y›l›nda Derindere
için imza att›¤›mda kara kara düﬂünmüﬂ20>21

tüm, “Acaba 10 y›l boyunca burada çal›ﬂabilecek miyim, o kadar yaﬂayabilecek
miyim?” diye, ama ﬂimdi bak›yorum da,
bitti gitti. Bu sektörde tam 33 y›ll›k bir
geçmiﬂim var. ‹ﬂ hayat›nda h›zl› kararlar
al›r›m, Allah uzun ömür versin, çok sayd›¤›m, de¤erli büyü¤üm Metin Özcan bana derdi ki “O¤lum, bir karar alman gerekti¤inde zaman› mümkün oldu¤unca iyi
de¤erlendir ve uzun düﬂün ve en az 24 saat sonra karar ver.”. Önceleri bu tavsiyeleri çok fazla dikkate almazd›m ama ﬂimdi yaﬂ›m›z ilerledikçe büyüklerimizin kulaklar›m›zda yer eden bu nasihatleri çok
iﬂe yar›yor. Art›k ben de etraf›mdaki genç
arkadaﬂlara, “Dur acele etme, yanl›ﬂ karar verme.” diyorum. Ne tuhaf de¤il mi?
Yaﬂlan›yoruz galiba.
Aile ﬂirketlerinde d›ﬂar›dan gelen yöneticilerin yeterince serbest olamad›¤›n› görüyoruz. Siz bu durumu nas›l aﬂt›n›z?
Aile ﬂirketlerindeki s›k›nt› ﬂudur, patronlar belki yüzümüze söylemezler ama içlerinden daima, “Bu ﬂirketi buralara ben
getirdim, bu marka, bu isim bana ait, sen
e¤er çok meziyetli bir adam olsayd›n benim yan›mda çal›ﬂmaz, kendi iﬂini yapard›n.” diye düﬂünürler ve yöneticileri yönetmeyi tercih ederler. Derindere ise daima ortak akla inanan, destekleyen ve buna uyum sa¤layan bir yap›da olmuﬂtur.
Bizi hatal› karar ald›¤›m›zda bile desteklediler ve yan›m›zda yer ald›lar. Hal böyle olunca biz de daha bilinçli davranarak hatalardan sak›nd›k ve sorumluluk
hassasiyetimizi art›rd›k. Bu bize geceli
gündüzlü mesailer olarak yans›d› ama ol-
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sun, gördü¤ünüz gibi ortaya çok de¤erli
bir eser ç›kt›. Yaﬂamsal hantall›k yaratmayacak boyutta kurumsallaﬂmay› sa¤lamaya çal›ﬂt›k. Örne¤in, 2004 y›l›ndan
bu yana ISO standartlar›na geçtik ve kendi iste¤imizle 6 ayda bir denetim geçiriyoruz. 2004 y›l›ndan bu yana dünyan›n
en prestijli denetim firmas›na mali denetim yapt›r›yoruz. Ayr›ca y›lda bir kez dünyaca ünlü bir hukuk firmas›na da hukuki denetim yapt›r›yoruz. Bunu iftiharla
söylüyorum ki, gerçek manada kurumsallaﬂm›ﬂ yap›lar›n haricinde, birçok firmada olmayan standartlar Derindere’de var.
ﬁahs›n›z ad›na, Derindere’de tüm istediklerinizi gerçekleﬂtirebildiniz mi? Derindere’nin filo kiralama sektöründeki yeri nedir?
Asl›nda istemenin sonu yok. Ben burada
300-500 araç kiralayan bir firman›n baﬂ›na getirildim. Firma sahiplerinin binli
rakamlarla ifade edilecek türden bir beklentileri veya bu kadar büyük bir hayal-
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leri yoktu. 1999 y›l›n›n sonundan 2006
y›l›n›n May›s ay›na kadar lider konumda
ilerledik. 2006 May›s’›nda Renty’yi Docar’a 3.500 araç ile devredince sektördeki firmalar yer de¤iﬂtirdi. Docar bir numaraya ç›kt›, biz de ‹ntercity’nin ard›ndan 3. s›raya geldik. ‹ntercity ak›lc›, profesyonel ve son derece baﬂar›l› bir yönetim ile k›sa sürede birincili¤e yükseldi. Biz
bir müddet 3. s›radaki yerimizi koruduk,
alt yap›ya önem verdik, Derindere’yi bugün için farkl›laﬂt›ran koﬂullar› sa¤lad›k.
2007 y›l›nda do¤ru stratejiler uygulayarak ivme kazand›k ve ﬂu an 16.000 adet
araca ulaﬂt›k. Buradan bak›ld›¤›nda e¤er
büyüklük ölçütü filo büyüklü¤ü ise evet,
bu durumda adetsel anlamda sektör ikincili¤ini sürdürmekteyiz.
Araç adedinden ziyade, operasyonun nas›l yürütüldü¤ü, kârl› olup olmad›¤› daha önemli de¤il mi? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Belki biraz iddial› olacak ama ﬂu an sektörde, sat›ﬂ sonras› hizmetler kalitesinin
en yüksek oldu¤u firma Derindere. Bunu
biz de¤il, birbirinden de¤erli müﬂterilerimiz, ard› ard›na yenilenen sözleﬂmelerimiz söylüyor. ﬁu an, 3. hatta 4. kontrat
dönemini yaﬂayan müﬂterilerimiz var. Bu
da 9-12 y›l anlam›na geliyor. Birçok yeni
yat›r›mlar yapt›k, özellikle internet sitemizi inan›lmaz geliﬂtirdik. Biz yedek araç
havuzlar›m›z› hep kendi içimizde düzenledik, hiç d›ﬂar›dan almad›k. Bu baﬂl› baﬂ›na bir projedir. ﬁu an Türkiye’de bize
ba¤l›, kapal› devre çal›ﬂan servisler var.
Bu servislerle, Türkiye’nin hemen hemen
her noktas›n› kontrol edebiliyoruz. Derindere’nin kendi çal›ﬂanlar›n›n özverisinin yan› s›ra, Derindere’ye hizmet üreten
çok sad›k bir ekip var d›ﬂar›da. Bu da Derindere’nin ilkeli davran›ﬂlar›n›n sonucudur. Türkiye’de herkesin çal›ﬂmak isteyece¤i bir firma haline geldik. Ömer Bey ben
ilk iﬂe baﬂlad›¤›mda ﬂunu demiﬂti “Aman
o¤lum, kredi kullan›yor, borçlu harçl› iﬂler yap›yorsun, ben böyle ﬂeyler bilmem.
Benim ad›ma leke getirme. Allah korusun
günün birinde maddi bir sorun olursa, bu
s›k›nt›y› var olan birikimlerimle ödeyebileyim, ad›m›z temiz kals›n.”. Ben bu sözü hep akl›mda tuttum. ﬁu anda aktif toplam› 500 trilyon YTL’ye, ayl›k cirosu 15
trilyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂ bir ﬂirketi yöneti-

yoruz ve bu say›lar her y›l katlanarak büyüyor. Baﬂlang›c›m›z, 18 ay vadeyle al›nm›ﬂ 20 adet Toyota Corolla ile idi. Zaman içerisinde, iliﬂkilerimiz, müﬂterilerimiz, sa¤lay›c›lar›m›z, özveri ile çal›ﬂan elemanlar›m›z devreye girdi ve bugünkü Derindere ç›kt› ortaya.
Araç kiralama iﬂi art›k otomotivden ç›kt›, finans yönetimi haline geldi. Finans yönetimini iyi yapan firmalar büyüyecek ve
ayakta kalabilecekler. Sektör bunun ne
kadar fark›nda?
‹lkay Ersoy: Sektörün büyük oyuncular›
iﬂlerine hakim ve do¤ru yolda. Bu sektör
çok h›zl› geliﬂiyor, talebe yetiﬂmek mümkün de¤il. Di¤er taraftan da tamamen yabanc› kaynakla çal›ﬂ›lan bir durum söz
konusu. Arabalar› ald›ktan sonra belirli
bir hizmet kalitesini de tutturmak zorundas›n›z, bu durumda yüksek iﬂletme maliyetlerini uzun bir süre öz kaynaklar›n›zla karﬂ›laman›z gerekir. Benim müﬂterim
gece ikide Tatvan’da mahsur kal›r, üç saat sonra alt›na yeni arabas› gelir. Bu güce ulaﬂmak kolay de¤il, hem tecrübe hem
de maliyet anlam›nda. Bunlar ister istemez maliyetlerimize yans›yor. 2.000 –
3.000 arabaya kadar iyi kötü geliniyor da
sonras›nda kontrol etmek çok zor. Üç y›ll›k bir sözleﬂmede araç baﬂ›na ortalama
5.000 Euro masraf gerekebiliyor. Bu para kasan›zda yoksa bir iki ay büyürsünüz
ama yükünü, ac›s›n› en fazla bir y›l gecikmeyle hissetmeye baﬂlars›n›z. Kredi bulmak finansal yönetim de¤ildir. Bulduktan sonra kredinin yönetimi çok zordur.
Bu sektörde her zaman için önünüzdeki
dönemi iyi görerek ad›m atman›z gerekir.
Bundan iki y›l evvel, bankaya ziyarete gidildi¤i zaman Eminönü’ne, Bak›rköy’e,
Taksim’e ﬂubeye gidilirdi. ﬁimdi ise bu ziyaretler için Londra’ya, Frankfurt’a, Amsterdam’a, Cenevre’ye gidiyoruz. Sektör
yak›n bir gelecekte 500 bin adet araca gelecek. Bizim ﬂu an pazar pay›m›z % 1314 civarlar›nda. Hadi diyelim ki bizim pay›m›z da rekabet neticesinde % 10’a insin, bunun anlam› en kötümser 50 bin
adet araç demek. Bu da yuvarlak hesap 1
milyar USD demek. Bu paraya, ihtiyaca
baz› yerel bankalar›n gücü yetmez. Sektör içinde Derindere gibi, bu iﬂin teorisini, prati¤ini bilerek uygulayan firmalar
var. O nedenle, hem Türkiye’de hem yurt

d›ﬂ›nda sektörün gelece¤i parlak. Ancak,
bu kadar talep patlamas› olup da fiyat rekabetinin bu kadar sert yaﬂand›¤› baﬂka
bir sektör olmam›ﬂt›r san›r›m, bu durum
ticaretin do¤as›na da pek uymuyor. Asl›nda bir araya gelerek aynay› kendimize tutmam›z ve disipline olmam›z gerekir.
Talebin yüksek oldu¤u yerde yerli ve yabanc› firmalarla mücadele etmek bence
yanl›ﬂ. Asl›nda daha selektif çal›ﬂabilmeliyiz. Biz müﬂterimizin de¤erini biliyoruz
da acaba müﬂteri bizim ve verdi¤imiz hizmetin de¤erini biliyor mu? Yoksa “Ben
arabaya bakar›m, en ucuzunu al›r›m.” m›
diyor? Sonuçta birçok müﬂteri ald›¤› araca bak›yor. Ama bakm›yor ki asl›nda bu
bir sat›n alma de¤il, uzun süreli bir hizmet akdi. Biz bir anlamda Tatvan’da üç
saatte de¤iﬂebilme donan›m›na sahip bir
araç kiral›yoruz. Müﬂteri bunu anl›yor da
sözleﬂmesinin sonunda anl›yor. Yurt d›ﬂ›nda filo kiralayan firmalar baﬂka, filo
yönetimi yapan firmalar baﬂka. Yurt d›ﬂ›nda filo yönetimi için ayr›ca para ödersiniz. Oysa bizde bu bedel arac›n torpidosuna s›k›ﬂm›ﬂ durumda, ne varsa fiyat›n içinde, iste isteyebildi¤in kadar. Ama
bu durum böyle devam edemez, biz de belirli bir hacme ulaﬂt›ktan sonra hesab›m›z› buna göre yapaca¤›z ve en önemlisi de¤erimizi bilen, ne istedi¤ini bilen, salt amac› en ucuz olsun demeyen müﬂterileri, tek
amac› en ucuz olsun diyenlerden ay›raca¤›z. Günün birinde iﬂ yayg›nlaﬂt›kça eminiz ki müﬂteriler de bunu çok iyi anlayacak ve en ucuzun do¤ru çözüm olmad›¤›n› idrak edecekler. Yani ﬂu net olarak bilinmeli ki; filo kiralama baﬂka bir ﬂey, filo yönetmek baﬂka bir ﬂey. Di¤er yandan
al›m gücümüzün avantaj› ile müﬂterimiz
3’e ald›¤› hizmeti bizden 1’e alabilir. Çün-

1969 do¤umlu ‹lkay Ersoy ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mezunu. Yapt›¤› yüksek lisans›n ard›ndan
1991 y›l›nda baﬂlad›¤› bankac›l›k kariyerinde ﬂube müdürlü¤üne kadar yükselen Ersoy, 2007 y›l› Temmuz’undan bu yana Derindere Filo Kiralama’da direktörlük görevini sürdürüyor.

kü hiçbir firma y›lda binlerce araç alma
kapasitesine ve on binlerce araca her yönü ile tedarik sa¤lama gücüne sahip de¤il. Böyle olunca büyük say›lar kanunu
çal›ﬂ›yor ve hizmetin daha kalitelisini daha ucuza verebiliyorsunuz. Türkiye’nin
müstesna holdinglerinden birinin en üst
düzey yöneticisi olan bir müﬂterim bana
“Fiyatlar› art›r›yorsunuz, en yak›n rakibinizden % 25 daha pahal›s›n›z, ama raz›y›m çünkü hizmet fark›n›z var. Bu benim için pahal› bir ücret de¤il çünkü hakk›n› veriyorsunuz.” dedi.
Aytekinhan Y›ld›r›c›: Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n,
bunu söyleyen firman›n 2.000 adet arac› var.
‹lkay Ersoy: Tabii hizmet kalitesi derken
hem hizmetin doyuruculu¤u hem de verilen hizmetlerin baﬂl›klar› önemli. Mesela
biz internet üzerinden online raporlama
veren tek firmay›z. ‹nternet üzerinden ne
kadar s›kl›kla servise girildi¤i, kaza istatistiklerini, ne kadar trafik cezas› yedi¤ini görebiliyor. Bu raporlar çok da zor de-

¤il asl›nda. Sadece müﬂterinin yerine kendinizi koyman›z gerekiyor, neler isteyebilir diye.
Aytekinhan Y›ld›r›c›: Bilgi iﬂlem ça¤›nday›z ve her ﬂey çok çabuk de¤iﬂiyor, internet bizi çok etkiledi. ‹nternetteki baﬂvurular, müﬂterinin bize, bizim müﬂteriye
ulaﬂma zorlu¤unu ortadan kald›rd›. Müﬂterilerimiz ﬂu an site üzerinde her türlü
randevular›n› ayarlayabilir, araçlar›n›n
bak›m›n› hatta lastik de¤iﬂimini bile yapabilirler. ﬁu an, içeride kendi kulland›¤›m›z program› geliﬂtirdik. Üçü de mühendis olan bilgi iﬂlemcilerimiz ile dört
y›ld›r çal›ﬂ›yoruz. Her geçen gün yeni bir
ﬂeyler ekleyerek geliﬂtiriyoruz. Bu arada
yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Sadece
Türkiye’de de¤il, Avrupa’da da ilk olacak
bir uygulama bu. Tüm araçlar›m›z barkodlan›yor. Anlaﬂmal› servislerimizde
araçlara bir iﬂlem yap›ld›¤› anda görülecek. Herhangi bir sebeple bir araç de¤iﬂimi oldu¤unda form doldurmak ve bir iki
gün beklemek gerekmeyecek. Sistem otomatik olarak de¤iﬂimi yapacak.
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‹lkay Ersoy: Bu sistem, bizi birçok operasyonel yükten kurtard›¤› gibi ayn› zamanda da müﬂteriye iﬂleminin yap›ld›¤›n› göstermesi sebebiyle müﬂterinin içini
rahatlat›yor.
Aytekinhan Y›ld›r›c›: ISO 9001 standartlar› gere¤i, dedi¤iniz zamanda, dedi¤inizi yapman›z gerekiyor. Sat›ﬂ sonras› hizmetler birimimiz çok u¤raﬂt›, inﬂallah 1
Ekim 2008 tarihinde el cihazlar›m›z› kullan›ma verece¤iz. Bu cihazlar, on y›l saklanabilecek ka¤›tlara bask› al›yor, foto¤raf çekme kapasitesi çok yüksek. Bizim
için büyük bir yat›r›m ama bu gerçekleﬂince bir ilk olacak, ﬂimdiden çok heyecanl›y›z.
‹yi yönetilmesi gereken di¤er bir konu da
ikinci el. Derindere ikinci el araçlar›n de¤erlenmesi için ne tür çal›ﬂmalar yap›yor?
‹lkay Ersoy: E¤er toplam araç say›n›z istikrarl› bir seviyeye oturduysa mevcut
araç say›s›n›n üçte biri her y›l döner. Ama
büyüyen bir firmaysan›z, her sene bu rakam artacakt›r. ‹kinci elde araçlar›n çabuk sat›lmas› ve sat›l›rken de toptan m›
yoksa perakende mi sat›laca¤› önem arz
ediyor. Perakende satt›¤›n›z zaman bir
arac›n bekleme süresi üç kat›na ç›kabiliyor.
Aytekinhan Y›ld›r›c›: Perakende sat›ﬂ ile
toptan sat›ﬂ aras›nda bir fark var. Araçlar› mevcut hali ile perakendede satmak
çok zor. Eksikliklerinin giderilip sat›ﬂa verilmesi gerekiyor. 2005 y›l›nda 1.506,
2006’da 2.578, 2007’de 2.693 ve 2008’in
ilk alt› ay›nda da 1.664 adet olmak üzere üç buçuk y›ll›k süreçte toplam 8.441
adet araç ikinci elde sat›lm›ﬂ. Sat›ﬂ adedini geçen süreye böldü¤ünüzde görün bak›n nas›l bir zaman dilimi ç›kacak ortaya. Tek tek satmaya fiziki olarak zaman
yetmez. Ayr›ca elde edece¤iniz art› gelir,
yapaca¤›n›z masraflar, paran›n alternatif
durma maliyeti ile birleﬂtirildi¤inde do¤ru da bir ﬂey yapmad›¤›n›z anlam› ç›kar
ki sadece bunlarla da s›n›rl› de¤ildir. Araçlar›n nakliye maliyetleri ve bekleme süreleri içerisinde oluﬂabilecek, vergi, sigorta gibi ilave maliyetler de ç›kabilir. Bu nedenle toplu sat›ﬂlar tercihimizdir. Çok özel
araçlar› perakende olarak da sat›yoruz tabii ki.
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‹lkay Ersoy: Araçlar›n ne kadar süre sonra dönece¤ini bildi¤imiz için daha müﬂterideyken sat›l›r. Al›c›lar da arac› görmeden al›rlar çünkü Derindere’den gelecek
arac›n kilometresini ve servis geçmiﬂini
bilirler. Dolay›s›yla buraya getirilmeden
sat›ld›¤› için de nakliye ücretinden muaf
oluyoruz.
Aytekinhan Y›ld›r›c›: Derindere’nin sa¤lay›c›lar›na karﬂ› olan ilkeli davran›ﬂ› araç
sat›ﬂ›nda da vard›r. Araçlar› satarken özellikle toptan sat›ﬂta al›c›lara, içlerinde hasarl› olan› da, kilometresi yüksek olan› da
oldu¤unu belirtiyor ve verdi¤imiz liste
üzerinde istedikleri araçlar› iﬂaretlemelerini istiyoruz. Bizden araç alanlar sonras›nda çok büyük sürprizlerle karﬂ›laﬂmazlar. A¤›r hasarl› araçlar› sistemin içinde tutmuyoruz. E¤er araç pert olmuﬂsa

onarmadan sat›yoruz. Bununla kaybedecek vaktimiz yok bizim. ﬁu anda, büyük
kiralama firmalar› içerisinde sat›ﬂ sonras› hizmet maliyetini ucuzlatmak için yan
sanayi parça, ç›kma parça kullanan hatta lastik kaplatanlar da var. Biz her zaman araçlar›m›z› yetkili servislerde orijinal servis ekipmanlar› ve orijinal yedek
parçalar kullanarak bak›m-onar›m yapt›r›yoruz. Bu yapt›¤›m›z bir yandan müﬂteri memnuniyetini art›r›rken di¤er yandan ikinci el gelirimizin de yüksek seviyede kalmas›na olanak sa¤l›yor.
‹kame araç hizmetinde çok k›sa sürede
hizmet veriyorsunuz. Havuzunuzda araç
bulunduruyor musunuz, yoksa baﬂka bir
kanalla m› temin ediyorsunuz?
Aytekinhan Y›ld›r›c›: ﬁu anda sözleﬂme
koﬂullar›m›zda “24 saatte de¤iﬂim yap›-

l›r” yaz›yor ama en uzak noktada 3-4 saatlik süreye kadar inmeyi baﬂard›k. Bize
servis veren ve sadece bize çal›ﬂan özel servislerden ikame araç istedi¤iniz zaman
üstlendikleri yük taﬂ›namaz hale gelir.
Sa¤lay›c›lar›m›za bizden ne potansiyelde
iﬂ almak istediklerini soruyoruz en baﬂ›nda. Ne kadar iﬂ almak istiyorsa ona uygun oranda havuzunda bizim araçlar›m›za muadil olabilecek araç bulundurmak
zorunda. Bu da onlar ad›na çok ciddi bir
yat›r›m anlam›na geliyor. Biz bu yat›r›m›
yaparak araç al›m› yerine servislerine harcamas›n› öneriyor, kendilerine makul koﬂullarla ihtiyaca yetecek kadar araç veriyor ve alt› ayda bir de¤iﬂtiriyoruz. Bu Derindere’nin önemli bir fark›d›r. Her yerde ayn› standartta ve yeni araçlar kullan›yoruz. ﬁu an havuzumuzda neredeyse
2007 model araç yok. Türkiye genelinde 800 civar›nda ikame arac›m›z var. Sadece üst s›n›f araçlar› merkezdeki havuzumuzda tutuyoruz.
Segment ve marka da¤›l›m›n›z nas›l?
Aytekinhan Y›ld›r›c›: Segment da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda araçlar›m›z›n % 21’i B
segmentinde, % 61’i C segmentinde. Yani anlayaca¤›n›z pahal› bir filoyu yönetiyoruz. Yedek araç havuzumuzu da oluﬂtururken segment da¤›l›m›na önem vererek ciddi bir ﬂekilde yap›yoruz. Marka
da¤›l›m› ise ana baﬂl›klarla % 34 Ford, %
24 Fiat, % 15 Volkswagen, % 12 Toyota ve % 8,5 Renault ﬂeklinde oluﬂuyor.
Marka ve model seçimlerinde müﬂteri tercihleri mi ön plana ç›k›yor yoksa siz mi
yönlendirici oluyorsunuz?
Aytekinhan Y›ld›r›c›: Marka ba¤›ml›s›
olan baz› firmalar var ama genellikle arac›n fiyat› ve bizim yönlendirmemiz etkilidir. Art›k maliyet hesaplar› çok dikkatli
yap›l›yor. ‹stedikleri markan›n modelleri o dönem için pahal› olabiliyor. Bu durumda en hesapl›s› seçiliyor, sonuç olarak ald›klar› hizmet de¤iﬂmemiﬂ olacak.
Bizde müﬂteri seçimi de önemlidir. Kendimizi banka gibi de¤erlendiriyor ve müﬂterimizin ödeme potansiyeline, disiplinine bak›yoruz. Çünkü emanet bir paray›

Marka ba¤›ml›s› olan
baz› firmalar var ama
genellikle arac›n
fiyat› ve bizim
yönlendirmemiz
etkilidir. Art›k maliyet
hesaplar› çok dikkatli
yap›l›yor.
yönetiyoruz. Bu emanet paray› riske edecek lükse sahip de¤iliz.
‹lkay Ersoy: Art›k herkes yavaﬂ yavaﬂ fark›na var›yor ki operasyonel filo kiralama
elbette sat›n almaya bir alternatiftir ancak ondan daha fazlas›d›r. Çünkü çok
ciddi bir hizmet paketi sunulmaktad›r. ‹ﬂte bu hizmet sunumu da devreye girdi¤i
andan itibaren marka ve model tercihleri biraz daha geri plana düﬂmektedir. Art›k sadece Derindere’den hizmet almak
için X marka yerine Y marka tercih edilebilir. Bu durum baﬂka filo kiralama ﬂirketleri için de geçerli elbette. Burada alt›n› çizmek istedi¤im nokta, müﬂteri art›k
marka modelden çok, hizmet paketinin
içeri¤ini ve arac›n segmentini bir karma
olarak de¤erlendiriyor.
Sektörün geneline bakt›¤›m›zda yabanc›
oyuncular›n a¤›rl›¤›n›n artmaya baﬂlad›¤›n› görüyoruz. Derindere olarak yerli sermayede kalacak m›s›n›z?
Aytekinhan Y›ld›r›c›: Yabanc›lar›n a¤›r-

l›¤› daha da artacak. Bizim de bu konu ile
ilgili projelerimiz var. Bizim gibi kiralama ﬂirketlerinin kronik bir sorunu vard›r,
ne kadar büyürseniz büyüyün özkaynaklar›n›z mevcut büyüme potansiyeline yetmez. Birikimleriniz büyüyen filonun yeni
ihtiyaçlar›na gider. Sürekli kendini büyüten, yat›r›mc›s›n›n borcunu sürekli olarak
katlayarak art›ran ama fiilen cebine para
koyma ihtimalinin çok zay›f oldu¤u ender iﬂ kollar›ndan biridir bu sektör. Büyümekten vazgeçerseniz paran›z kasan›zda birikmeye baﬂlar, o zaman da paray›
ne yapaca¤›n›za karar veremezsiniz. Ama
ﬂirketlerinizi devretti¤inizde bu ﬂirketlerin kendi kendine üretti¤i ve özkaynak
hanesine yaz›lan de¤erleri k›smen de olsa
geri alma ihtimali do¤muﬂ olur. ﬁu an sektörde iki tip yat›r›mc› profili var. Bunlardan bir tanesi fonlard›r ve amaçlar› çok
bellidir. Bir ülkeye girip, oradaki bir ticarete at›l›p 3-5 y›l içinde ucundan tuttu¤u iﬂi ad›n›n gücüyle, parasal sat›n alma
becerileriyle hormonlu bir ﬂekilde büyütüp daha kârl› bir ﬂekilde satma iste¤idir.
Di¤eri de dünyada bu iﬂi yapan stratejik
oyunculard›r. Girdikleri ülkelerde kal›c›d›rlar, de¤er yarat›rlar. Günün birinde
Türkiye’de de uluslararas› stratejik oyuncular bu iﬂi yap›yor olacak. Biz bu iﬂi bugüne kadar kimseye muhtaç olmadan bu
noktalara getirdik ama nereye kadar sürdürece¤imiz belli olmaz.

ARAÇ TANITIM

TÜRK‹YE’DEN TÜM DÜNYAYA

HYUNDAI

MATRIX
Hyundai’nin tüm dünya için sadece ‹zmit Fabrikas›’nda üretilen
MPV-B segmentindeki modeli Matrix, yenilenen yüzüyle Türkiye ve
dünya yollar›na ç›kt›. Yeni tasar›m›yla daha da çekici bir görünüme
kavuﬂan Matrix’in, Türkiye ve Avrupa pazar›nda tüm özellikleriyle
daha da fazla müﬂteriye ulaﬂmas› planlan›yor.
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zellikle genç aileler taraf›ndan
tercih edilen Matrix’teki yenilikler ön taraftan baﬂl›yor. Çamurluklara kadar uzanan ve daha da büyütülen ön farlarla birlikte yeni tasar›ma kavuﬂan radyatör ›zgaras› ilk bak›ﬂta dikkati
çeken de¤iﬂiklikler aras›nda yer al›yor.
Matrix’in ön taraftaki yenilikleri tamponda da devam ediyor. Tasar›m› yenilenen
ön hava giriﬂ kanal› daha da büyütülürken yanlardaki sis farlar› da daha belirgin
hale getirilerek arac›n kendine özgü bir
havaya kavuﬂmas› sa¤land›. Bu de¤iﬂim,
Matrix’in daha sportif hale getirilen ön
kaputunda, ön çamurluklar›nda ve yeni
tip jant kapaklar›nda da görülüyor. Arka
tarafta ise en önemli de¤iﬂiklik tamponda
ve arka kelebek cam alt›nda yap›ld›. Sportif çizgilerle yeniden tasarlanan arka tamponda formu de¤iﬂtirilen sis farlar› da dikkat çekiyor.
Matrix, tasar›m aç›s›ndan ilk bak›ﬂta yüksek sürüﬂ pozisyonu, her türlü aç›n›n rahat
bir ﬂekilde görülebildi¤i ve yola hakimiyeti
tam anlam›yla sa¤layan geniﬂ ön cam›yla
dikkatleri üzerine çekiyor. 4.060 mm
uzunlu¤a, 1.740 mm geniﬂli¤e ve 1.635
mm yüksekli¤e sahip olan Matrix’in,
2.600 mm’lik aks mesafesi sayesinde de
oldukça geniﬂ ve ferah bir iç hacmi bulunuyor. MPV s›n›f›ndaki bir arac›n sundu¤u tüm avantajlara sahip olan Matrix’in
iç tasar›m›ndaysa yeni siyah renk ön konsola ve gri döﬂemelere yer verilirken orta
konsolda bulunan radyo/CD çalara MP3
ve USB özelli¤i eklendi ve etraf›ndaki çerçeveler yenilendi. Matrix ile özdeﬂleﬂen ve
kullan›c›lar taraf›ndan oldukça be¤enilen
göstergeler, orta konsoldaki bilgi ekran›,
klima kontrolleri, dört kap›da elektrikli
camlar, yüksek oturma pozisyonu, görüﬂ
aç›lar›n› art›ran geniﬂ camlar ve 40/60
oran›nda katlanan arka koltuklar gibi
özellikler aynen korundu. Sunroof opsiyonel olarak sunulmaya devam ederken
Matrix’in 345 litrelik bagaj hacmi, arka
koltulklar tam olarak yat›r›ld›¤›nda 1.284
litreye ç›k›yor.

Ö
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ARAÇ K‹RALAMA SEKTÖRÜNDE

ERKEKLER‹ YÖNETEN
KADINLAR
Her ne kadar erkek egemen bir sektör olsa da,
oto kiralama sektöründe bayanlar›n rolleri ve etkinlikleri
yads›namaz bir gerçek. Bu say›m›zda sektördeki
bayanlar› kendilerinden dinledik.

Central Car Rental
Yönetici Direktör
Nora Karakaﬂ Paﬂal›
Sektöre giriﬂinizin öyküsü nedir?
Ben üniversite y›llar›mda AIG’de hayat sigortas› sat›yordum.
‹lk müﬂterilerimden biri Celal Alpay di¤eri ise Mehmet Özarslan’d›. O dönemde Budget Rent A Car Türkiye’de di¤er multinational firmalar gibi sadece günlük kiralama yap›yor ve zaman zaman uzun süreli kiralama ad› verilen 6 ayl›k, senelik
araç kiral›yordu. Mehmet Bey Avrupa’da oldukça yayg›n olan
operasyonel kiralama için altyap› haz›rl›klar› yapt›klar›ndan
bahsetmiﬂ ve kurmay› planlad›klar› sat›ﬂ ekibinde yer alabilece¤imi söylemiﬂti. Fakat benim daha 2 y›l›m vard›. Ben e¤itimimi tamamlayana kadar senede 1 veya 2 kez tahsilât dönemlerinde görüﬂtü¤üm bu iki insan›n benim ileride hayatta en
çok sevdi¤im iﬂi yapmama sebep olacaklar›n› hissetmiﬂ olmal›y›m ki, mezun oldu¤um hafta iﬂ görüﬂmesine gittim ve hemen iﬂe baﬂlad›m. Bu iﬂte baﬂar›l› olman›n ancak iﬂi çok sevmekten geçti¤ine inan›yorum ve Celal Alpay ile Mehmet Özarslan bu iﬂe o denli yüreklerini koymuﬂlard› ki; bu iﬂi onlardan
ö¤rendi¤im için kendimi çok ayr›cal›kl› hissediyorum.
Erkek egemen bir sektörde çal›ﬂman›n avantaj ve dezavantajlar› neler?
Ben bu durumu sadece avantajl› yan›ndan de¤erlendiriyorum.
Çünkü bu sektörde olup da kendinizi ayr›cal›kl› hissetmemeniz mümkün de¤il, düﬂünsenize etraf›n›zdaki herkes size
karﬂ› nazik davranmaya çal›ﬂ›yor. Tabii ki rahats›z edici ilgi28>29

lerle de karﬂ›laﬂt›¤›n›z durumlar oluyor ama ben
bunu erkek egemen sektörün sorunu olarak de¤il,
e¤itim sorunu olarak görüyorum. Ak›ll› bir kad›n›n, bu tarz
yaklaﬂ›mlar› kolayl›kla bertaraf edebilece¤ini düﬂünüyorum.
Sizce bayanlar›n sektöre ve iﬂe katk›lar› nelerdir?
Bayanlar›n, her ﬂeyden önce bu sektöre renk katt›¤›n› düﬂünüyorum. Katk›lar›na gelince; bunun tamamen kiﬂinin kendi
hedefleriyle alakal› oldu¤unu, iﬂini sahiplendi¤i, kendisini geliﬂtirebildi¤i ve iﬂini iyi yapt›¤› oranda iﬂine ve sektörüne faydal› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Kariyerinizdeki hedefleriniz nedir?
‹ﬂ hayat›ndaki öncelikli hedefim yapt›¤›m iﬂte en iyisi olmakt›, yaﬂamak istedi¤im hayata kendim karar vermeliydim. Kendi gelece¤imi ﬂekillendirecek gücüm oldu¤una inan›yordum ve
asla elimden gelenin daha az›na raz› olmad›m. 2001 y›l›nda
kurdu¤umuz ﬂirketi hayat›n bana sundu¤u bir arma¤an olarak görüyorum. Genç yaﬂta yeni bir ﬂirket kurmak, o ﬂirketi
istedi¤iniz noktalar getirmek çok kolay de¤il elbette. Biz öncelikle etik davran›ﬂa ayk›r› hiçbir ﬂey yapmad›¤›m›za emin olduk, hedefimiz bu ﬂirketi sektörde farkl› bir yerde konumland›rmakt› ve bunun için heyecanl› çal›ﬂanlar› tercih ettik,

gayretli çal›ﬂt›k, bize de¤er katacak müﬂteriler için emek harcad›k ve bugün bizi memnun eden bir ﬂirkete sahip olduk.
Bize bu f›rsat› veren, iﬂi bize emanet edecek kadar çok güvenen, ayn› zamanda tecrübesiyle bizi uzaktan kontrol edecek
kadar iﬂi sahiplenen sevgili Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Efrayim Kebudi’nin bize verdi¤i destek sayesinde baﬂard›¤›m›z› ve
bize sunulan her f›rsat› en iyi ﬂekilde de¤erlendirdi¤imizi düﬂünüyorum, bunun yan› s›ra yapaca¤›m›z daha çok ﬂey oldu¤unu da biliyorum.

Say›l› bayan yöneticilerden biri olarak, sektördeki erkek meslektaﬂlar›n›zla iliﬂkilerinizi kolay yürütebiliyor musunuz?
Aç›k olmay›, insanlara güvenmeyi ve paylaﬂmay› çok seviyorum. Rakip olsan›z da belli seviyede iﬂi nas›l geliﬂtirece¤imizi,
sektörde neler oldu¤unu, hatta karﬂ›l›kl› baz› eleﬂtirileri paylaﬂt›¤›m meslektaﬂlar›m var. Do¤ru bir meslektaﬂ benim için
en iyi dostlar›m kadar de¤erli çünkü ayn› dili konuﬂuyorsunuz ve ayn› iﬂi yapt›¤›n›z için birbirinizin eksiklerini fark edebiliyorsunuz. Yeter ki ayn› ﬂekilde düﬂünen kiﬂileri bulun.

‹ﬂ hayat›nda kendinizi nas›l tan›mlars›n›z? Heyecanl›, huzurlu, dingin, renkli, yenilikçi, kontrollü, ak›lc›, farkl›..?
Dingin ve kontrollü oldu¤umu söyleyemeyece¤im. Bu kavramlar bana biraz s›k›c› geliyor, san›r›m farkl› olmay› seviyorum,
mant›kl› birisi de¤ilim. Özel hayat›mda da iﬂ hayat›mda da
kalbimin sesi benim için çok önemli. Bu özelli¤imi babamdan
ald›¤›ma eminim. Yani akl›mda kalaca¤›na, arkamda kalmas›n› tercih ediyorum.

Çizgisini en çok be¤endi¤iniz araç markas›? Hangi otomobili kullan›yorsunuz?
Aston Martin’i çok be¤eniyorum. Kendi sektörümüz içerisinde çizgisini en çok be¤endi¤im marka Honda san›r›m. Ben 4X4
araç kullan›yorum.

Bayan yöneticilerle çal›ﬂman›n zor oldu¤u söylenir. Siz erkek çal›ﬂanlar›n›zla m›, bayan çal›ﬂanlar›n›zla m› daha iyi anlaﬂ›yorsunuz?
Kendi ﬂirketim içerisinde bu ay›r›m› yapabilmem zor, ama klasik kad›n iliﬂkilerinden çok hoﬂlanm›yorum ve genelde erkek
arkadaﬂlar›mla iletiﬂimim daha iyi. Çünkü erkeklerin daha az
detayc› oldu¤unu ve çözüm odakl› oldu¤unu düﬂünüyorum ve
bu benim için önemli bir özellik. Bir konu üzerinde fazla yorum yapmak zaman kayb› bence. Bu arada bayan yöneticilerle çal›ﬂman›n da zor oldu¤unu düﬂünmüyorum, sektöre girdi¤imde benim yöneticim sevgili Filiz Samsa idi ve biz gayet keyifli çal›ﬂ›yorduk. Her iliﬂkide oldu¤u gibi karﬂ›n›zdakine sayg›l› oldu¤unuz ve gerekti¤i ölçüde özveri gösterdi¤iniz sürece sorun yok.
Yo¤un bir iﬂ temponuz var, ev ile iﬂi nas›l dengeliyorsunuz?
Kabul etmeliyiz ki bizim sektörde ve üstelik yönetici pozisyonundaysan›z bunu dengelemek çok zor. Çünkü bu iﬂe çok emek
harcaman›z gerekiyor ve sürekli yenilikleri uygulamak için sistemler geliﬂtiriyorsunuz. Zaman› asla do¤ru kullanam›yorsunuz. Özveri katsay›s› yüksek bir eﬂe sahip olmak d›ﬂ›nda yapabilece¤iniz bir ﬂey yok san›r›m. Ben bu konuda çok ﬂansl›y›m.
‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zamanlarda neler yapars›n›z?
Çok etkileyici bir ﬂey okumuﬂtum ‘e¤er sevdi¤iniz iﬂi yap›yorsan›z, çal›ﬂm›yorsunuz demektir’. Buna çok özenmiﬂtim ve 16
y›ll›k iﬂ hayat›m boyunca hep sevdi¤im iﬂi yapt›m. Bu yüzden iﬂ benim hayat›m›n önemli bir k›sm›n› oluﬂturuyor, geriye kalan zaman›mda ise; tek bir dakikay› boﬂa harcamadan
yapabilece¤im en fazla ﬂeyi yapmaya gayret ediyorum. Sevdiklerimle birlikte olmak, beni mutlu eden bir ﬂeylerle u¤raﬂmak, ya¤l›boya haz›rlamak ve en çok da sosyal sorumluluk ad›na bir ﬂeyler yapmak beni mutlu ediyor.

Araçlar›n teknik özelliklerine hâkim olmak sizin için ne kadar önemli?
Markalar›n ço¤u temsilcileri dahi, sadece kendi araçlar›n›n
özelliklerini bilirken; bizler hemen hemen tüm araçlar›n özelliklerini ö¤renmeye çal›ﬂ›yoruz. Her arac›n belirli özelliklerine hâkim olmak gerekti¤ini ve bunun iﬂimize verdi¤imiz de¤eri gösterdi¤ini düﬂünüyorum.
Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor musunuz?
Evet, destek verdi¤im 3 proje var ama maddi destek d›ﬂ›nda;
faal olarak da bir ﬂeyler yapmak istiyorum. Bu benim yapmak
istedi¤im önemli iﬂlerden biri. ﬁu an sadece TOKKDER’e zaman ay›rabiliyorum, bildi¤iniz gibi yeni dönem hedeflerimiz
çok yüksek ve ﬂu an yapt›¤›m›z altyap› çal›ﬂmalar›n›n neticesinde, yeni y›l itibar›yla daha kurumsal, iletiﬂimi yüksek ve çözüm üreten bir dernek olaca¤›m›z için çok heyecanl›y›m.
‹ﬂ hayat›nda kahraman›n›z var m›?
San›r›m hem benim, hem de k›z kardeﬂimin hayattaki en büyük kahramanlar› annem ve babamd›r. Mücadele etmek, yapt›¤›m›z iﬂi sevmek, ‘insan’a sayg› duymak, inand›klar›m›z›n
peﬂinden gitmek, baﬂarmak, de¤er verdiklerimiz için emek harcamak ve cesur olmak bize ö¤retilmiﬂti. Ad›n› vermeyece¤im
bir kahraman›m daha var, o kendisini biliyor.
Bir iﬂ kad›n› nas›l giyinmeli? En severek / en nefret ederek giydi¤iniz giysi?
Kurallar› sevmiyorum. Bu nedenle bak›ml›, temiz ve özenli oldu¤u sürece herkesin nas›l giyinmesi gerekti¤ine kendisinin
karar vermesini do¤ru buluyorum. En çok severek giydi¤im
ﬂey yüksek topuklu ayakkab›lar, nefret ederek giydi¤im ﬂey
yok, nefret etti¤im için giymedi¤im tek ﬂey yakal› gömlek ve
çizgili her türlü ﬂey. Her bireyin kendine özgü bir tarz› olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
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National ve Alamo Car Rental
Yes Oto Kiralama
Genel Müdür Yard›mc›s›
Canan Ayhan

Hertz International Franchisee
Genel Müdür
Nur Hidayeto¤lu
Sektöre giriﬂinizin öyküsü
nedir?
Aile ﬂirketimizde ö¤rencili¤im s›ras›nda yar› zamanl›
çal›ﬂmaya baﬂlad›m ve sonras›nda tam zamanl› olarak
devam ettim.
Erkek egemen bir sektörde çal›ﬂman›n avantaj ve dezavantajlar› neler?
ﬁimdiye kadar farkl› bir sektörde çal›ﬂmad›¤›m için k›yaslama yapam›yorum ama herhangi bir avantaj veya dezavantaj
hissetmedim.
Sizce bayanlar›n sektöre ve iﬂe katk›lar› nelerdir?
Bayanlar veya erkekler diye bir genellemenin günümüzde pek
geçerli oldu¤unu düﬂünmüyorum. Her iki gruptan da vizyon
sahibi olanlar ve farkl›l›k yaratanlar ç›kabilir de, ç›kmayabilir de.
Kariyerinizdeki hedefleriniz nedir?
Öncelikle yapt›¤›m iﬂi en iyi ﬂekilde devam ettirmeye çal›ﬂ›yorum. Rent a car sektöründe hedefim ﬂirketimizi ve markam›z› en iyi yerde konumland›rmak, beraberinde sektördeki kalite seviyesinin ve kurumsallaﬂman›n art›r›lmas›na katk›da bulunmak. Uzun vadede ise de¤iﬂen dünya trendlerine ve ekonomik koﬂullara göre farkl› sektörlerdeki giriﬂimcilik f›rsatlar›n› de¤erlendirmek isterim. Ayn› zamanda sosyal sorumluluk
projelerinin de içerisinde olmam›z gerekti¤ine inan›yorum.
‹ﬂ hayat›nda kendinizi nas›l tan›mlars›n›z? Heyecanl›, huzurlu, dingin, renkli, yenilikçi, kontrollü, ak›lc›, farkl›... ?
Kendimle ilgili yorum yapmam biraz zor, objektif olamayabilirim, beni tan›yanlara sormak laz›m, ama san›r›m ilk olarak
çok detayc› oldu¤umu söyleyeceklerdir.
Bayan yöneticilerle çal›ﬂman›n zor oldu¤u söylenir. Siz erkek çal›ﬂanlar›n›zla m›, bayan çal›ﬂanlar›n›zla m› daha iyi anlaﬂ›yorsunuz?
Bütün çal›ﬂanlar›m›zla iyi anlaﬂ›yoruz. Bayan veya erkek olmakla ilgili bir sorun yaﬂam›yoruz.
Yo¤un bir iﬂ temponuz var, ev ile iﬂi nas›l dengeliyorsunuz?
Dengelemek konusunda halen çal›ﬂ›yorum. Bu konuda çok
baﬂar›l› de¤ilim.
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‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zamanlarda neler yapars›n›z?
En çok ailemle ve arkadaﬂlar›mla vakit geçirmekten ve seyahat etmekten keyif al›yorum.
Say›l› bayan yöneticilerden biri olarak, sektördeki erkek meslektaﬂlar›n›zla iliﬂkilerinizi kolay yürütebiliyor musunuz?
ﬁimdiye kadar hiçbir zorluk yaﬂamad›m. Bence art›k her sektörde bayan meslektaﬂlarla çal›ﬂmaya al›ﬂ›ld›, garipsenmiyor. Türk toplumunun bunlar› aﬂt›¤›na inan›yorum.
Çizgisini en çok be¤endi¤iniz araç markas›? Hangi otomobili kullan›yorsunuz?
Bu sorunun cevab›n› tek bir markada toplayamam, farkl› özelliklerini be¤endi¤im birkaç farkl› marka var ama hangileri oldu¤unu burada söylersem di¤er markalar› küstürebilirim.
Araçlar›n teknik özelliklerine hâkim olmak sizin için ne kadar önemli?
Elbette çok önemli. Yapt›¤›m›z iﬂin önemli bir parças› oldu¤u
için bilgi eksikli¤imiz oldu¤unda iﬂe hâkim de¤iliz demektir,
hâkim olmad›¤›m›z bir operasyonu da yönetemeyiz. Ama teknik özellikler dedi¤iniz zaman çok geniﬂ bir konu. Bir mekanik ustas› kadar iﬂi bilmeye zaten imkân yok, bir noktadan
sonra uzman bir ekiple iﬂleri yürütmek laz›m ama ö¤renmeye
de aç›k olmak ve do¤ru muhakeme yapabilmek çok önemli.
Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor musunuz?
Sponsorluk yapt›¤›m›z kültürel ve sportif organizasyonlar var.
Kimileri dönemsel, kimileri uzun süredir devam ediyor. Örne¤in ‹stanbul Resitalleri’inin 2 y›ld›r ulaﬂ›m sponsorlu¤unu
yürütüyoruz. Çal›ﬂmalar› devam eden yeni projelerimiz de var.
‹ﬂ hayat›nda kahraman›n›z var m›?
Örnek ald›¤›m insanlar var tabii ki, öncelikle aile büyüklerim.
Benim bu konudaki bak›ﬂ aç›m tek bir kiﬂiden ziyade Türkiye’den ve dünyadan de¤iﬂik yönetici ve liderin farkl› olumlu
özelliklerini örnek almak ﬂeklinde.
Bir iﬂ kad›n› nas›l giyinmeli? En severek / en nefret ederek giydi¤iniz giysi?
Ben hem ofis ortam›na uygun olacak ﬂekilde ciddi ve ölçülü,
ayn› zamanda da rahat k›yafetler giymeyi tercih ediyorum.
Giydiklerimden hiç nefret etmedim, iﬂ yerinde severek giyilebilecek çok fazla alternatif var. Her gün tak›m elbise giymek
ﬂart de¤il, ﬂ›kl›kla rahatl›k ayn› anda sa¤lanabilir, herkes kendi zevkine uygun kombinasyonlar yaratabilir.

Sektöre giriﬂinizin öyküsü nedir?
Sektöre giriﬂim asl›nda ister istemez oldu diyebilirim; üniversite y›llar›mda bir aile ﬂirketi olarak yola ç›kan Yes Oto Kiralama’n›n bir anda içinde buldum kendimi. Sektörü k›sa sürede benimsememde babam Abdi Ayhan’›n katk›s› büyüktür.
Sat›ﬂ kontuar›nda baﬂlayan rent a car hayat›mda, EuroDollar
ve ard›ndan National Car Rental’›n lisanslar›n› almam›z, ofis
a¤›n› ve filoyu da geniﬂletmemizle sorumluluklar›m artt›, görev tan›mlar›m de¤iﬂti. Yapt›¤›m her iﬂe dört elle sar›ld›m ve
14 senedir ﬂirketin bir parças› oldum.
Erkek egemen bir sektörde çal›ﬂman›n avantaj ve dezavantajlar› neler?
Ben sürekli iliﬂki içinde bulundu¤um erkek yöneticilerden destek ve beni motive eden bir ilgi gördüm, bu da belki toplumun
genel olarak kad›n› yönetim pozisyonlar›nda daha fazla görmek istedi¤inden kaynaklanabilir. Onlar›n da en çok bizlerle çal›ﬂmaktan zevk ald›klar› yön bence bizlerden daha çabuk
ve net cevap alabilmeleri.
Sizce bayanlar›n sektöre ve iﬂe katk›lar› nelerdir?
Erkekler iﬂ esnas›nda sadece sonuç alma düﬂüncesiyle hareket
ederken, kad›nlar için ise ço¤u zaman iﬂlerin nas›l yap›ld›¤›,
sonuçlar kadar önemli oluyor. Bu da sektörde kaliteyi yükseltirken, rekabete de ﬂ›kl›k getiriyor.
Kariyerinizdeki hedefleriniz nedir?
Dünyan›n belli baﬂl› rent a car lisanslar›n› temsil etme ﬂans›n› yakalad›m, dolay›s›yla çal›ﬂanlar›mda kad›n erkek çal›ﬂan
olarak beliren baz› farkl›l›klarla mücadele etmekle zaman kaybetmek yerine, profesyonel olarak kendimi geliﬂtirmeye ve sürekli ö¤renmeye odakland›m.

ya çal›ﬂ›yorum. Gece yar›lar›na kadar çal›ﬂman›n verimlilik sa¤layaca¤›na inanm›yorum, ancak zaman› kaliteli kullanabilmekle baﬂar›n›n yakalanaca¤›na inan›yorum.
‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zamanlarda neler yapars›n›z?
Hafta aras› en az 2 kere arkadaﬂlar›mla vakit geçirmeye veya konser gibi canl› etkinliklere kat›lmaya özen gösteriyorum.
Bunun yan›nda sinema, k›z›mla al›ﬂveriﬂ ve spor tüm boﬂ zamanlar›m› dolduruyor.
Çizgisini en çok be¤endi¤iniz araç markas›? Hangi otomobili kullan›yorsunuz?
Ben Honda HRV 4X4 kullan›yorum, ilk ehliyet ald›¤›m y›llarda da Honda Civic kullanm›ﬂt›m. Rahat ve seri kullan›m›n›, estetik görünüﬂünü, iç dizayn›n› ve güvenlik unsurlar›n› hemen hemen tüm Honda modellerinde be¤eniyorum.
Araçlar›n teknik özelliklerine hâkim olmak sizin için ne kadar önemli?
Art›k bir telefonda araçlar›n teknik özellikleri hakk›nda yard›m alabilmek tüm araçlar için mümkün, ancak bu sektörde
belli demirbaﬂ unsurlar› bilmek ve çabuk müdahale edebilir
olmak her zaman fayda sa¤lamakta.
Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor musunuz?
E¤itimle ilgili ve özellikle k›zlar›n okumas› yönündeki projelere elimden geldi¤i kadar destek vermeye çal›ﬂ›yorum ve bu
projeler ço¤ald›kça mutlu oluyorum.

‹ﬂ hayat›nda kendinizi nas›l tan›mlars›n›z? Heyecanl›, huzurlu, dingin, renkli, yenilikçi, kontrollü, ak›lc›, farkl›... ?
Okudu¤um okullar kendime güvenmeyi, çekinmeden konuﬂmay›, kendimi do¤ru ifade edebilmeyi ve fikirlerimi savunmay› ö¤retti. Kendimi sürekli geliﬂtirip, sorumluluk ve inisiyatif
sahibi olmaya, ilkeli ve etik yaklaﬂmaya özen gösterdim.

‹ﬂ hayat›nda kahraman›n›z var m›?
‹ﬂ hayat›mda örnek ald›¤›m o görkemli kad›n Suna K›raç,
üstün yöneticilik ve liderlik vas›flar›n›n yan›nda, e¤itime verdikleri çok büyük destekleriyle çeﬂitli onur ödülleriyle taçland›r›lm›ﬂt›r. E¤itime karﬂ› duyarl›l›¤› ve tüm bunlar›n yan›nda
iyi bir anne olmas› beni her zaman etkiler.

Yo¤un bir iﬂ temponuz var, ev ile iﬂi nas›l dengeliyorsunuz?
‹ﬂimiz sab›r ve fedakârl›k isteyen bir meslek, ancak bunun yan›nda ev ile dengelerin iyi kurulmas› gerekir, ben de evde rolleri iyi da¤›t›yorum ve destek mekanizmas›n› s›kça çal›ﬂt›rarak yo¤un tempoyu dengeleyebiliyorum. ‹ﬂimiz gere¤i hiç beklenmedik saatlerde gelen telefonlar d›ﬂ›nda, iﬂi iﬂte b›rakma-

Bir iﬂ kad›n› nas›l giyinmeli? En severek / en nefret ederek giydi¤iniz giysi hangisi?
‹ﬂ hayat›nda klasik renk ve çizgilerin, her iﬂ kad›n›n gard›robunda bulunmas› gerekir. Kendime yak›ﬂan› giymekle beraber, ana çizgileriyle yeni trendleri takip ederim. Çeﬂitli modellerde beyaz gömleklerim, yaz ve k›ﬂ vazgeçilmezlerimdendir.
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kendi hemcinslerine bile itiraf edemedikleri sorunlar›n› benimle paylaﬂmak ve deste¤imi istemek konusunda bana her zaman güven duymuﬂlard›r.

Gürbaﬂlar Otomotiv A.ﬁ.
ECR Rent A Car
ﬁirket Müdürü
Filiz Samsa
Sektöre giriﬂinizin öyküsü
nedir?
Rent a car sektörüne, Net
Holding’e ba¤l› Inter Limousine Service’de baﬂlad›m.
‹kinci dura¤›m Budget oldu.
2000 y›l›nda, ALD Automotiv’de ﬂirket müdürü görevine getirildim. Gürbaﬂlar Grup ﬂirketlerinden biri olan ECR Rent A Car’da, 2004 y›l›nda, ﬂirket
müdürü olarak göreve baﬂlad›m. Halen sürdürdü¤üm bu görevle mesleki geçmiﬂimdeki tüm birikimlerimi de¤erlendirme
f›rsat› bulmakta, yeni ﬂeyler ö¤renmekte ve ö¤retmekteyim.
Erkek egemen bir sektörde çal›ﬂman›n avantaj ve dezavantajlar› neler?
Günümüz çal›ﬂma hayat›nda ve özellikle de hizmet sektöründe art›k erkek-kad›n egemenlik savaﬂlar›n›n boyut de¤iﬂtirdi¤ini düﬂünüyorum. Otomobilcilik eski dönemlerde hep ‘Erkek
‹ﬂi’ olarak alg›lan›rd›. Oysa son dönemlerde özelikle Ford’da
gözledi¤im kadar›yla müﬂteri temsilcilerinde bayanlar›n say›s› h›zla artmakta. Burada önemli olan ﬂirketlerin eleman seçerken ve seçilmiﬂ elemanlar›n› e¤itirken erkek- kad›n önyarg›s›ndan ar›nm›ﬂ olarak hareket etmeleri. Baﬂar› ve sonuç odakl› personele öncelik vermeleri, cinsiyete çok tak›lmamalar›d›r.
Sizce bayanlar›n sektöre ve iﬂe katk›lar› nelerdir?
Bayanlar do¤alar› gere¤i daha detayc›, soruna odakl› bir çal›ﬂma biçimi sergilemekteler. Ayr›ca empati duygular› ve öz
sezileri erkeklere göre daha geliﬂmiﬂ. Bu özellikler, sektörümüzde olmas› gereken temel özellikler aras›nda yer almakta.
Sektörün müﬂteri iliﬂkileri, sat›ﬂ ve pazarlama, halkla iliﬂkiler ve reklâm departmanlar›nda ço¤unlukla bayan elemanlar›n çal›ﬂt›r›lmas› hep bu nedenlere dayal›.
Kariyerinizdeki hedefleriniz nedir?
Hedefim rent a car sektörünün geliﬂmesi, yayg›nlaﬂmas› ad›na yap›lacak her türlü olumlu çal›ﬂman›n bir parças› olmakt›r. Sektörde uzun y›llar çal›ﬂm›ﬂ bir insan olarak, bilgi ve
deneyimlerimi di¤er meslektaﬂlar›mla paylaﬂmak, sektöre yeni ve baﬂar›l› elemanlar kazand›rmak, onlara meslek içi e¤itimleri ve kiﬂisel geliﬂimleri konusunda destek vermek, kariyerim ad›na yapaca¤›m en anlaml› çal›ﬂmalar olacakt›r.
‹ﬂ hayat›nda kendinizi nas›l tan›mlars›n›z? Heyecanl›, huzurlu, dingin, renkli, yenilikçi, kontrollü, ak›lc›, farkl›... ?
‹ﬂ hayat›nda d›ﬂar›dan heyecanl›, renkli, yenilikçi ve d›ﬂa dö32>33

nük bir kiﬂilikte alg›land›¤›m› düﬂünüyorum. ‹ﬂin do¤as› gere¤i zaman zaman ak›lc› ve kontrollü davran›ﬂlar sergilesem
de daha çok duygusal taraf›m a¤›r bas›yor. Sat›ﬂ ve pazarlama a¤›rl›kl› çal›ﬂan kiﬂilerde hiç eksilmemesi gereken heyecan
ve empati duygusunun kendimde var oldu¤u kan›s›nday›m.
Bayan yöneticilerle çal›ﬂman›n zor oldu¤u söylenir. Siz erkek çal›ﬂanlar›n›zla m›, bayan çal›ﬂanlar›n›zla m› daha iyi anlaﬂ›yorsunuz?
Çal›ﬂanlar›m› erkek ya da bayan olarak kategorize etmem. ‹nsan olarak hepimizin ortak de¤erlerimiz çerçevesinde birlikte çal›ﬂma ilkelerine uyarak iﬂ yapmas› esast›r. Ancak görev
paylaﬂ›m› yaparken daha detayc›, araﬂt›rma gerektiren konular› bayanlara, teknik ve analitik anlamda uzmanl›k gerektiren konular› erkeklere yönlendirerek kendimce bir fark yaratmaya çal›ﬂ›r›m.
Yo¤un bir iﬂ temponuz var, ev ile iﬂi nas›l dengeliyorsunuz?
Yo¤un iﬂ temposu içinde ev ve iﬂ yaﬂam›n›n ideal ölçülerde devam›, ancak yak›n aile bireyleri ve / veya d›ﬂar›dan alaca¤›n›z desteklerle mümkün olabiliyor. Ben bu konuda çok ﬂansl› oldu¤umu itiraf etmeliyim. Yak›n aile bireyleri, özellikle evle ilgili sorumlulu¤umun çok büyük bir k›sm›n› üstlenmiﬂ durumdalar. Yo¤un ve yorgun geçen bir günün sonunda eve geldi¤imde, bana neredeyse sadece 9 yaﬂ›ndaki k›z›mla ilgilenmek d›ﬂ›nda bir iﬂ kalm›yor. ‹ﬂte ise, iﬂlerin tam tan›m› yap›lm›ﬂ ve görevler çal›ﬂanlar›ma aç›kça paylaﬂt›r›lm›ﬂ durumda. ‹ﬂ delegasyonu çok sa¤l›kl› bir ﬂekilde iﬂlemekte. Bu da bana, yarat›c› ve farkl› fikirler üretmek üzere iﬂ yerimde verimli bir zaman dilimi kalmas›n› sa¤l›yor.
‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zamanlarda neler yapars›n›z?
‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zaman›m›n ço¤u, ilkokul 3. s›n›fa giden k›z›mla
birlikte yüzme ve modern dans kurslar›nda geçiyor. Bu anlamda k›z›mla çok iyi bir ikili oldu¤umuzu da itiraf etmeliyim. Ayr›ca eﬂim ve ben seyahat etmeyi çok severiz. Yurt içinde ve yurt
d›ﬂ›nda, her f›rsatta k›sa ya da uzun turlara kat›l›r›z. Do¤ada, aç›k havada vakit geçirir, dostlar›m›zla bir araya geliriz.
Say›l› bayan yöneticilerden biri olarak, sektördeki erkek meslektaﬂlar›n›zla iliﬂkilerinizi kolay yürütebiliyor musunuz?
Sektördeki erkek meslektaﬂlar›mla bugüne dek sayg› ve sevgi çerçevesinde iliﬂkilerimiz hep düzgün yürümüﬂtür. Erkek
meslektaﬂlar›m benim dingin ve heyecanl› tarz›mdan, olaylara farkl› pencerelerden bakabilme yetene¤imden etkilendiklerini ifade etmektedirler. Birçok erkek meslektaﬂ›m, iﬂle ilgili,

Çizgisini en çok be¤endi¤iniz araç markas›? Hangi otomobili kullan›yorsunuz?
Yeni Ford Mondeo ve Ford Kuga çizgileri ile beni heyecanland›ran araçlar. Bu araçlar›n, en son teknolojinin bir ürünü
olmalar›n›n yan› s›ra bir tasar›m harikas› olarak da benim gibi pek çok kiﬂinin be¤enisini kazanaca¤›n› düﬂünüyorum. ‹ﬂ
toplant›lar›na giderken Ford Focus kullan›yorum. Ancak ‹stanbul’un yo¤un trafi¤inde toplant›lar›m›n olmad›¤› günlerde vazgeçilmez arac›m Ford Fiesta. Yak›t tüketimindeki ekonomi ve
kolay park etme avantaj› ile Fiesta, hayat›ma kolayl›k sa¤l›yor.
Araçlar›n teknik özelliklerine hâkim olmak sizin için ne kadar önemli?
Araçlar›n teknik özelliklerine ve rakip araçlarla olan farkl›l›klar›na güncel olarak hâkim olmak rent a car sektöründe önemli bir konudur. Art›k müﬂterilerimiz her markan›n Web sitelerine girerek ilgilendikleri araçlar›n tüm özelliklerini güncel
olarak ö¤renebilmekte, arac› bire bir görmeden de fikir sahibi olabilmekteler. Buna ra¤men rent a car sektöründe faaliyet
gösteren firmalar›n önemli misyonlar›ndan biri, kiralayaca¤›
araç markas›nda karars›z olan müﬂteriye, faaliyet konusuna
ve ihtiyaç önceliklerine uygun araçlar› önererek yön vermek
ve filo dan›ﬂmanl›¤› yapmakt›r. Bu da ancak araçlar›n teknik ve donan›m özelliklerine hâkim olmakla mümkündür.
Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor musunuz?
ﬁirket olarak sosyal sorumluluk projelerinde etkin faaliyetlerimiz vard›r. ﬁirketimiz ortaklar›n›n e¤itim alan›nda pek çok
vak›fta aktif çal›ﬂmalar› bulunmakta, e¤itime katk› yapmay›

en önemli bir sosyal sorumluluk olarak görmektedirler. Ayr›ca sa¤l›k sektöründe faaliyet gösteren pek çok vakfa üye olan
grup ﬂirketlerimiz aras›na yak›n bir gelecekte bir hastane projesi de eklenecektir. Bunlar›n yan›nda her y›l geleneksel olarak araç modifikasyonu proje yar›ﬂmas› düzenleyen ﬂirketimiz
en iyi projeyi belirleyerek ödüllendirmekte ve otomotiv yan
sanayisine de önemli bir sosyal katk› sa¤lamaktad›r.
‹ﬂ hayat›nda kahraman›n›z var m›?
Bugüne kadar mesleki kariyerimde ve kiﬂisel geliﬂimimde çok
önemli katk›lar› olan 3 kahraman›m oldu. Bunlardan ilki, iﬂ
hayat›mda pazarlama ve sat›ﬂ konular›nda uzmanlaﬂmam için
beni bizzat yönlendiren ve cesaret veren, ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme ‹ktisad› Enstitüsü’nde de¤erli hocam Kemal Kurtuluﬂ’tur. Staj yapmam için önerdi¤i Geliﬂim Yay›nlar› ise hem
ilk iﬂ yerim hem de okul hayat›ndan sonra çok elit bir çevre
kazanmam› sa¤layan, özgüvenimi art›ran ikinci okulum oldu.
Burada çal›ﬂt›¤›m süre içinde de di¤er kahramanlar›m›n engin
bilgi, deneyim ve dünya görüﬂlerinden yararlanma f›rsat› buldum. Ne yaz›k ki di¤er iki kahraman›m ﬂu an hayatta de¤iller. Ercan Ar›kl› ve Duygu Asena.
Bir iﬂ kad›n› nas›l giyinmeli? En severek / en nefret ederek giydi¤iniz giysi hangisi?
Bir iﬂ kad›n› her ﬂeyden önce kurum kültürüne uygun bir giyim stili belirlemiﬂ olmal›d›r. Nerede çal›ﬂ›l›rsa çal›ﬂ›ls›n, kad›n daima temiz, bak›ml›, kad›ns› özelliklerini vurgulayan ancak asla ön plana ç›karmayan bir giyim stilini benimsemiﬂ olmal›d›r. Ben iﬂ toplant›lar›nda genellikle klasik anlamda kabul görmüﬂ pantolon veya etek, gömlek, ceket üçlüsünü tercih eden gruptan›m. Ancak iﬂ yerinde geçirdi¤im zaman sürecinde rahat hareket etmemi sa¤layan triko bluz, klasik h›rka
ve yelek alternatiflerini de s›k kullan›r›m.
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ASF Otomotiv
Genel Müdür
Zeynep Fidan
Sektöre giriﬂinizin öyküsü
nedir?
Koç Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 2003 y›l›nda
mezun oldum. Daha sonra
aile ﬂirketimiz olan ASF
Otomotiv’de pazarlama departman›nda ise baﬂlad›m.
Ayn› zamanda Bo¤aziçi
Üniversitesinde yönetim
masteri yapt›ktan sonra
ﬂirketimizde farkl› departmanlarda çal›ﬂt›m. A¤abeylerimin
de aram›za kat›lmalar›yla aile ﬂirketimizi kurumsall›¤a geçirmenin ön haz›rl›klar›na baﬂlam›ﬂ olduk. ﬁirketlerimizi
FDN Grubu alt›nda toplad›k ve yönetim tarz› olarak da böl
ve yönet kavram›ndan yola ç›karak, tüm ﬂirketlerimizi birbirinden ay›rd›k ve profesyonel yöneticilerle yönetmeye baﬂlad›k. Benim sorumluluk alanimda ise Sigorta ﬂirketimiz,
FAZ Otomotiv ve Reklam ﬂirketimiz yer almaktad›r
Erkek egemen bir sektörde çal›ﬂman›n avantaj ve dezavantajlar› neler?
Erkek egemen bir sektörde çal›ﬂmak, inan›n bayan egemen
bir sektörde çal›ﬂmaktan daha uygun bizlere. Sebebi ise ikna
kabiliyetimizin yüksek olmas›n›n getirdi¤i avantajlar›n yan›
s›ra bayanlar› k›ramamak olgusunun toplumumuzda yer almas› ve de ikili iliﬂkilerde konu da¤›lmadan iﬂe konsantre
olabilmemiz. Bazen düﬂünüyorum da yan›mda bayanlar olsa ister istemez konu, beslenme, al›ﬂveriﬂ, spor tarz›nda konulara kayabilecekken, erkeklerle sadece iﬂ odakl› konuﬂabiliyorsunuz. Ayr›ca bayanlara bir ﬂey anlatmak isteyince
ön haz›rl›k yapmay› tercih ederim, k›r›lmas›n, yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n. Fakat erkekler direkt alg›lama yetene¤ine sahipler.
Bunlar avantajlar›yd›, dezavantajlar›na gelince, baz› ortamlara kesinlikle sizi kabul etmiyorlar. ﬁaﬂ›rabilirsiniz ama
gerçek; iﬂ toplant›s› dahi olsa informal bir toplant›ysa erkek
erke¤e çok daha mutlu oluyorlar. Bizim baz› ﬂirket gezilerimize bayanlar kat›lmas›n tarz›nda söylemler s›kça duydu¤um cümlelerdir. Bu sebeple iﬂe daha çok konsantre olabiliyorsunuz, çünkü kaynaﬂma, gezi toplant›lar›na çok da kat›lmak içinizden gelmiyor. Bu tarz eleﬂtirilere profesyonel yaklaﬂ›rsan›z hiçbir sorun yaﬂam›yorsunuz. ‹lk baﬂlarda herkes
bayan haklar›n› koruma güdüsüyle hareket edip sinirlenebiliyor ama sonralar› al›ﬂ›yor ve hatta bundan keyif alabiliyorsunuz.
Sizce bayanlar›n sektöre ve iﬂe katk›lar› nelerdir?
K›yafet, genel bak›m bir yana, çok daha farkl› bir çal›ﬂma
prensibimiz var. En büyük avantaj›m›z, bizler yaz›l› ve düzenli çal›ﬂmay›, organizasyon yapmay› genel olarak hayat›-
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t›m çok yo¤un say›lmaz, yeni yeni kuruyoruz her ﬂeyi. Yemek yapmay› da severim, özellikle hafif yiyeceklerden keyif
ald›¤›m›zdan yemek de bizim için sorun olmuyor.
m›z›n her evresinde uygular›z ve keyif al›r›z. Bu uygulamay›
iﬂ hayat›m›zda abart›ya kaç›rmamal›, gereksiz, zaman kaybettirici detaylarda bo¤ulmamal›y›z. ‹kna kabiliyetimiz ve
müzakere yetene¤imiz k›smen yüksek olsa da kendimizi kan›tlama, bayanlar da baﬂar›r h›rs›n› gösterme e¤ilimimiz gere¤inden fazla olmamal›. Sosyalli¤imizin, derneklere üyeli¤imizin, iﬂ d›ﬂ›ndaki faaliyet alanlar›m›z›n fazla olmas› da
kendimizi ve zaman›m›z› do¤ru planlayabilmemizden kaynaklanmakta. Tüm bunlar› ekiple yönetmeyi baﬂarabildi¤imiz an, finansal verilere de hâkim oldu¤umuz an san›r›m
baﬂar›l›y›z deme hakk›na sahip olabiliriz. K›sacas› sektöre
düzen, yaz›l› iletiﬂim, do¤ru raporlama, duygu getirerek oldukça katk› sa¤lad›¤›m›za inan›yorum.
Kariyerinizdeki hedefleriniz nedir?
Henüz yeni kurulan FAZ Otomotiv’i lider konumunda olan
ASF Otomotiv seviyelerine ç›karmak, FAZ Otomotiv’e toplam kalite yönetimi uygulamak, di¤er taraftan Agras Reklam ve Biliﬂim ﬂirketimizde üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z innovatif
projelerimizi hayata geçirmek, Sigorta ﬂirketimizi Axa, Koç
ve Aksigorta’da bölge lideri yapabilmek. Belirli zaman planlamas› dâhilinde hepsini güvendi¤imiz, profesyonel çal›ﬂma
arkadaﬂlar›m›zla gerçekleﬂtirece¤imize de eminim. Bir de bu
s›ralar doktora programlar›n› da araﬂt›r›yorum, önümüzdeki y›llarda san›r›m baﬂlayaca¤›m.
‹ﬂ hayat›nda kendinizi nas›l tan›mlars›n›z? Heyecanl›, huzurlu, dingin, renkli, yenilikçi, kontrollü, ak›lc›, farkl›... ?
Baﬂlang›çta inanmak zor gelmiﬂti ama iﬂ hayat›nda özel hayat›mdan çok farkl›y›m. Duygular›m› ve düﬂüncelerimi hemen dile getirir, sonraya b›rakmadan çözümlemeye çal›ﬂ›r›m, oldukça renkli ve heyecanl›y›md›r. Giriﬂimci ruhum bazen dominant ç›kar ve ani kararlar vererek baz› projelerde
h›zl› karar veririm. Bunun dezavantajlar›n› da yaﬂad›¤›m›
inkâr edemem. Analitik düﬂünme gücüm oldu¤u için ﬂansl›y›m ama bu konuda da kendimi geliﬂtirmeye çal›ﬂ›r, beyin
jimnasti¤i yapar›m. Bence beyin de vücudumuz gibidir, her
gün spor yap›yorsak her gün beynimizi de zorlay›c› sorular,
ya da Emrehan Hal›c› sorular›yla güçlendirmeliyiz.
Bayan yöneticilerle çal›ﬂman›n zor oldu¤u söylenir. Siz erkek çal›ﬂanlar›n›zla m›, bayan çal›ﬂanlar›n›zla m› daha iyi
anlaﬂ›yorsunuz?
Genel olarak anlaﬂabilme bak›m›ndan bay, bayan olarak
ayr› düﬂünmedim hiç. Sadece içinde yenilikçi ve heyecanl›
bir çocuk bar›nd›ran herkesle iyi anlaﬂ›r›m. Tutucu ve statükocular ise beni yorarlar.
Yo¤un bir iﬂ temponuz var, ev ile iﬂi nas›l dengeliyorsunuz?
Henüz yeni evliyim. Yaklaﬂ›k 2 ay oldu. Bu sebeple ev haya-

‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zamanlarda neler yapars›n›z?
Her sabah spora giderim. Saat 9’da masama oturdu¤umda
pozitif enerjiyle dolu oluyorum. Akﬂam ﬂirketten ayr›ld›¤›mda sektörden takip etti¤im e¤itim veya seminerlere kat›l›yorum. TUGIAD üyesiyim, Sal› akﬂamlar› toplant›lar›m›z oluyor, di¤er akﬂamlarda da eﬂim ve arkadaﬂlar›mla sahilde yürüyüﬂe ç›k›yoruz. TV hiç izlemedi¤im için san›r›m kendime
oldukça vakit ay›rabiliyorum. Hafta sonlar› ise “24”,
“Lost”, “Friends” tarz›nda keyifli dvd’ler izliyoruz, sinema,
tiyatro faaliyetlerinde bulunarak günümüzü de¤erlendiriyoruz. Kitap okumay› ve tart›ﬂmay› da çok sevdi¤imden zaman›m›n bir k›sm›n› da onlara ay›r›yorum.
Say›l› bayan yöneticilerden biri olarak, sektördeki erkek
meslektaﬂlar›n›zla iliﬂkilerinizi kolay yürütebiliyor musunuz?
Tabiî ki, gerçi iliﬂki yönetirken erkek bayan olarak bakmamak gerek. Tan›mad›¤›n›z biriyle müzakere yapmadan ön
haz›rl›k yapmay› tercih ederim. Böylelikle kiﬂiyi tan›m›ﬂ konuﬂmaya da 1-0 baﬂlam›ﬂ oluyorsunuz. ﬁu da bir gerçek ki,
erkekler de sizi kaplumba¤a tavﬂan hikâyesindeki kaplumba¤a olarak gördü¤ünden onlar› bir ﬂekilde geçmeniz daha
keyifli olabiliyor.
Çizgisini en çok be¤endi¤iniz araç markas›? Hangi otomobili kullan›yorsunuz?
Renault bayisi oldu¤umuzdan en çok Renault markalar›n›
yak›ndan inceleme f›rsat›m oluyor. Ben 2 araç kullan›yorum. Hafta içleri ve uzun yollarda oldukça keyif ald›¤›m ve

güvenerek kulland›¤›m yeni Laguna, haftasonlar› ise kendimi güvende hissettigim bir di¤er marka Range Rover Sport.
Araçlar›n teknik özelliklerine hâkim olmak sizin için ne kadar önemli?
Motor gücü, ekipmanlar› benim için önemli. Çünkü iﬂin içerisinde dizel motorlar›n fark›n›, silindir hacimleri fark›n› alg›layabiliyorsunuz art›k. Ama san›r›m d›ﬂ görünüﬂe daha
çok bak›yorum.
Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor musunuz?
TEMA Vakf› ile farl› projeler haz›rl›yoruz. Kimi zamanlarda müﬂterilerimize promosyon olarak dikili bir a¤aç hediye
ediyoruz. Gönül köprüsü gibi projelerde bireysel yer al›yorum. TUGIAD sayesinde farkl› projelerimiz de olabiliyor.
‹ﬂ hayat›nda kahraman›n›z var m›?
Biraz enteresan olacak ama “Mustafa Kemal ﬁirket Yönetseydi” kitab›ndan çok etkilenmiﬂtim, Koray Tulgar’›n. Yönetseydi gerçekten kahraman›m kendisi olurdu. Babam›n
kontrolcü ve h›zl› karar verebilme yetene¤ine hayranl›k duyar›m, Renault Mais Genel Müdürümüz ‹brahim Aybar’›n
iletiﬂim ve güçlü konuﬂma, motive etme yetene¤ine, Güler
Sabanc›’n›n konumuna ve o konumundaki duruﬂuna hayranl›k duyar›m. San›r›m tek bir kahraman karakter de¤il de,
hayranl›k duydu¤um özellikler var.
Bir iﬂ kad›n› nas›l giyinmeli? En severek / en nefret ederek
giydi¤iniz giysi?
‹ﬂ kad›n› temiz ve yal›n giysileri tercih etmeli. Büyük göz al›c› tak›lar, garip, desenli çoraplar, ses ç›karan terlikler, çok
dikkat çekici renkler kullan›lmamal›. Daha pastel tonlar, ﬂ›k
ayakkab› ve çantalar tercih edilmeli.
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SEKTÖRDEN

SON DÖNEM‹N YÜKSELEN
YILDIZI OTOGAZ

Standart Filo Kiralama
Yönetici Direktör
Saniye Yeﬂilbaﬂ
Sektöre giriﬂinizin öyküsü
nedir?
‹lk iﬂ deneyimim olan finansal kiralama sektöründe,
operasyonel kiralama kavram›n›n ilk uygulay›c›lar›ndan
olmak fikri çok ilgimi çekiyordu. Ne yaz›k ki o dönemde çal›ﬂm›ﬂ oldu¤um kurumda uygulama f›rsat› bulamad›k ve zaman içerisinde sektör de¤iﬂtirsem de operasyonel kiralama hep idealimdeki iﬂti. 2003 y›l›nda bir ilana baﬂvurmamla kariyer yolum de¤iﬂmiﬂ oldu.

rimli profesyonel iliﬂki kurdu¤uma inan›yorum. Samimi olarak belirtmem gerekirse, çal›ﬂma ortam›nda insanlar› kad›nerkek diye ay›rmaktan kaç›n›yor verimlilik odakl› adil yönetim anlay›ﬂ›n› çok önemsiyorum.

Erkek egemen bir sektörde çal›ﬂman›n avantaj ve dezavantajlar› neler?
Otomobil sadece profesyonel anlamda de¤il günlük yaﬂamda da erkekler ile daha çok özdeﬂleﬂen bir ilgi alan› oldu¤undan sektörde kad›n profesyonel say›s›n›n az olmas›n› yad›rgam›yorum. Erkek egemen bir sektörde kad›n olmak, öncelikle kiﬂisel markan›z›n daha çabuk oluﬂmas›n› sa¤l›yor. Muhtemelen sektörün en az deneyimli profesyoneli olarak, aç›kças› bir dezavantaj›n› yaﬂad›m diyemem.

‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zamanlarda neler yapars›n›z?
‹ﬂ d›ﬂ›ndaki zaman›m›n çok büyük bir k›sm›n› aileme kaliteli
zaman ay›rmaya ad›yorum. Yak›n tarihle ilgili alternatif bak›ﬂ aç›s› taﬂ›yan kitaplar en büyük ilgi alan›m.

Sizce bayanlar›n sektöre ve iﬂe katk›lar› nelerdir?
Salt sektörel olarak de¤il genelde iﬂ hayat›nda kad›nlar›n daha
h›zl› karar alabildiklerini, öngörülü olduklar›n› ve iﬂe adanm›ﬂl›klar›n›n çok iyi düzeyde oldu¤unu söyleyebilirim. Bu özelliklerimizle sektörümüzün de geliﬂimine katk›da bulundu¤umuz
inanc›nday›m. Erkek meslektaﬂlar›m›z› k›zd›rmak istemem.
Onlar da bize k›yasla de¤iﬂken durumlara daha kolay adapte
oluyor ve do¤rudan çözüme yönelik aksiyonlar al›yorlar.
Kariyerinizdeki hedefleriniz nedir?
Operasyonel kiralama dünyada yar›m yüzy›ldan fazla süredir
uygulana gelen ve henüz ülkemizdeki geçmiﬂi çok yeni olan
bir sektör. Sektörün uluslararas› kriterlerinin ülkemizdeki uygulay›c›lar›ndan biri olmak, bu kriterlerin sektör taraf›ndan
da benimsenmesine katk›da bulunmak en önemli hedefim.

Yo¤un bir iﬂ temponuz var, ev ile iﬂi nas›l dengeliyorsunuz?
Dengelemiyorum. ‹ﬂ, her zaman öncelikli s›radad›r. Sevdi¤iniz ve baﬂar›l› oldu¤unuz iﬂi yapt›¤›n›zda aile hayat›n›z da do¤al olarak bundan olumlu etkileniyor. Huzurlu ev ortam› ve
birbirine destek olan aile bireyleri de iﬂ yaﬂam›ndaki zorluklar› daha kolay atlatman›za yard›mc› oluyor.

Say›l› bayan yöneticilerden biri olarak, sektördeki erkek meslektaﬂlar›n›zla iliﬂkilerinizi kolay yürütebiliyor musunuz?
Tabii ki.
Çizgisini en çok be¤endi¤iniz araç markas›? Hangi otomobili kullan›yorsunuz?
Yayg›n üretim yapan markalar aras›nda Mercedes’i ayr› bir
yere koyuyorum.
Araçlar›n teknik özelliklerine hâkim olmak sizin için ne kadar önemli?
Hem teknik özelliklerine hâkim olmak hem de olabildi¤ince
çok çeﬂitli araç kullan›m›n› denemek ürün konusundaki bilgilerimizi güncel tutmay› sa¤lad›¤›ndan çok önemli.
Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor musunuz?
Dünyam›z›n k›s›tl› kaynaklar›n›n h›zla eridi¤inin ve trafi¤e ç›kan her arac›n çevreye olumsuz tesirinin bilincindeyiz. Araç
önerilerimizi en az C02 sal›n›m› olanlardan tercih ediyor ve
trafi¤e ç›kan her arac›m›z için sosyal sorumlulu¤umuzun gere¤i olarak belirli bir fonu çevre sa¤l›¤› için kullan›yoruz.

‹ﬂ hayat›nda kendinizi nas›l tan›mlars›n›z? Heyecanl›, huzurlu, dingin, renkli, yenilikçi, kontrollü, ak›lc›, farkl›... ?
Kesinlikle proaktif. ‹htiyaçlara uygun esnek çözümler üretmek
konusunda iddial›y›m.

‹ﬂ hayat›nda kahraman›n›z var m›?
‹nsani vas›flar›ndan ve ahlaki de¤erlerinden ödün vermeden
eme¤i ile çal›ﬂan herkes.

Bayan yöneticilerle çal›ﬂman›n zor oldu¤u söylenir. Siz erkek çal›ﬂanlar›n›zla m›, bayan çal›ﬂanlar›n›zla m› daha iyi anlaﬂ›yorsunuz?
‹ﬂine sayg›l› ve ö¤renmeye aç›k her iﬂ arkadaﬂ›mla sa¤l›kl›, ve-

Bir iﬂ kad›n› nas›l giyinmeli? En severek / en nefret ederek giydi¤iniz giysi?
Genellikle rahat giysileri tercih ediyorum. Pantolon-trikoyu
severek giyiyorum; ceket giymekten hoﬂlanm›yorum.

36>37

yondan fazla otogazl› araç bulunuyor. Sadece Türkiye'de de¤il,
Güney Kore, Japonya, Polonya, ‹talya, Avustralya, ‹ngiltere
ve Hollanda gibi pek çok geliﬂmiﬂ ülkede otogaz yo¤un olarak
kullan›l›yor.
2007 sonu itibar›yla, Türkiye'deki otogazl› araç say›s›n›n yaklaﬂ›k iki milyona ulaﬂt›¤› tahmin ediliyor. Di¤er bir ifadeyle, Türkiye'deki her dört binek araçtan biri yak›t olarak otogaz kullan›yor.
Otomobil sahiplerini en çok LPG’nin araçlar›n garantisini bozmas› korkutuyor. Ancak, Chevrolet, Lada, Proton ve Daihatsu baz› araçlar›n› LPG’li olarak ve garanti kapsam›ndan ç›karmadan sat›yor. Üstelik bu araçlarda kampanyalar düzenleyerek
kullan›m› teﬂvik ediyorlar.
2008 y›l›nda otogaz tüketiminin bir önceki y›la oranla yaklaﬂ›k
%10 artarak iki milyon tonu aﬂt›¤› Türkiye'de, otomobil kullan›c›lar›n›n yak›t ekonomisi ve çevre kirlili¤i konusunda duyarl›l›¤› her geçen gün art›yor. Her iki konuda da benzin ve motorinden daha iyi notlara sahip olan otogaz, dönüﬂüm teknolojilerinde sa¤lanan geliﬂmelerle de giderek daha çok kiﬂinin tercihi haline geldi. Art›k pek çok lüks s›n›f otomobil ve arazi arac› otogaza dönüﬂtürülüyor ve otogaza dönüﬂtürülmüﬂ araçlar
2. elde benzinli araçlardan daha çok tercih ediliyor. Bunun en
önemli nedeni de otogazl› araçlar›n benzinliye göre % 30, dizele göre de % 20 yak›t tasarrufu sa¤lamas›.
Benzinli araçlar, basit bir dönüﬂtürme operasyonundan sonra
rahatl›kla otogaz ile çal›ﬂ›r hale getirilebildi¤inden otogaza geçiﬂ her geçen gün art›yor. Günümüzde dünya çap›nda 12 mil-

ARAÇ TANITIM

AUDI’N‹N YEN‹ PERFORMANS ‹KONU

RS6 AVANT
Audi’nin en sportif modellerine verdi¤i RS kodunu taﬂ›yan model
ailesinin yeni performans ikonu RS6 Avant, 580 HP güç üreten çift
turbo beslemeli V10 motoru, quattro dört tekerlekten çekiﬂ sistemi
ve dinamik sürüﬂ kontrolüne sahip spor süspansiyonunun yan› s›ra
LED teknolojili farlar› ve dinamik kostümüyle dikkatleri üstüne
toplamay› baﬂar›yor.

S

portif zarafet ve seçkin Audi lüks anlay›ﬂ›n›n baﬂar›yla kombine edildi¤i Audi RS6 Avant’t›n kabin içinde karbon fiber, alüminyum, deri ve alkantara malzemeler bir arada kullan›l›yor. 3 kollu çok
fonksiyonlu sportif direksiyonu, MMI sisteminin alüminyum renkli butonlar›, pedal tak›m›, ekstra sportif
yap›lar›yla dikkat çeken ön koltuklar kabin içindeki
di¤er önemli tasar›m detaylar› aras›nda yer al›yor.
Audi’nin yeni nesil tasar›m anlay›ﬂ›n›n en belirgin
özelliklerinden biri olan ön farlardaki ﬂerit biçimli
LED teknolojili ayd›nlatma özelli¤inin kullan›ld›¤›
RS6 Avant, S6 modeline göre daha geniﬂ hava kanallar›na sahip ön alt ›zgaras›, çarp›c› tasar›ml› ön tamponu ve krom çerçeveli yekpare ›zgaras› ile kendinden
emin bir görünüm sunmay› baﬂar›yor. Bununla birlikte
1980’lere damgas›n› vuran ve Alman üreticinin dört
tekerlekten çekiﬂ teknolojisinin öncüsü baﬂar›l› ralli
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otomobili Audi quattro’yu and›racak biçimde geniﬂ tekerlek yuvalar›na sahip RS6 Avant’›n arka bölümünde
de aerodinamik spoyler ve oval egzoz borular› dikkat
çekiyor.
Yeni Audi RS6 Avant’a mevcut Audi model yelpazesinin en güçlü modeli unvan›n› kazand›ran çift turbo
besleme ünitesine sahip 5.0 litrelik FSI teknolojili
(TFSI) V10 motor, 580 HP güç üretiyor. 1.500 ile
6250 d/d gibi geniﬂ bir devir aral›¤›nda 650 Nm’lik
muhteﬂem bir tork de¤erine de imza atan motorlu ve 6
ileri tiptronic ﬂanz›manl› Audi RS6 Avant, 2.025 kg’lik a¤›rl›¤›na ra¤men 0–100 km/s h›zlanmas›n› sadece
4.6 sn’de tamaml›yor. Elektronik olarak s›n›rland›r›ld›¤› için 250 km/s’lik maksimum h›za eriﬂebilen Audi
RS6 Avant, statik konumdan 200 km/s’ye ise 14.9
saniyede ç›kabilmesiyle göz kamaﬂt›ran bir baﬂka performans verisi sunuyor.

SÖYLEﬁ‹

Autolink Filo Yönetimi Genel Müdürü Nurkan Yurdakul:

SEKTÖR KÜÇÜK
HESAPLAR PEﬁ‹NE
DÜﬁMEMEL‹
Finansörlerimize ve bankalar›m›za,
markalar›m›za ve müﬂterilerimize
bu ﬂeffaf ve güvenilir platformu
sa¤lamam›z gerekiyor. Sektör de
bu yönde yürümeli.

N

Foto¤raflar: Necat NAZARO⁄LU

urkan Yurdakul 1959 Karabük
do¤umlu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra
Paris Nanterre Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirir, Türkiye’ye döner.
1987 y›l›nda Yap› Kredi Leasing’te baﬂlayan çal›ﬂma hayat›nda, Finans Leasing’te Genel Müdür Yard›mc›l›¤›, Ege
Leasing’te Genel Müdürlük görevlerini
üstlenir. 14 y›l süren leasing çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan 2001 y›l›nda otomotiv sektörüne, Citroen Baylas Otomotiv Genel
Müdürü olarak geçen Yurdakul, 2005 y›l› ortas›na kadar görevini sürdürür. 2006
y›l›nda Taﬂar Grup bünyesine geçerek Autolink Filo Yönetimi Genel Müdürü olan
Nurkan Yurdakul ile araç kiralama sektörü üzerine sohbet ettik.
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Niçin kamu yönetimi bölümünü tercih ettiniz ?
Esas›nda bu bölüm bizdeki kamu yönetimi ile iﬂletme kar›ﬂ›m› bir bölümdür ve
bir iﬂletmenin yönetimi konusunda gerekli tüm konular vard›. Ekonomi, muhasebe, bilgi iﬂlem gibi teknik konular›n yan›s›ra, medeni hukuk, idari hukuk, ekonomi tarihi gibi konular›n olmas› beni cezbetti.

Uzun bir süre leasing sektöründe çal›ﬂm›ﬂs›n›z, otomotiv sektörüne geçiﬂiniz nas›l
oldu?
Beni Ege Leasing’e Genel Müdür olarak
1996’da Bayraktar ailesi ald›. Aile ile iliﬂkilerimiz hep s›cak oldu. 2001 y›l›nda beni bu kez Baylas Otomotiv’in baﬂ›na getirdiler. Kiﬂi olarak güvenebilecekleri birini ar›yorlard› ve bu sektörde de baﬂar›l› olaca¤›ma inanm›ﬂlard›. San›r›m bu
güvenlerini boﬂa ç›karmad›m.
Sektör de¤iﬂtirmek konusunda bir tereddüt yaﬂad›n›z m›?
Hay›r. Ben insan iliﬂkilerinde kendime güvendi¤im için o konuda bir tereddüt yaﬂamad›m ve hakikaten çok baﬂar›l› iﬂler
yapt›k. Ben genel müdür olduktan bir hafta sonra kriz oldu ve % 80 devalüasyon
alt›nda, ithalatç› bir ﬂirketin genel müdürü olarak asl›nda otomotivi bilmenize de
çok gerek yoktu. Olaylar› yönetmek çok
önemliydi. Bir bayi a¤›n› yönetmek önemli bir görev. Tüm bayileri diri ve ayakta
tutmak önemli. Zaman içinde sektöre hâkim olunuyor zaten. 2001-2003 y›llar›
aras› otomotiv pazar›n›n en zor oldu¤u
dönemlerdi. Biz bayilerimize verebildi¤imiz güvenle yat›r›m yapt›rd›k. Bayi a¤›-

m›z hem adetsel, hem de kalite olarak
yükseldi. 2000 y›l›n›n sonunda % 0.9
olan pazar pay› 2005 y›l›n›n ortas›nda %
2.06’ya ç›km›ﬂt›. Çok güzel bir 4,5 sene
geçirdik. Hissedarlar-üretici-yetkili sat›c›lar ve servisler-personel gibi tüm aktörlerin ç›karlar›n› dengede tutmak, bazen
baz›lar›n›, bazen di¤erlerini öne ç›karmak
çok hassas bir olay. ‹nsana kendini jonglör gibi hissettiriyor. Leasing sektörü ise
çok zevklidir çünkü hiç bilmedi¤iniz birçok sektörü tan›mak zorunda kal›rs›n›z.
Birçok sektörün finansal ve teknik zorluklar›n› tan›rs›n›z, hangi iﬂ hangi makinayla yap›l›r›, proje analizini ö¤renirsiniz.
Leasing’in içinde ekonomi de vard›r, sigorta da vard›r, hukuk da vard›r. Sonuç
olarak, 14 y›l leasing, üzerine 4,5 y›l otomotiv. Bunlar›n birleﬂmesiyle ortaya ne
ç›kar? Filo kiralama… Kiralama sektörü asl›nda tam bir finansal yönetim, otomobille ismi kadar alâkal› de¤il. Otomobil oradaki bir ürün sadece. Önemli olan
finans›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde yönetimi.
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Y›lda sat›lan araç say›s›n›n 1 milyon olmas›
gerekir, olacakt›r da ama kiralama sektörü
otomotiv sektöründen daha çabuk
büyüyecektir. Bu sektörün gidilecek daha
çok yolu var.

Piyasadaki kiralama firmalar›na bakt›¤›m›zda bu çok fazla farkedilen bir durum mu?
Yavaﬂ yavaﬂ farkediliyor, farkedilmek zorunda. Çünkü operasyonel kiralama ﬂirketlerinin ayl›k ödemelerine bak›n, % 90’›
kredi geri ödemesiyse % 10’u servis, bak›m, lastik ödemeleridir. Ancak bu konular›, hatta sigorta da dahil, hiç hafife almamak gerekiyor. Çünkü büyük rekabet-

ten dolay› kâr marjlar› düﬂtü. O % 10’un
içinden ne kazan›rsan›z, o operasyonu ne
kadar iyi yönetirseniz, kârlar›n›z da o
oranda artar.
Sektörde eleman yetiﬂtirmek ya da yetiﬂmiﬂ eleman› bulup istihdam etmek ne derece mümkün olabiliyor?
Bizim pazarlama bölümümüzde çal›ﬂan
arkadaﬂlar›m›zdan pazarlama müdürü-

müz ekonomist, di¤eri mühendis, bir di¤eri iletiﬂtim fakültesi mezunu. Art›k kaliteli eleman bulunuyor çünkü sektör son
iki y›lda bir ivme kazanmaya baﬂlad›. Henüz potansiyelinin % 10’unda bu sektör.
Daha % 90 gidecek yolu var. ﬁirketler geliﬂtikçe yabanc›lar bu sektöre ra¤bet edecek, çal›ﬂ›lmak istenen bir sektör haline
gelecek. Ancak bu sektörde önemli olan,
tüm çal›ﬂanlara, bu kurumlar›n birer
“banka d›ﬂ› finansal kurum” oldu¤unu
anlatabilmek, finansmanc› gibi düﬂünebilen pazarlamac›lar, pazarlamac› gibi düﬂünebilen finansç›lar yetiﬂtirebilmektir.
Müﬂterilerinizin marka seçimlerinde yönlendirici oluyor musunuz?
Müﬂteriler belli markalar› tercih ederek
geliyorlar. Biz de onlar› yönlendirmiyor
de¤iliz asl›nda ama empoze etmiyoruz, sadece yönlendiriyoruz. Bizim müﬂterilerimiz bu araçlar› kullanan as›l kiﬂiler de¤il.
Bu iﬂe karar verenler, kullan›c›lar olmuyor genelde ve onlar da en düﬂük maliyetli arabay› istiyorlar. En ucuz fiyatl› araban›n, en ucuz maliyetli araba oldu¤unu
düﬂünüyorlar. Ama öyle bir ﬂey yok. Bugün çok ucuz bir Çin markas›n›n ayl›k kiras›, eminim ki pazar›n % 80’ini oluﬂturan 3-4 marka ile üç aﬂa¤› beﬂ yukar› ayn› fiyata gelir. Çünkü ikinci el de¤eri var,
bak›m onar›m› var, servis yayg›nl›¤› var.
Yani bütün markalarda ayn› hizmeti verememek kayg›s› var. Tabi ki bu nedenle iﬂ markalara düﬂüyor. Çok marka olmas› fazla bir ﬂey ifade etmiyor, markalar›n iyi olmas›, yayg›nlaﬂm›ﬂ olmas›, ikinci el de¤erinin olmas› gerekiyor. Türkiye’nin hakk› y›lda 1 milyon araçt›r. Y›lda sat›lan araç say›s›n›n 1 milyon olmas› gerekir, olacakt›r da ama kiralama sektörü otomotiv sektöründen daha çabuk
büyüyecektir. Bu sektörün gidilecek daha çok yolu var. Bu gidilecek yolun k›ymetinin bilinmesi laz›m. Sektörde faaliyet
gösteren ﬂirketlerin ve çal›ﬂanlar›n sektörü istismar etmemesi gerekiyor çünkü bu
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sektörde düzgün çal›ﬂarak da kazanaca¤›m›z çok para var.
Taﬂar Grubu kiralama sektörünün geliﬂimini ne zaman gördü, nas›l baﬂlad› ve bu
günlere nas›l gelindi?
Taﬂar Grubu bu iﬂe 2001 y›l›nda baﬂlad›
ama kriz oldu¤unda ara verildi. 2004 y›l›nda çok büyük bir uluslararas› müﬂterinin talebiyle, tahsilat riski olmad›¤› da görülünce iﬂlem tekrar baﬂlad›. Özellikle yabanc› ﬂirketler ve büyük yerli ﬂirketlerle
yani ufak dalgalanmalarda pes etmeyecek
ﬂirketlerle bu iﬂin yap›laca¤›na karar verildi. 2004 y›l›ndan itibaren de portföy
geliﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂ oldu.
Firman›zda markalaﬂma nas›l baﬂlad›?
Markalaﬂma 2007 y›l›ndan itibaren baﬂlad›. Bizim tan›t›m faaliyetimiz çok fazla de¤ildi. Pazarlamada bir tane yetkili arkadaﬂ›m›z vard›. Ama hakikaten çok üst
düzeyde hizmet sunmam›z ve müﬂterilerimizin de memnuniyetleri sonucu tavsiye yolu ile belli bir portföy edinmiﬂtik.
Kendimizi geliﬂtirip aktif pazarlama yapmaya karar verdikten sonra isim konusunda tereddütler ortaya ç›kt›. ﬁirket Taﬂar Pazarlama ve Çetaﬂ bünyesinde. Ama
bizim grubumuz bünyesinde “Autolink”
markam›z zaten mevcut. “Autolink ‹kinci El” bir kurum olarak Türkiye’nin ilk
ikinci el otomobil kuruluﬂu. “Autolink
Yedek Parça” AC Delco ürünlerini pazarlayan ﬂirketimiz. Biz de “Autolink Filo
Yönetimi” olarak son iki senedir markalaﬂmaya devam ediyoruz.
ﬁu an kaç araçla faaliyet gösteriyorsunuz?
Hangi markalar a¤›rl›kta?
ﬁu anda 3.000 arac›m›z var. Portföyümüzün a¤›rl›¤›n› Renault, Ford ve Fiat oluﬂturuyor. Çetaﬂ Grubu, Renault ve Ford’un
en büyük bayilerinden ama bu yüzden de¤il, kiralaman›n a¤›rl›¤› bu yönde oldu¤u
için bu markalar› tercih ediyoruz.

Bayilikleriniz size avantaj sa¤l›yor mu?
Bizim bayiliklerimiz, di¤er operasyonel
kiralama ﬂirketlerine de hizmet veriyorlar. Dolay›s›yla biz onlardan çok daha
fazla avantajl› de¤iliz. Onlar ne al›yorsa
biz de onu al›yoruz. Sonuç olarak biz bayiliklerimizle de¤il portföyümüzdeki araçlar›n a¤›rl›¤›yla bir ﬂeyler yap›yoruz. Ben
grubun di¤er ﬂirketleri için bir al›c›y›m,
ayn› zamanda da servise araç temin eden
bir müﬂteriyim. 35 y›ld›r bu sektörde var
olan bir ﬂirketin parças› olmak önemli bir
avantaj. Zaten bizim müﬂterilerimizin %
70-80’inin çok uluslu ﬂirketler olmas›n›n

da arkas›nda yatan destek, Taﬂar Grubu’nun bir ﬂirketi olmakt›r.
Türkiye'deki müﬂterilerin kiralamaya bak›ﬂ aç›s› nas›l sizce?
1987 y›l›nda ben leasinge baﬂlad›¤›mda,
elde çanta deli gibi anlat›rd›k müﬂterilere, “Bu iﬂin avantaj› ﬂudur, KDV’yi % 18
yerine % 1 ödersiniz.” diye. Ama “üç kuruﬂ fazla olsun, benim olsun” mant›¤›n›
k›ramazd›k. Ancak günümüzde finansal
kiralama yerine oturdu. Söylemek istedi¤im, operasyonel kiralama da yerini bulmaya baﬂlayacak. Niye senin olsun? Se-
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müﬂteri arac›n›n finansman› için, servisler hizmetlerini satmak için kullan›yor.
Bu nedenle, finansörlerimize ve bankalar›m›za, markalar›m›za ve müﬂterilerimize bu ﬂeffaf ve güvenilir platformu sa¤lamam›z gerekiyor. Sektör de bu yönde
yürümeli, küçük hesaplar peﬂine düﬂmemeli.

ﬁu anda 800 bin ﬂirket arac› var. B›rak›n 800 bini, yar›s› kiralamaya
geçse, 300 bin araç daha kiralanacak, ﬂu anda 100 bin civar›nda araç
park› var. En çok arac› olan meslektaﬂ›m›z›n 22.000-23.000 arac› var.
En az üç kat›na ç›kmas› gerekiyor bu say›n›n.

nin olsa ne farkedecek? Sat›n al›rsan›z yat›r›m bütçesinden gidiyor, kiralarsan›z iﬂletme bütçesinden gidiyor, bu kadar basit. Sonuç olarak her iki durumda da ayn› ekonomik fayday› elde ediyorsunuz. Birinin sonunda araç sizin oluyor ve ikinci
elde sat›yorsunuz. Di¤erinde bir y›l›n sonunda arac› geri veriyorsunuz ama toplam ödemelere bakt›¤›n›zda tart›ﬂmas›z
bir ﬂekilde kiralaman›n daha avantajl› oldu¤unu görüyorsunuz. Diyelim ki kendiniz yönettiniz filonuzu. ‹kinci el konusuna gelince, siz 100 tane arabay› satabilir misiniz? Elinizde 100 tane araba oldu¤unu gören size onun piyasa de¤erini verir mi? ﬁu anda araçlar›n›n sahibi olan
müﬂteriler, yavaﬂ yavaﬂ bu gerçekleri anlay›p, kendi esas iﬂlerine odaklanacaklar,
nas›l ki art›k personel yemeklerini kendi44>45

leri piﬂirmeyip d›ﬂar›dan al›yorlarsa, nas›l ki art›k temizlik, güvenlik hizmetini d›ﬂar›dan al›yorlarsa, filo hizmetlerini de kiralama ﬂirketlerinden alacaklard›r.
Kamuya bak›ﬂ aç›n›z nas›l, yönelmeyi düﬂünüyor musunuz? ﬁu anda kiralamaya
baﬂlad›lar ve büyük bir potansiyel var.
Düﬂünmüyoruz çünkü çok büyük potansiyel peﬂinde de¤iliz biz. ﬁu anda mevcut
özel sektör potansiyelini de¤erlendirelim
yeterli, çünkü her yere ulaﬂamazs›n›z, operasyonu sa¤l›kl› yönetmenin yan›nda bu
iﬂ bir kredi iﬂi. Bir araba 20 bin USD, bin
araba 20 milyon USD, 10 bin araba 200
milyon USD. Böyle bir süreci de sa¤laman›z gerekir. Son global krizin Türkiye’ye
yans›malar›n› yaﬂ›yoruz. Kredi de¤erlili¤i yüksek olan müﬂterilere bile bankalar,

kendi durumlar›ndan dolay› kredi vermekte biraz çekimser davran›yorlar. ﬁu
anda 800 bin ﬂirket arac› var. B›rak›n 800
bini, yar›s› kiralamaya geçse, 300 bin araç
daha kiralanacak, ﬂu anda 100 bin civar›nda araç park› var. En çok arac› olan
meslektaﬂ›m›z›n 22.000-23.000 arac› var.
En az üç kat›na ç›kmas› gerekiyor bu say›n›n. Bunu becerebilmek için de önemli finans kayna¤› sa¤lamak gerekir. Bu iﬂin
finans baca¤›n› asla unutmamak gerekir.
Yabac›lardan, onlar›n iﬂ yap›ﬂ ﬂekillerini
muhakkak ö¤renmeliyiz. Finansman kaynaklar›n› çok geliﬂtirmeliyiz. Bankac›l›k
sektörü de operasyonel kiralama sektörüne has mutlaka bir tak›m enstrümanlar
geliﬂtirecek. Biz bir hizmet platformuyuz
ve banka, bizi paras›n› satmak için kullan›yor, markalar araçlar›n› satmak için,

Müﬂterilerinizle iliﬂkileriniz, özellikle de
müﬂteri sadakatiniz nas›l?
Müﬂteri sadakatimiz çok iyi. 2004 y›l›nda baﬂlad›¤›m›z ilk sözleﬂmelerimiz sona erdi ve o sözleﬂmelerin hepsini yeniledik. Bir tek, kendi operasyonel kiralama ﬂirketlerini yabanc› ortaklar ile kuranlar hariç. 3.000 araçta böylesine bir kalite yakalad›ysak ekibimizin bu konuda yetene¤i var demektir. Bu ekibin güçlendirilmesiyle, 10 bin araçla da ayn› hizmeti
verebilece¤imizi düﬂünüyoruz.
Önümüzdeki y›llarda büyüme hedefiniz
nedir?
San›yorum biz ﬂu anda ilk 10’un içindeyiz, hem de bu araç say›m›zla. Ama bu
iﬂ bir ölçek iﬂi, onun için iﬂi büyütmek durumunday›z. Bizdeki hedef, her y›l iﬂi en
az bir önceki y›l kadar art›rmak, yani %
100 büyüme. Önümüzdeki 3 y›lda % 100
büyümeye gitmek zorunday›z. Bu sene
herhalde 1.200-1.500 civar›nda araç alaca¤›z. Gelecek sene 2.500’ü aﬂmam›z, bir
sonraki sene ise 3.000-4.000 alm›ﬂ olmam›z laz›m. Çünkü o s›rada 3. senesi dolanlar›n yenilemesi var. Bunun finansman›n› da ayarlamak gerekiyor, eleman›n›
da ayarlamak gerekiyor. Tabii bir de ikinci el sat›ﬂlar›.
2. el araçlar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Sat›ﬂlar›m›z›n çok büyük k›sm›n› grup ﬂirketimiz olan “Autolink ‹kinci El” yap›yor, bu bir avantaj. Tam kontrolün eli-

mizde olmas› çok önemli. Biz sat›ﬂlar›m›z›n % 70’ini direkt perakende müﬂterilere ulaﬂt›rabiliyoruz. Tabii ikinci el iﬂi yapan büyük esnaflarla da çal›ﬂmay› ihmal
etmiyoruz.
‹kame araç konusunda ne tarz hizmet sunuyorsunuz? Ne kadar sürede temin ediyorsunuz, bunun için havuzunuz var m›?
‹kame araçlar› bir günde temin ediyoruz.
‹stanbul içerisinde 1 saat içinde verdi¤imiz müﬂteri var. 5 saate de ç›k›yor ba-

zen ama ‹stanbul içerisinde 12 saat beklemiﬂ müﬂterimiz yoktur. Havuzumuz %
1 oran›ndad›r. Birçok firma art›k havuz
bulundurmuyor, günlük kiralamac›lardan
destek al›yor. Ama biz, verileren araçlar›n ve hizmetin kalitesi kayg›s›yla, günlük
kiralamac›lardan destek alm›yoruz, ﬂimdilik kendimiz hallediyoruz iﬂi.

ARAÇ TANITIM

HAYALLER‹N‹ZDEK‹ GEN‹ﬁL‹⁄E VE AYDINLI⁄A G‹DEN YOL

308 SW PANORAMIC
Peugeot’nun yeni modeli 308 SW Panoramic, yandan
bak›ld›¤›nda, cesur bir ﬂekilde öne do¤ru uzat›lm›ﬂ ön
cam›yla bu s›n›fta benzersiz olan dinamik bir
perspektif sunuyor.

3

08 modeli ile orta s›n›f otomobillerin referans› haline
gelen Peugeot, bu özelli¤ini
1.68 m2 aç›l›r cam bir tavan sayesinde iç mekanda mükemmel seviyede ayd›nl›k sunan SW Panoramic
konsepti ile pekiﬂtiriyor. 308 SW
Panoramic geniﬂ iç hacim ve ayd›nl›¤›n yan› s›ra güçlü tasar›m kimli¤i,
kalitesi ve ayr›nt›ya verilen büyük
özen ile dikkat çekiyor. Bütün bu
özellikler geliﬂmiﬂ yol tutuﬂu ve güvenlik yetenekleriyle birleﬂiyor, arac›n kullan›c›lar›n farkl› taleplerine
ve yaﬂam biçimlerine uygun olmas›n› sa¤l›yor. Ayr›ca "emniyet kemerinizi tak›n" uyar›s› fonksiyonunun
ikinci s›radaki ç›kar›labilir koltuklarda da modülerlikten hiçbir taviz
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vermeden kullan›labilmesini sa¤layan "Wifi" ba¤lant›l› emniyet kemeri alg›lay›c›s› gibi yeniliklerle farkl›laﬂ›yor.
308 SW Panoramic, Peugeot model
ailesinde, hem dinamik tasar›m hem
de dinamik yol tutuﬂu sunan gerçekten modern bir yaﬂam biçimi otomobiliyle eﬂanlaml›. Ayn› zamanda
kullan›ﬂl›l›¤›, çok yönlülü¤ü, geniﬂ iç
alan›, yüksek taﬂ›ma kapasitesini ve
üstün modülerli¤i temsil ediyor ve
otomobilin birçok farkl› kullan›c› tipinin taleplerine adapte olmas›na
olanak tan›yor.
308 SW Panoramic'de dünyan›n en
büyük cam tavanlar›ndan biri bulunuyor. Etkileyici cam tavan arka s›radaki yolcular›n kafalar›n›n arkas›-

na kadar uzan›yor, hatta üçüncü
koltuk s›ras›na oturacak yolcular bile bundan yararlanabiliyor. Güvenlik fonksiyonuna sahip olan ve elektrikli olarak kontrol edilen güneﬂlik,
gölge sa¤l›yor ve el freninin yan›ndaki bir dü¤meyle kontrol ediliyor.
Arac›n gövdesi (özellikle de üç darbe emici yap› bulunmas› sayesinde)
en iyi korumay› sa¤layacak ﬂekilde
tasarland› ve en yüksek miktarda
çarp›ﬂma enerjisini kontrollü olarak
emme yetene¤ine sahip. Buna ek
olarak, SW Panoramic'de direksiyon kolonundaki diz hava yast›¤› da
dahil olmak üzere 7'ye kadar hava
yast›¤› yer al›yor.

GEZ‹

SAROZ’UN GÖZBEBE⁄‹:

ER‹KL‹
Saroz Körfezi’nde yer alan ve birbiri ard›na s›ralanan
muhteﬂem do¤al güzelliklere sahip koylardan
en k›demlisi ve en gözdesi haline gelen Erikli,
sahil ﬂeridinin hemen arkas›nda yer alan gölüyle
görülmesi gereken bir co¤rafya sunmakta.

E

Foto¤raflar: Erkin GÜNEﬁ
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dirne’nin Keﬂan ilçesine ba¤l› Erikli, Saroz Körfezi’nin
tam ortas›nda bir cennet
adeta. Özellikle, ‹stanbul’dan gelindi¤inde Tekirda¤’a kadar size eﬂlik
eden deniz bir anda yok oluverince,
karasal bir iklime do¤ru yolculuk
yapt›¤›n›z› düﬂünürken, karﬂ›n›za
ç›kan bir vaha gibi.
1967 y›l›nda sahilin imara aç›lmas›
ile beraber, o tarihe kadar sadece
hayvanlar›n denize sokuldu¤u bir
alanken bir anda turizm cenneti
olan Erikli, eski zamanlarda Os-

manl› Donanmas›’n›n da u¤rad›¤›
küçük ve do¤al limanlardan biri.
Özellikle 80’lerin baﬂ›ndan itibaren
yo¤unlaﬂan yerleﬂimin, 2000’li y›llarda tavan yapmas› ile kalabal›klaﬂan ama bir o kadar da geliﬂen bir
sahil köyü. Keﬂan ilçesinin Erikli
Köyü’nün hemen alt›ndaki bu geniﬂ
sahil, ‹stanbul’a olan yak›nl›¤› ve
eﬂsiz denizi, kumsal›yla gün geçtikçe popüler hale geliyor.
Hikâyesi hayli ilginç asl›nda. Yerli
halk›n bir gelene¤iymiﬂçesine, emri
hak vaki olup da mirasa s›ra gelin-

ce, evin erkek çocuklar›na verimli
tarlalar, k›zlar›na ise sahildeki kumluk arsalar verilmiﬂtir. Gün olur,
k›z çocuklar› evlenir, tarlalar boﬂa
gitmemelidir. Ne var ki, y›llar geçecek, tarlalar de¤erini korurken,
vakti zaman›nda k›z çocuklar›na
verilen kum tarlalar› neredeyse 50
kat› de¤er art›ﬂ›yla göz kamaﬂt›racakt›r. Parseller birbiri ard›na sat›lmaya, sat›lan parsellere evler dikilmeye baﬂlar. Y›llar geçip, yerli halk›n akl› baﬂ›na gelince aç›lan hazine
davalar› sonuçsuz kalacak ve Erikli,

GEZ‹

baﬂta Edirne Uzunköprü ve Keﬂan
olmak üzere tüm Trakya’n›n tatil
beldesi olacakt›r. Saroz Körfezi’nde
yer alan ve birbiri ard›na s›ralanan
muhteﬂem do¤al güzelliklere sahip
koylardan en k›demlisi ve en gözdesi haline gelen Erikli, sahil ﬂeridinin
hemen arkas›nda yer alan gölüyle
görülmesi gereken bir co¤rafya sunmakta. Denizin yüksek oldu¤u eski
y›llarda, ﬂimdiki sahil ﬂeridinden
birkaç kilometre içeride olan do¤al
bir limanken, geçen y›llar içinde çekilen denizin bir neticesi olarak geride ufak bir göl kal›r. 80’lerin baﬂ›na kadar tuz toplanan bu göl,
80’lerde bal›k yetiﬂtiricili¤i için dalyan haline getirilmiﬂtir.
Dünyaca ünlü Frans›z su alt› araﬂt›rmac›s› Jacques Cousteau, 1977
y›l›nda yapt›¤› araﬂt›rmalar neticesinde, Saroz Körfezi’nin, dünya üzerinde kendi kendini temizleyebilen
üç körfezden biri oldu¤unu söyleyince do¤al olarak tüm gözler Saroz’un en geliﬂmiﬂ sahil ﬂeridi Erikli’ye döner. Önce ‹stanbullular›n say›s› artmaya baﬂlar. Ard›ndan da
tüm Türkiye’den gelenler ile bir kolaj oluﬂur. ‹stanbul’dan yola ç›k›nca
s›ras›yla, Silivri, Tekirda¤ ve Malkara geçildikten sonra Keﬂan’a ulaﬂ›l›yor. Keﬂan’dan yaklaﬂ›k 40 kilo-
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metre kadar Güneybat› yönüne gidilince de Erikli tüm ihtiﬂam›yla
yolcular› karﬂ›l›yor. Normal bir
kullan›mla üç saat süren bu yol
özellikle hafta sonlar› nüfusu dörde
hatta beﬂe katl›yor. Sert ve uzun geçen k›ﬂlar›n ard›ndan sadece iki ayl›k bir yaz sezonuna sahip olan
Erikli, Temmuz ve A¤ustos aylar›
olmak üzere k›sa bir yaz sezonuna
sahip olsa da ak›n ak›n gelen misafirleri a¤›rlamay› baﬂar›yor. Ancak
May›s ve Haziran aylar›ndaki nemli
ve par›lt›l› bahar kokusunu da kaç›rmamak gerekiyor. Trakya’ya verilen “Yeﬂil” s›fat›n› her harfiyle
hak edercesine uzanan tarlalar›n
üzerlerinde açan ayçiçekleri ve papatyalar›n sar› s›caklar›yla ›s›nan
yumuﬂak bir hava kimi zaman denize de vuruyor kendini. Asl›nda geç
›s›nan ama buna karﬂ›n da geç so¤uyan bir deniz olan Ege sayesinde
Eylül ve Ekim aylar›n›n serinli¤inde
bile deniz suyu daimi olarak ›l›k. Su
alt› turizminin önemli mekânlar›ndan olan ‹brice Liman›, dal›ﬂ okullar›n›n yaz-k›ﬂ u¤rak yeri olurken,
Gökçetepe (Ma¤r›z) ve Mecidiye sahili de su alt› foto¤rafç›lar›n›n vazgeçemedikleri bir bölge. Etraf› böylesine popüler noktalarla dolu olan
Erikli de bundan nasibini al›yor.

Tüm Saroz’un belki de en renkli gece hayat› Erikli’de. Son y›llarda birbiri ard›na festivaller, defileler ve
görkemli organizasyonlara sahip
olan Erikli, yerli turistlerin yo¤un
ilgisine maruz kalsa da yabanc› turist yok denecek kadar az. Bulgar,
Makedon ve Romenlerden oluﬂan
bir yelpaze Erikli’ye enternasyonal
bir hava katmasa da bundan kimsenin ﬂikayeti yok. Erikli’nin tek yükseltisi olan ve Erikli Köyü s›rtlar›n›n
bir kolu olan Yumurta Tepe manzaran›n tek güzel olmas›na karﬂ›n
en güzel görülebildi¤i bir tepe. Göl
ile deniz aras›nda kalan sahili görebilecek tek yer olmas›n›n yan› s›ra
güneﬂin bat›ﬂ›n›n mükemmel oldu¤u bir yer. Denizin üstündeki nem
tabakas›n›n olmad›¤› rüzgarl› bir
günde Gelibolu Yar›madas› ve Yunan adalar›ndan biri olan Samothraki (Semadirek)’i görmek mümkün. Billur gibi kumdan oluﬂan
kumsal› denizin taban›na kadar
ilerliyor. Geniﬂ kumluk alanlarda
yetiﬂen domatesleri tad›na doyum
olmuyor. ‹smi Erikli olmas›na karﬂ›n yetiﬂen eriklerin ise tad› ekﬂi.
Zeminin kum olmas›, tepelerdeki
kaynaklardan gelenler d›ﬂ›nda tatl›
su b›rakmam›ﬂ. Denizin tuzlu suyu
kar›ﬂan tüm kuyulardan yap›lan sulama neticesinde çokça görülen erik
a¤açlar›ndaki, meyveler yemeye de¤il, turﬂuya ve reçele kullan›l›yor.
Kuzey Ege’nin serin sular›nda yetiﬂen çipura, karagöz, m›rm›r en popüler bal›klar. Ama yine de birincilik Çanakkale’den geliyor olsa da
sardalyada. Ahtapot ve kalamar da
iddial› bir seçenek olarak duruyor.
E¤er yolunuz Keﬂan’a düﬂerse yar›m
saatlik bir yolu göze alarak, ﬂirin ve
bakir köylerin aras›ndan uzanan ve
iki yan›nda günlerin eme¤ini yans›tan tarlalar›n yer ald›¤› yoldan ilerleyerek Erikli’ye muhakkak u¤ray›n. Hiç tahmin etmedi¤iniz bir yerde, hiç tahmin etmedi¤iniz bir do¤al
güzellik sizleri bekliyor olacak.

ARAÇ TANITIM

YEN‹

VW SCIROCCO
GÖZ ALACAK

3. nesil VW Scirocco, Volkswagen’in önümüzdeki dönemde
s›ras›yla tan›taca¤› birçok yeni modelde karﬂ›m›za ç›kacak
olan yeni tasar›m anlay›ﬂ›n› taﬂ›yan ilk model olmas›yla
öne ç›k›yor.
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ünyan›n en önemli otomobil üreticilerinden Volkswagen’in 34 y›ll›k aradan
sonra Scirocco ad›n› taﬂ›yan ve yepyeni bir görünüm ile üstün teknolojik özelliklere sahip modelinin uluslararas› bas›n tan›t›m›, Lizbon/Portekiz’de gerçekleﬂtirildi. Ülkemizde
122 HP ve 160 HP’lik iki ayr› versiyonu bulunan 1.4 TSI ile birlikte
2.0 litre silindir hacimli 200 HP’lik
TSI motor seçenekleriyle sat›ﬂa sunulacak olan VW Scirocco’da ESP,
ABS, ASR, sürücü ile yolcu ön ve
yan yast›klar›yla ön ve arkada yan
kafa yast›klar› gibi güvenlik elemanlar› standart olarak yer alacak.
Bununla birlikte çift bölgeli otomatik klima, MP3 çalar özellikli müzik
sistemi, e¤im kalk›ﬂ asistan›, çok
fonksiyonlu deri direksiyon simidi
ve 15 cm alçalt›lm›ﬂ sportif ﬂasi gibi
donan›mlarda standart olarak sunulacak donan›mlar aras›nda yer
al›yor. VW Scirocco, krom far
gruplar› ile çift ç›tal› ince radyatör
›zgaras›n›n birbiriyle birleﬂtirilmesi
dikkat çekerken, as›l önemli nokta
olarak ise VW ambleminin radyatör
›zgaras› yerine motor kaputu üzerine yerleﬂtirilmiﬂ olmas› ilk bak›ﬂta
markan›n de¤iﬂen yüz tasar›m› hakk›nda önemli ipuçlar› veriyor. Bununla birlikte ön bölümde geniﬂ ve
agresif tasar›ml› ön alt hava giriﬂleri
ile birlikte sis lambas› grubunun konumunun da ay›rt edilmesi yal›n bir
görsellik sergilemeyi baﬂar›yor. Kavisli ve kasl› profile sahip VW Scirocco, ﬂeffaf B sütunu, geniﬂ caml›
yan yüzeyleri, güçlü bir görünüm
sa¤layan C sütunu ile dinamik bir
tasar›m yap›s›na sahip oldu¤unu
gösteriyor. Büyük ve geniﬂ tasarlanm›ﬂ arka far gurubu ile tampon tasar›m›n›n sportif uyumu, arka cam›n üstüne konumland›r›lm›ﬂ spoyler ile destekleniyor. Bununla birlikte iste¤e ba¤l› donan›mlar aras›nda
yer alan ve iç mekâna ekstra ferahl›k katan panoramik aç›l›r tavan,

yeni VW Scirocco’nun karakteristik
tasar›m ö¤elerinin baﬂ›nda geliyor.
Tek bir dü¤me yard›m›yla 39 mm
yukar› kalkabilen koyu renkli panoramik cam tavan ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n sadece % 8,2’sini içeri al›rken,
güvenlik aç›s›ndan cam-fiber destekli poliüretan tavan çerçevesiyle
sarmalanm›ﬂ olmas›yla ön plana ç›k›yor. 4.256 mm uzunlu¤a ve 1.810
mm geniﬂli¤e sahip, yenilenmiﬂ VW
Scirocco’n›n k›sa gövde ç›k›nt›lar›,
2.578 mm’lik dingil mesafesinin tamamen iç mekânda geniﬂ alan oluﬂturma amac›na hizmet etti¤ini kan›tl›yor. Ayr›ca, Normal, Spor ve
Konfor ad› verilen 3 ayr› programa
sahip DCC yani ak›ll› ﬂasi program›, süspansiyonu sürekli olarak yola ve sürüﬂ durumuna göre otomatik olarak yönlendiriyor.

TEKNOLOJ‹

HTC 93470 ‹LE
GPS’L‹
DOKUNMAT‹K
CEP TELEFONU
Dünyan›n önde gelen
Windows Mobile tabanl›
ak›ll› telefon üreticisi
HTC Corp., hafif ve
ﬂ›k tasar›ma sahip
yeni modeli HTC
P3470'i pazara
sundu. Geniﬂ
ekran›, uzun
pil ömrü,
TomTom
navigasyon
yaz›l›m› ve uygun
fiyat›yla HTC P3470,
GPS tabanl› PDA telefonlar
aras›nda öne ç›k›yor. HTC ürün
gam› içerisinde küçük tasar›m› ile
dikkatleri üzerine çeken HTC
P3470, günümüz kullan›c›lar›n›n
ihtiyaç duydu¤u birçok fonksiyonu birarada sunuyor. Cihaz kullan›m› kolay arayüzü ile menüler,
web sayfalar›, dokümanlar,
mesajlar ve kiﬂilere kolay eriﬂim
olana¤› tan›yor. Sezgisel arayüz,
net tarifler ve Kolay Ça¤r›
Yönetimi (Easy Call Handling)
gibi özellikler, TomTom
Navigasyon yaz›l›m›n› HTC
P3470 için en uygun çözüm haline
getiriyor. Bununla birlikte, ‹stanbul veya Ankara haritalar›ndan
biri ücretsiz olarak download
edilebiliyor.
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PANASONIC’TEN DEV ADIM
Panasonic Berlin'deki IFA
fuar›nda 4.096 x 2.160 çözünürlü¤ü destekleyen 150
inç'lik Viera televizyonunu
tan›tt›. 3,81 metrelik dev televizyonun plazma veya
LCD oldu¤u hakk›nda herhangi bir aç›klama yap›lmad›. Ama yeni Viera'n›n bir
plazma TV oldu¤unu tahmin etmek çok da güç de¤il. Panasonic,
TV'nin sundu¤u görüntü kalitesinin birden fazla görüntünün iç içe
gösterildi¤i durumlarda bile düﬂmedi¤ini söylüyor. Oldukça temiz
ve zengin bir görüntüye sahip Viera'dan herhangi bir ﬂey izlemek
için, do¤al olarak ekrandan uzakta oturmak gerekiyor. Panasonic
Viera'n›n çözünürlü¤ü bilinen full HD'nin 4 kat üzerinde.

TRANSCEND
JETFLASH V60
BELLEK 32 GB
KAPAS‹TE SUNUYOR
Transcend taraf›ndan üretilen ve sadece bir adet kalem pil boyutunda olan JetFlash V60 bellek, 61x18,6x9,88 mm ölçülerinde. Windows Vista, Windows 98SE/ME/2000/XP, MAC ve LINUX iﬂletim
sistemlerini destekliyor. Kapasitesinin bu kadar yüksek olmas› sayesinde birçok kiﬂisel dosya, müzik, digital foto ve yüksek çözünürlüklü HDTV filmlerini tek bir usb belle¤e s›¤d›rmak mümkün olacak. 16 ve 32 GB kapasiteli olarak iki model halinde haz›rlanan bellekle birlikte gelen yaz›l›mlar sayesinde USB belle¤inizi bilgisayar›n›z için kilit olarak da kullanabilecek. Transcend JetFlash V60, yedekleme, elektronik posta al›p gönderme ve dosya ﬂifreleme de di¤er
yan özellikler olarak dikkat çekiyor.

TÜRK B‹LG‹SAYAR
OYUNU REKORA
KOﬁUYOR
ODTÜ Teknopark’ta geliﬂtirilen ve dünya
oyun pazar›nda yar›ﬂa giren “Hükümran Senfoni” adl› Türk bilgisayar oyunu, 9 May›s tarihinde internet üzerinden test aﬂamas›nda
uygulamaya aç›ld›. Geçen dört ayl›k süre içerisinde kullan›c› say›s› 100 bine ulaﬂan oyuna
ilgi günden güne katlanarak büyüyor. ODTÜ
Teknopark yetkilileri, bu h›zla devam etmesi
halinde “Hükümran Senfoni”nin birinci y›l›n
sonunda Türkiye’nin en çok oynanan oyunu
olaca¤›n›, dünya üzerinde de birçok oyunseverle buluﬂaca¤›n› belirtiyorlar.

iPOD’A YEN‹ RAK‹P
Microsoft, yeni Zune modelleri ile Apple'›n yeni nesil
iPod'lar›n› çok zorlayacak. Microsoft, Zune serisini
yeni modeller ile daha ilginç bir hale getirmeye çal›ﬂ›yor. Yeni oynat›c› ayn› zamanda firmware güncellemeleriyle de yeni özellikler kazanacak. Microsoft
ABD'de iki yeni model tan›tt›: Biri 16 GB'l›k Flash
bellek tabanl› di¤eri ise 120 GB'l›k bir sabit disk kullan›yor. Yeni Zune'lar yeni özellikleri de beraberinde
getiriyor. Ayn› Apple iTunes'da oldu¤u gibi Microsoft'un Zune Marketplace ma¤azas› üzerinden direkt
olarak müzik sat›n al›nabiliyor ki bu ﬂimdiye kadar
sadece PC üzerinden mümkün oluyordu.

VISTA’NIN VAR‹S‹ GEL‹YOR
Microsoft daha Vista'y› yayg›nlaﬂt›rmadan yeni iﬂletim sistemi üzerinde çal›ﬂmaya
baﬂlad›. Windows 7'nin geliﬂtirilmesin h›zla devam ediliyor. Windows uzman› Paul
Thurott'a göre Microsoft Vista halefinin üçüncü Milestone sürümü üzerine çal›ﬂ›yor. ‹lk beta sürümün ise 2008 sonunda haz›r olaca¤›n› söylüyor. Windwos 7'nin
fonksiyon yelpazesi ve tasar›m› ﬂu an için halen Windows Vista'ya benziyor. Baz› entegre programlar›n Office
2007'den tan›nan Ribbon menüsü ile çal›ﬂt›¤› söyleniyor; Ribbon'un genel tasar›ma da entegre edilece¤i iddialar aras›nda. Güncel Windows 7 sürümünün son derce stabil ve güvenilir çal›ﬂt›¤› söyleniyor. Milestone yak›nda firma d›ﬂ›ndaki tester'lara da gönderilecek.

ARAÇ TANITIM

JAZZ

DEVAM
ED‹YOR

Honda’n›n yeni Jazz modeli, s›n›f›n›n lideri bir iç mekan
geniﬂli¤ine eriﬂerek bunu belirgin bir biçimde iyileﬂtirilmiﬂ
yak›t tasarrufuyla ve 120 g/km CO2 emisyonuyla
birleﬂtirecek.

D

›ﬂ dizayn ilk bak›ﬂta bir
devrimden çok, evrimin izlerini taﬂ›sa da, bu incelikli
görünüﬂ de¤iﬂikli¤i, yepyeni Jazz’›
ata¤a kald›ran binlerce de¤iﬂikli¤in
yaln›zca küçük bir parças›n› oluﬂturuyor. Bir önceki Jazz modelinin
merkezi yak›t deposu yerleﬂimi ve
dünyay› kendine hayran b›rakan sihirli koltuklar özellikleri aynen korunuyor. Daha geniﬂ, ‘cab forward’
stili gövdesi görselli¤i daha da art›r›rken, özellikle arka diz mesafesi ve
bagaj hacmi Jazz’›n daha da geniﬂledi¤inin birer göstergesi. Sihirli koltuklar art›k tek bir hareketle yat›r›labiliyor ve art›k bu çok yönlülükleri de bagaj bölmesindeki çift bölmeli
bagaj özelli¤iyle bütünleﬂiyor.
Honda ACE (‹leri Uyumluluk Mühendisli¤i) ürünü gövde yap›s›, aktif
ön koltuk kafal›klar› ve VSA (Araç
Denge Kontrol Sistemi) ve benzeri
daha yüksek seviye güvenlik ekipmanlar› bulunuyor. Daha geniﬂ lastikler, revize edilmiﬂ süspansiyon ve
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daha uzun aks aral›¤›/daha geniﬂ tekerlek izi bir yandan arac›n çevikli¤ini, di¤er yandan da sürüﬂ konforunu art›r›yor. Ön, arka, yan ve tam
boy perde hava yast›klar› ile çift kademe ön-gergili ön koltuk emniyet
kemerleri standart olarak sunuluyor.
Ön yolcu hava yast›¤› ise çocuk koltu¤u kullan›lmas› durumunda iptal
edilebiliyor. Emniyet kemeri uyar›c›lar› ise ilk defa Jazz’da hem ön hem
de arka koltuklar için bulunuyor.
Ayr›ca ön koltuklarda çarp›ﬂmalardan do¤acak boyun hasarlar›n› minimuma indiren aktif kafal›klar bulunuyor. Daha iyi destekli, daha
konforlu ön koltuklar, sürücü ayakl›¤›, yüksekli¤i ayarlanabilir sürücü
koltu¤u, derinli¤i ve yüksekli¤i ayarlanabilir direksiyon, ve daha geniﬂ
arka koltuklar, daha keyifli ve ferah
bir kabin ortam›n› sa¤layan özelliklerden yaln›zca birkaç›. Ekstra ses
yal›t›m› ve daha esnemez gövdesi,
yeni Jazz’› içinde olmaktan keyif duyulan di¤er özellikler aras›nda.

KÜLTÜR SANAT

45. ANTALYA ALTIN PORTAKAL
F‹LM FEST‹VAL‹'NDE 16 F‹LM
YARIﬁACAK

MASUM‹YET
MÜZES‹
GERÇEK
OLUYOR
Kitaplar› 58 dile çevrilen
Nobel ödüllü yazar Orhan
Pamuk'un son roman› “Masumiyet Müzesi”ndeki baﬂ
karakterlerden Füsun'un ailesinin oturdu¤u ev Orhan
Pamuk taraf›ndan müze yap›lacak. Kitapta geçen Kemal'in Füsun'a aﬂk› için biriktirdi¤i bütün eﬂyalar› elinde bulunduran Pamuk, bu
eﬂyalar› Çukurcuma'da bulunan bu binada, yani ''Masumiyet Müzesi”nde sergilemeyi planl›yor. Pamuk, üç
y›l önce kaba inﬂaat› biten
binan›n 2010 y›l›nda müze
olarak aç›laca¤›n› söylüyor
ancak mahalleli boﬂ binan›n
görüntüsünden rahats›z.
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10-19 Ekim 2008 tarihinde Antalya'da düzenlenecek 45. Alt›n Portakal
Film Festivali'nin Ulusal Yar›ﬂma bölümünde, bu y›l Alt›n Portakal için
toplam 16 film yar›ﬂacak. Nuri Bilge Ceylan'›n Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü ald›¤› “Üç Maymun” ve Reha Erdem'in
“Hayat Var”, Semih Kaplano¤lu'nun Venedik
Film Festivali'nde izlenen “Süt” filmleri ile,
Yeﬂim Ustao¤lu'nun “Pandora'n›n Kutusu”,
Derviﬂ Zaim'in “Nokta”, Erden K›ral'›n “Vicdan”, Ça¤an Irmak'›n “Ulak”, Hüseyin Karabey'in “Gitmek”, Ben Hopkins'in “Pazar”,
Raﬂit Çeliker'in “Gökten Üç Elma Düﬂtü”, ﬁahin Gök'ün “Kambur”, Cemal ﬁan'›n “Dilber'in Sekiz Günü”, ‹smail Necmi'nin “Bunu
Gerçekten Yapmal› M›y›m?”, Selim Evci'nin
“‹ki Çizgi”, Mehmet Güreli'nin “Gölge” ve
Ayd›n Bulut'un “Baﬂka Semtin Çocuklar›”
filmleri, bu y›l›n Alt›n Portakal adaylar›.

BORUSAN F‹LARMON‹
ORKESTRASI’NA YEN‹ ﬁEF
Toplant›y› açan Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zeynep
Hamedi, yeni dönemde, onursal ﬂef pozisyonuna gelen Gürer Aykal’›n
daimi ﬂefli¤i Avusturyal› genç ﬂef Sacha Goetzel’e b›rakaca¤›n› ifade etti.
Borusan Filarmoni Orkestras›’n›n yeni daimi ﬂefi Sacha Goetzel ise yeni
sezon program›n› aç›klad›: ﬁef, ilk konserin, 28 Ocak 2009 akﬂam› Wagner ve Strauss’un eserlerinden oluﬂan bir programla gerçekleﬂece¤ini belirtti. Goetzel; Beethoven ve Çaykovski’nin
eserlerinden oluﬂan birer konserin yan› s›ra
31 Mart’ta düzenlenecek Leyla Gencer’i anma gecesini de yönetecek. Gürer Aykal ise 19
Kas›m 2008’deki Aç›l›ﬂ
Konseri dahil dört konserde görev yapacak.

“MUSTAFA” BELGESEL‹
29 EK‹M’DE V‹ZYONDA
15 y›ld›r Atatürk belgeselleri yapan ve “Sar› Zeybek”le seyirciyi Ata’n›n insani yüzüyle tan›ﬂt›ran Can
Dündar ve ekibi ﬂimdi onun bütün hayat›n› sinema diliyle anlat›yor. 29 Ekim’de vizyona girecek “Mustafa”, seyirciyi, özellikle de yeni nesli Atatürk’ü yeniden
keﬂfe davet ediyor. Film için Cumhurbaﬂkanl›¤› ve Genelkurmay Baﬂkanl›¤› arﬂivleri baﬂta olmak üzere, yerli ve yabanc› pek çok arﬂiv özel izinle aç›ld›. Atatürk’ün daha önce görülmemiﬂ foto¤raflar›na, hat›ralar›n› yazd›¤› not defterlerine, yak›nlar›na yollad›¤›
çok özel mektuplar›na, günlü¤üne, elyazmalar›na ulaﬂ›ld›. Çekim ekibi Atatürk’ün ayak bast›¤› Selanik’ten
Manast›r’a, ﬁam’dan Berlin’e, Sofya’dan Karlsbad’a
kadar her co¤rafyaya giderek, do¤du¤u odadan, öldü¤ü odaya dek her mekana girerek onun hayat›n› yerinde görüntüledi. Ondan kalan eﬂyalar, onu anlatan an›lar, çal›ﬂt›¤› karargahlar, yaﬂad›¤› evler, geride b›rakt›¤› belgeler, sevdi¤i müzikler, söyledi¤i sözler titizlikle
derlendi. Filmin müziklerini, Atatürk gibi Balkanlardan yetiﬂmiﬂ uluslararas› bir müzisyen olan Goran
Bregovic besteledi.

TOM JONES 15 YIL
ARADAN SONRA
ALBÜMLE DÖNÜYOR
Bir dönemlerin, “Galler Kaplan›” olarak an›lan unutulmaz star› Tom Jones, Amy Winehouse'dan ilham
alarak yeni bir albüm haz›rl›¤›na giriﬂti. Yeni albümünü 2008 sonbahar›nda yay›mlayacak olan 68 yaﬂ›ndaki sanatç›, oldukça iddial› bir aç›ﬂma olaca¤›n›
ifade etti¤i albümün ad›n› da “24 Hours (24 Saat)”
olarak belirledi. Tom Jones yaﬂlanmas›na ra¤men
müzik yapma coﬂkusundan bir ﬂey eksilmedi¤ini belirterek, "‹çimde hâlâ ateﬂ yan›yor. Ama bu eskidi¤im için de¤il, iyi oldu¤um için böyle. Müzik dünyas›nda rekabete hâlâ devam etme niyetim var." diye
aç›klama yapt›.

ÜYELER

2 M TOURISM
Ansera ‹ﬂ Merkezi Portakal Çiçe¤i Sk.
No: 17/127-128-129 06540 Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 442 70 70 Faks: (0312) 442 70 72
www.2m.com.tr•2m@2m.com.tr
turan@2m.com.tr•sturan@2m.com.tr

ASF F‹LO K‹RALAMA

Bodrum / Mu¤la

Van

Taksim / ‹stanbul

Kapadokya

E-5 Yan Yol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2
So¤anl›k-Kartal/‹stanbul
Tel: (0216) 427 04 27 Faks: (0216) 427 15 45
www.asfotomotiv.com.tr•asf@asfotomotiv.com.tr
telci@europcar.com.tr

Tel: (0252) 316 18 11 Faks: (0252) 316 58 80

Tel: (0432) 214 63 75 Faks: (0432) 214 72 62

Tel: (0212) 297 43 93-94 Faks: (0212) 297 43 91

Tel: (0384) 341 67 60 Faks: (0384) 341 67 61

Bodrum Havaliman›

Van Havaliman›

Suadiye / ‹stanbul

Adana

‹ç Hatlar Tel: (0252) 523 02 01 Faks: (0252) 523 02 02
D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 523 02 03 Faks: (0252) 523 02 04

Tel: (0432) 217 88 78 Faks: (0432) 214 63 75

Tel: (0216) 380 56 55 Faks: (0216) 380 51 19

Tel: (0322) 459 04 98/99 Faks: (0322) 459 04 88

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Antalya Havaliman›

Otopark Tel: (0216) 588 02 11 Faks: 0(216) 588 02 12

‹ç Hatlar Geliﬂ Tel: (0242) 330 37 30 Faks: (0242) 330 37 33

‹stanbul Atatürk Havaliman›

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 69 09/10
Faks: (0212) 465 34 58

‹ç Hatlar Geliﬂ Tel: (0232) 274 17 79 Faks: (0232) 274 18 01

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Tel: (0252) 413 46 69 Faks: (0252) 413 46 70

Tel: (0232) 712 96 67 Faks: (0232) 712 67 06

‹ç Hatlar Tel: (0232) 274 11 11 Faks: (0232) 274 27 27

Dalaman

Çeﬂme Sheraton / ‹zmir

Kayseri

Tel: (0252) 692 60 58 Faks: (0252) 692 60 59

Tel: (0352) 231 76 33 Faks: (0352) 231 76 44

Bodrum

Mersin

Tel: (0252) 313 21 51 Faks: (0252) 313 15 05

Tel: (0324) 238 34 74 Faks: (0324) 238 34 45

Kayseri

Adana

Tel: (0352) 337 14 14 Faks: (0352) 337 73 33

Tel: (0322) 459 92 22 Faks: (0322) 459 94 44

Kayseri Havaliman›

Trabzon

D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Tel: (0352) 337 14 14
Faks: (0352) 337 73 33

BA⁄DATLILAR OTO. SAN.
VE T‹C. LTD. ﬁT‹.

Turgutreis - Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 382 38 51 Faks: (0252) 382 66 78

‹stanbul
Tel: (0212) 259 33 64 Faks: (0212) 259 29 18

AFF‹KS OTOMOT‹V
ORGAN‹ZASYON SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.
Eski Büyükdere Cad. No.17 4.Levent/‹stanbul
Tel: (0212) 444 05 47 Faks: (0212) 269 57 57
www.affix.com.tr•info@affix.com.tr

AKS ARAÇ K‹RALAMA
Yeni Ziraat Mah. 15.Sok. 23/A Alt›nda¤/Ankara
Tel: (0312) 341 46 72/73 Faks: (0312) 341 25 11
www.aksrent.com.tr•ofisistanbul@aksrent.com
shilmikoker@hotmail.com

AﬁARMAK OTOMOT‹V
SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.

Bursa

Yedpa ‹ﬂ Merkezi D. Cad. No: 60 Kay›ﬂda¤›/‹stanbul
Tel: (0216) 471 05 45 Faks: (0216) 471 05 34
gsaracoglu@e-performence.com•info@a-performence.com

Çeﬂme / ‹zmir

Ayaza¤a Mah. Atatürk Org. San. Sit. 2. K›s›m 9 Sok.
No: 213 Ata Plaza K: 3 Maslak/‹stanbul
Tel: (0212) 285 41 67 Faks: (0212) 286 52 34
www.aksamoto.com•osman@aksamoto.com
info@aksamoto.com

ALM‹RA HOLIDAY AUTOS
Atatürk Cad. No: 250/A Alsancak/‹zmir
Tel: (0232) 464 30 88 Faks: (0232) 464 65 12
www.almiragroups.com•almira@almiragroups.com
alperakbay@almiragroups.com

‹stanbul
Tel: (0212) 662 33 90 Faks: (0212) 662 04 31

ATAKO DESTEK
Rüzgarl›bahçe Mah. Acarlar ‹ﬂ Merkezi F Blok K: 4
Kavac›k/Beykoz/‹stanbul
Tel: (0216) 425 42 10 Faks: (0216) 425 42 32-33
www.atakodestek.com•info@atakodestek.com

Çorum
Tel: (0364) 235 02 87 Faks: (0364) 235 02 96

Dalaman / Mu¤la

41 Ada Ata 4-4 Çarﬂ› Kat:1 No: 14 Ataﬂehir/‹stanbul
Tel: (0216) 455 49 41 Faks: (0216) 455 93 18
www.balettur.com•balet@balettur.com

Tel: (0252) 792 51 18/19 Faks: (0252) 792 51 18

BCS TUR‹ZM ‹TH. ‹HR. VE T‹C.
LTD. ﬁT‹.

Denizli
Tel: (0258) 263 23 75/263 44 44 Faks: (0258) 241 90 23

Diyarbak›r
E-80 Karayolu Önerler Mevkii 5.Km Çorlu/Tekirda¤
Tel: (0282) 685 44 22 Faks: (0282) 685 42 40
www.autorent.com.tr•ibalki@renault-mais.com.tr

Tel: (0412) 229 02 75 Faks: (0412) 229 02 76

Diyarbak›r Havaliman›
Tel: (0412) 236 13 24 Faks: (0412) 229 02 76

Tunus Cad. No: 77/2 Kavakl›dere/Ankara
Tel: (0312) 468 58 88 Faks: (0312) 468 54 44
www.bcsturizm.com.tr•info@bcsturizm.com.tr
serdar.demir@bcsturizm.com.tr

Erzurum
Tel: (0442) 233 80 88 Faks: (0442) 233 81 88

AUTO Z RENT A CAR
Yakut Bloklar› 7/16 34758 Ataﬂehir/‹stanbul
Tel/Fax: (0216) 455 52 24
www.autozrentacar.com•autoz@autozrentacar.com
zyemez@yahoo.com

Tel: (0252) 612 37 19/612 13 85 Faks: (0252) 612 32 52

Gaziantep
Tel: (0342) 336 11 94/339 50 99 Faks: (0342) 336 30 58

Birlik Mah. 8.Cad. No: 1 Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 454 00 54 Faks: (0312) 454 00 55
www.beyazfilo.com•bilal.yurddas@beyazfilo.com

‹zmit / Kocaeli
Tel: (0262) 325 25 55/322 56 06 Faks: (0262) 323 57 78

B‹KA F‹LO K‹RALAMA

Taksim / ‹stanbul
Tel: (0212) 297 96 10/11/12 Faks: (0212) 297 96 13

AUTOLAND
Bas›n Ekspres Yolu No: 5 B Blok Halkal› / ‹stanbul
Tel: 0(212) 697 87 85 Faks: 0(212) 548 76 30
www.autoland.com.tr info@autoland.com.tr

Selamiçeﬂme-Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 355 36 65/350 48 78 Faks: (0216) 369 94 21

‹stanbul Atatürk Havaliman›

Tel/Faks: (0312) 287 12 61

Antalya

Alsancak / ‹zmir

AUTOL‹NK F‹LO YÖNET‹M‹

B‹RMOT

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Marmaris / Mu¤la

‹ç Hatlar Tel: (0232) 274 17 90 Faks: (0232) 274 17 91
D›ﬂ Hatlar Tel: (0232) 274 21 72/74Faks: (0232) 274 21 72

BORUSAN ‹THALAT VE DA⁄ITIM A.ﬁ.

Tel: (0252) 413 39 99 Faks: (0252) 413 45 48

Kayseri

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 316 93 76 Faks: (0252) 316 80 48

Dalaman / Mu¤la
Tel: (0252) 692 13 66 Faks: (0252) 692 13 69

Göztepe Mah. ‹nönü Cad. 1119
Mahmutbey/ Ba¤c›lar/‹stanbul
Tel: (0212) 445 05 20 Faks: (0212) 454 40 54
www.autolink.com.tr•nurkan.yurdakul@autolink.com.tr

AV‹S RENT A CAR

Tel: (0232) 441 44 17/18/19 Faks: (0232) 441 44 20

E-5 Karayolu üzeri Siba Kent Önü Mimar Sinan Mevkii
B.Çekmece / ‹stanbul
Tel: (0212) 863 30 60 Faks: (0212) 863 30 80
www.bika.com.tr•faruk.kilicaslan@renault-mais.com.tr

Ayd›nevler Mah. Dumlup›nar Cad. No: 24/1
Küçükyal›/‹stanbul
Tel: (0216) 587 98 11 Faks: (0216) 489 19 40
www.birmot.com.tr•cenkc@birmot.com.tr

Tel: (0242) 316 57 20 Faks: (0242) 316 57 21

Bornova / ‹zmir
Tel/Faks: (0232) 342 20 20

Tel: (0352) 222 61 96/97 Faks: (0352) 222 49 65

Firuzköy Yolu No: 21 Avc›lar/‹stanbul
Tel: (0212) 412 00 00 Faks: (0212) 412 01 69
Direkt: (0212) 412 01 68
www.bmw.com.tr•yigit.onural@borusanotomotiv.com
kiralama@borusanotomotiv.com

Kayseri Havaliman›

Fatih Mah. ‹stasyon Cad. No.48/C Kocasinan/Kayseri
Tel: (0352) 222 68 29 Faks: (0352) 222 67 84
www.altotur.com•info@altotur.com•memduh@altotur.com

Ayd›nevler Mah. Dumlup›nar Cad. No:24/1
34854 Küçükyal›/‹stanbul
Tel: (0216) 587 99 00 Faks: (0216) 489 19 40
www.avis.com.tr•avis@avis.com.tr•inane@avis.com.tr

Kayseri

Adana Havaliman›

Kuﬂadas› / Ayd›n

Tel: (0352) 222 68 29 Faks: (0352) 222 67 84

Tel: (0256) 614 06 00/614 14 75 Faks: (0256) 612 76 01

Kayseri Havaliman›

‹ç Hatlar Tel/Faks: (0322) 435 04 76
D›ﬂ Hatlar Tel: (0322) 435 59 75 Faks: (0322) 435 04 76

Tel/Faks: (0352) 338 95 55

Adana

Tel: (0252) 412 26 38/412 53 23 Faks: (0252) 416 46 07

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Tel: (0322) 453 30 45/459 75 58 Faks: (0322) 453 48 24

Mersin

Tel: (0216) 588 01 40 Faks: (0216) 588 01 42
24 Saat Acil (0212) 465 59 99

Alanya / Antalya

Tel: (0324) 237 74 68 Faks: (0324) 238 22 69

Tel: (0242) 513 35 13 Faks: (0242) 511 94 96

Samsun

Ayd›nevler Mah. Dumlup›nar Cad.
No: 24/1 34854 Küçükyal›/‹stanbul
Tel: (0216) 587 98 00-587 99 90 Faks: (0216) 489 53 69
www.budget.com.tr omera@budget.com.tr
inane@budget.com.tr

Ayval›k / Bal›kesir

Tel: (0362) 231 67 50/51 Faks: (0362) 231 67 52

Ankara

Tel: (0266) 312 24 56 Faks: (0266) 312 37 34

Side / Antalya

Tel: (0312) 466 03 36-37 Faks: (0312) 466 03 38

Kavakl›dere / Ankara

Tel: (0242) 753 13 48 Faks: (0242) 753 28 13

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Tel: (0312) 467 23 13 Faks: (0312) 467 57 03

ﬁanl›urfa

‹ç Hatlar Tel: (0312) 398 20 34 Faks: (0312) 398 20 35

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Tel: (0414) 315 00 40 Faks: (0414) 313 72 94

Dalaman Havaliman›

‹ç Hatlar Tel: (0312) 398 03 15 Faks: (0312) 398 09 01

Tekirda¤

Antalya

Tel: (0282) 261 68 31/293 28 60 Faks: (0282) 293 28 57

D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 792 51 50-51
Faks: (0252) 792 50 38

Tel: (0242) 248 17 72/73 Faks: (0242) 248 17 19

Trabzon

Bodrum Havaliman›

Antalya Havaliman›

Tel: (0462) 322 37 40 Faks: (0462) 326 35 20

D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 523 02 71 Faks: (0252) 523 02 72

Tel: (0242) 330 30 73/330 30 30 pbx 2364
Faks: (0242) 330 34 30

Trabzon Havaliman›

Antalya

Tel: (0462) 325 55 82 Faks: (0462) 326 35 20

Tel: (0242) 312 74 47/312 41 91 Faks: (0242) 312 00 45

Belek / Antalya

Ürgüp / Nevﬂehir

Antalya Havaliman›

Tel: (0242) 715 15 00 ext 785 Faks: (0242) 316 64 03

Tel: (0384) 341 21 77 Faks: (0384) 341 87 50

‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 33 95/96 Faks: (0242) 330 36 73

ALTOTUR

AMBASSADOR'S TOURISM
Meﬂrutiyet Cad. Koçak Plaza No: 22 Taksim/‹stanbul
Tel: (0212) 293 01 33 Faks: (0212) 293 01 34
www.ambassadorstravel.com
info@ambassadorstravel.com•limo1@ambassadorstravel.com

AM‹RAL F‹LO YÖNET‹M‹ NEZ‹RO⁄LU
Neziro¤lu Plaza Konya Yolu No: 208 06520 Balgat/Ankara
Tel: (0312) 285 22 00 Faks: (0312) 287 50 60
www.amiralfilo.com.tr• bahadir.siyez@amiralfilo.com.tr
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Tel: (0352) 338 05 94

Konya
Tel: (0332) 237 37 50 Faks: (0332) 237 37 51

Marmaris / Mu¤la

Tel: (0462) 12 00 (145) Faks: (0462) 248 88 06

BUDGET CAR RENTAL

Marmaris

Diyarbak›r

BUSINESS CAR RENTAL
Tarabya Cad. No: 21 Sar›yer/ ‹stanbul
Tel: (0212) 223 58 58 Faks: (0212) 299 02 62
www.bcr.com.tr•bcr@bcr.com.tr

BEYAZ F‹LO

Fethiye / Mu¤la

‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 34 54 Faks: (0212) 465 34 58
D›ﬂ Hatlar Tel: (0212) 465 34 55/56 Faks: (0212) 465 34 57

Ankara

BALET TUR‹ZM

Tel/Faks: (0232) 723 26 86

AUTO RENT
AKSAM OTOMOT‹V ‹Ç VE DIﬁ T‹C. A.ﬁ.

Tel: (0224) 256 51 33 Faks: (0224) 236 69 18

Çobançeﬂme Sanayi Cad. No: 34 Yenibosna/‹stanbul
Tel: (0212) 652 57 40 Faks: (0212) 551 24 94
www.bagdatlilar.com•info@bagdatlilar.com

Tel: (0412) 228 86 94 Faks: (0412) 228 86 95

Diyarbakir Havaliman›
Tel: (0412) 234 42 95/96 Faks: (0412) 234 42 97

Erzurum Havaliman›
Tel: (0442) 327 43 93/327 12 87 Faks: (0442) 327 12 88

Konya

CENTRAL CAR RENTAL
Giz 2000 Plaza No:7/9 Maslak/‹stanbul
Tel: (0212) 290 67 10 Faks: (0212) 290 67 17
www.centralcarrental.com•info@centralcarrental.com

CEYL‹N CAR RENTAL
Anadolu Cad. No: 32 /13 Ç›narl› / ‹zmir
Tel: (0232) 435 22 66 Faks: (0232) 435 44 52
www.ceylin.com.tr•ceylin@ceylin.com.tr

ÇEL‹K MOTOR A.ﬁ.
Esentepe Mah.Kartal Yanyol üzeri Köy Hizmetleri Anadolu
Lisesi Karﬂ›s› Kartal/‹stanbul
Tel: (0216) 586 30 30 Faks: (0216) 387 25 49
www.celikmotorkiralama.com•info@celikmotor.com

ÇETUR-ÇELEB‹ TUR‹ZM T‹C. A.ﬁ.
Bas›n Ekspres Yolu Evkur Plaza No:29 K: 5
34303 Halkal› / ‹stanbul
Tel: (0212) 473 55 00 Faks: (0212) 495 30 33
www.celebi.com.tr•info@cetur.com.tr

DAIMLER FLEET SERVICES A.ﬁ.
Tem Otoyolu Had›mköy Ç›k›ﬂ› Mercedes Cad. 34500
Bahçeﬂehir /‹stanbul
Tel: (0212) 866 65 65 Faks: (0212) 858 09 67
www.daimler.com•osman.aksoy@daimler.com

DECAR RENT A CAR
Y›ld›z Posta Cad. 52 Esentepe 34340 ‹STANBUL
Tel: (0212) 337 39 49 Faks: (0212) 288 90 10
www.decar.com.tr•info@decar.com.tr

Tel: (0332) 247 23 43/332 247 64 54
Faks: (0332) 247 62 66

Samsun Çarﬂamba Havaliman›
Tel: (0362) 844 81 27 Faks: (0362) 844 81 28

ﬁanl›urfa
Tel: (0414) 315 61 12 Faks: (0414) 315 61 13

ﬁanl›urfa Havaliman›
Tel: (0414) 378 10 10 Faks: (0414) 378 10 11

Bursa
Tel: (0224) 246 31 00/224 246 06 66
Faks: (0224) 245 07 77

Denizli
Tel: (0258) 263 16 39 Faks: (0258) 263 16 49

Gaziantep
Tel: (0342) 339 09 27 Faks: (0342) 339 09 77

D‹KMENLER MOT. AR. TUR. GIDA. SAN. T‹C.
LTD. ﬁT‹.
Devlet Karayolu Üzeri No:86 Nazilli / Ayd›n
Tel: (0256) 316 12 12 Faks: (0256) 316 12 17
www.ford.com.tr•mdikmen@ford.com.tr

D‹NAM‹K RENT A CAR
Atatürk Bulvar› No:70 Ata Apartman Kuﬂadas› / Ayd›n
Tel: (0256) 612 11 51 Faks: (0256) 612 26 47
www.dinamikcar.com•dinamik@dinamikcar.com
melih@dinamikcar.com

DRD DER‹NDERE
F‹LO K‹RALAMA
Sahilyolu Abay Cad. No: 184 34760 Zeytinburnu/‹stanbul
Tel: (0212) 414 14 14 Faks: (0212) 414 14 00
www.drd.com.tr•iletisim@drd.com.tr
aytekin@drd.com.tr•ilkay.ersoy@drd.com.tr

Kartal / ‹stanbul

‹stanbul

Tel: (0216) 586 85 86 Faks: (0216) 586 88 88

Tel: (0212) 274 73 23 Faks: (0212) 288 35 25

Samsun

‹stanbul Atatürk Havaliman›

Tel: (0362) 266 94 00 Faks: (0362) 266 87 81

‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 45 25/24 Faks: (0212) 465 45 26
D›ﬂ Hatlar Tel: (0212) 465 00 45 Faks: (0212) 465 08 70

ECAR TUR‹ZM - BÜTÇE RENT A CAR

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

celala@budgettr.com•info@budgettr.com

D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Tel: (0216) 588 05 40/41
Faks: (0216) 588 05 42

Adana

Ankara

Adana Havaliman›

Tel: (0312) 426 97 37/38/39 Faks: (0312) 426 97 60

Tel: (0322) 432 33 07 Faks: (0322) 432 27 43

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Kavakl›dere / Ankara

‹ç Hatlar Geliﬂ Tel: (0312) 398 21 88 Faks: (0312) 398 21 89

Tel: (0312) 417 59 52 Faks: (0312) 425 96 08

Tel: (0322) 459 00 16 Faks: (0322) 459 11 09

ÜYELER

Antalya
Tel: (0242) 243 30 06 Faks: (0242) 252 50 46

Antalya Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 30 79 Faks: (0242) 330 31 28
D›ﬂ Hatlar Tel: (0242) 330 33 26 Faks: (0242) 330 33 27

Küçükköy/Gaziosmanpaﬂa/‹stanbul
Tel: (0212) 538 05 55 Faks: (0212) 538 25 42
www.estasmarble.com•sevkete@estasmarble.com
timurhan@esin.com.tr•sevkete@esin.com.tr

Belek / Antalya
Tel: (0242) 715 17 88 Faks: (0242) 715 17 89

‹zmit
Tel: (0262) 321 54 74 Faks: (0262) 325 28 21

Kayseri
Tel: (0352) 222 73 50 / 51 Faks: (0352) 222 73 53

Konya
Tel/Faks: (0332) 237 21 74

Turgutreis – Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 382 75 92 Faks: (0252) 382 75 93

Samsun
Tel: (0362) 231 53 00 Faks: (0362) 234 29 10

Samsun Havaliman›
Tel - Faks: (0362) 844 84 43

ECONOMIC TOURISM & RENT A CAR
Cumhuriyet Caddesi No: 47/1-A Taksim/‹stanbul
Tel: (0212) 297 63 50/51 Faks: (0212) 297 63 52
www.economictour.com•info@economictour.com

ECR RENT A CAR
Tem Otoyolu Kavﬂa¤› Ford Plaza Gürbaﬂlar
Rüzgarl›bahçe/Beykoz/‹stanbul
Tel: (0216) 425 77 57 Faks: (0216) 425 51 66
ecr@netteyim.com

EUROPCAR
E5 Yanyol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2
So¤anl›k Kartal/‹stanbul
Tel: (0216) 427 0 427 Faks: (0216) 427 15 45
www.europcar.com.tr•info@europcar.com.tr
makanlar@europcar.com.tr•telci@europcar.com.tr

Adana
Tel: (0322) 453 47 75 Faks: (0322) 458 15 29

Adana Havaliman›
D›ﬂ Hatlar Tel: (0322) 433 29 57 Faks: (0322) 436 25 63
‹ç Hatlar Tel/Faks: (0322) 436 25 63

Kavakl›dere Sok. No: 23/3 ﬁili Meydan› / Ankara
Tel: (0312) 426 69 69•Faks: (0312) 427 71 61
www.ekantourism.com•ekan@ekan.com.tr

Adana
Tel: (0322) 458 92 52 Faks: (0322) 468 92 53

Antalya
Tel: (0242) 316 75 05 Faks: (0242) 316 75 04

Kuﬂadas› / Ayd›n
Tel: (0256) 612 11 51 Faks: (0256) 612 26 47

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 77 64 Faks: (0252) 316 61 98

‹stanbul
Tel: (0212) 343 40 30 Faks: (0212) 343 40 33

Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 Faks: (0342) 335 25 73

EKAR TUR‹ZM SAN.
T‹C. LTD. ﬁT‹.
Ziyapaﬂa Bulvar› Kurtuluﬂ Mah.
10 Sok.Gayret Apt. Alt› No:32 Seyhan / Adana
Tel: (0322) 454 55 55 Faks: (0322) 458 77 82
www.ekartur.com•ekar@ekartur.com
ekarturizm@hotmail.com

Tel: (0242) 513 19 29/513 52 39 Faks: (0242) 512 05 84

Ankara
Tel: (0312) 448 27 47 Faks: (0312) 448 12 43

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Kartaltepe Mah. 24'lük Yol No: 2 Bayrampaﬂa/‹stanbul
Tel: (0212) 616 48 00 Faks: (0212) 563 81 81
www.erkplaza.com
info@erkplaza.com•gmerk@haos.com.tr

Receppaﬂa Cad. No:12/A Taksim / ‹stanbul
Tel: (0212) 237 05 06 Faks: (0212) 237 62 04
www.ermorentacar.com•ture@ermorentacar.com

ESTAﬁ - ES‹N TUR‹ZM
Karayollar› Mah. Kadir Akdo¤an Cad.No:2 (Estaﬂ)
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FORCE CAR
At›ﬂalan› Cd. No: 123 Esenler / ‹STANBUL
Tel: (0212) 429 63 73 Faks: (0212) 429 56 57
www.leventturizm.com.tr•leventturizm@leventturizm.com.tr
samuray@leventturizm.com.tr

FUN RENT A CAR
Portakal Çiçe¤i Bulvar› Manavo¤lu Apt. No: 5/B
Yeﬂilbahçe/Antalya
Tel: (0242) 312 02 96/97 Faks: (0242) 312 02 98
www.funrentacar.com•info@funrentacar.com

GED‹ZLER MOTORLU
ARAÇLAR T‹C. A.ﬁ.

Antalya
Tel: (0242) 243 91 65 Faks: (0242) 243 91 57

Antalya Havaliman›
Tel: (0242) 330 30 68 Faks: (0242) 330 30 88

Belek / Antalya
Tel: (0242) 752 62 56/57/58/59 Faks: (0242) 752 62 61

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 08 85 Faks: (0252) 313 90 25
Tel: (0224) 223 23 21/225 08 70

Dalaman / Mu¤la
Tel: (0252) 792 54 14/792 51 17

Dalyan / Mu¤la

Yeni ﬁile Otoban› Yan› No: 1 Çekmeköy//‹stanbul
Tel: (0216) 641 33 33 Faks: (0216) 641 33 51
www.gedizler.com.tr•kamuran.sasmaz@gedizler.com.tr

Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 Faks: (0342) 335 25 73

Gaziantep Havaliman›
Tel: (0342) 339 97 20 Faks: (0342) 335 25 73

Taksim / ‹stanbul
Tel: (0212) 254 77 10/254 71 54 Faks: (0212) 254 71 57

‹stanbul Atatürk Havaliman›
Tel: (0533) 491 88 91/92

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
Tel: (0232) 274 21 63/274 22 43/274 45 77
Faks: (0232) 274 43 22

Kayseri
Tel: (0352) 326 90 70/75 Faks: (0352) 326 55 84

Kemer / Antalya
Tel: (0242) 814 29 09/814 20 83

Konya
Tel: (0332) 238 49 49 Faks: (0332) 237 86 65

Kuﬂadas› / Ayd›n
Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 417 45 88 Faks: (0256) 417 45 96

Samsun
Tel: (0362) 231 32 25 Faks: (0362) 231 13 88

Side / Antalya
Tel: (0242) 753 17 64/753 18 47 Faks: (0242) 753 33 35
Tel: (0384) 341 88 55 Faks: (0384) 341 43 15

Van
Tel: (0432) 215 89 90 Faks: (0432) 215 89 91

Van Havaliman›
Tel: (0536) 415 75 41/675 27 67

FLEET CORP TURKEY
Fatih Sultan Mehmet Mah. Atatürk Cad. No:7

Konya Yolu 8.Km No:160 Balgat / Ankara
Tel: (0312) 442 76 52 Faks: (0312) 442 76 51
www.grupvolvo.com•mufit@grupvol.com
grupvolvo@superonline.com

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Kavac›k / ‹stanbul

D›ﬂ Hatlar Tel: (0232) 274 36 10 Faks: (0232) 274 22 87
‹ç Hatlar Tel: (0232) 274 22 48 Faks: (0232) 274 20 99

Tel: (0216) 680 06 90 pbx Faks: (0216) 680 06 99
Tel: (0212) 254 77 19/253 58 17 Faks: (0212) 253 58 17

‹stanbul Atatürk Hava Liman›

HEY RENT A CAR

Ankara Merkez Ofis
Tel: (0312) 284 61 10 Faks: (0312) 284 61 25

GÜL TUR‹ZM
‹stiklal Cad. Ada Çarﬂ›s› No: 1 Antakya / Hatay
Tel - Faks: (0326) 213 41 50-51 GSM: (0532) 261 76 18
www.gulturizm.com•gulturizm@antakya.net

GÜLAN OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. A.ﬁ
Emniyet Mah. Yunus Emre Sok. No: 2 Üsküdar/‹st.
Tel: (0216) 422 40 28 Faks: (0216) 422 51 11
www.gulanotomotiv.com.tr•gulan@nissan-bayi.com

Taksim / ‹stanbul

Çavuﬂo¤lu Mah. Eski Yakac›k Yolu Seçenler Dura¤› No:9
34873 Kartal / ‹stanbul
Tel: (0216) 473 08 83 Faks: (0216) 306 25 04
www.heyrentacar.com•yavuz.sahsuvaroglu@heyrentacar.com
emre.saglam@heyrentacar.com

D›ﬂ Hatlar Tel: (0212) 465 35 46/465 32 39
Faks: (0212) 465 35 46
‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 31 56 Faks: (0212) 465 31 57

Ankara
Tel: (0312) 427 64 53/426 45 65 Faks: (0312) 426 63 87

Ankara Esenbo¤a Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0312) 398 21 66 Faks: (0312) 398 21 67

‹zmir

INTER LIMOUSINE
Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu Alt› Otopark›
34367 Harbiye/‹stanbul
Tel: (0212) 232 66 05 Faks: (0212) 232 43 54
www.interlimousine.com.tr•info@interlimousine.com.tr
susluer@interlimousine.com.tr

Tel: (0232) 422 71 07/422 24 99
Faks: (0232) 422 24 99

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
‹ç HatlarTel: (0232) 274 39 10 Faks: (0232) 274 39 11
D›ﬂ Hatlar Tel: (0232) 274 62 65 Faks: (0232) 274 62 75

Adana
Tel: (0322) 453 09 87/459 83 25 Faks: (0322) 458 33 78

Antalya

HAVAﬁ TUR‹ZM
Paﬂa Liman› Cad. No: 73 Paﬂaliman› Üsküdar/‹st.
Tel: (0216) 531 24 00 Faks: (0216) 531 25 38
www.havasturizm.com.tr•zhic@cinergroup.com.tr

Taksim Ofis
ﬁehit Muhtar Cad. No: 38 Talimhane Taksim/‹st.
Tel: (0212) 254 71 00 Faks: (0212) 253 33 55

LEASEPLAN
Polaris Plaza Ahi Evran Cad. No.1 K.3 34398
Maslak/‹stanbul
Tel: (0212) 335 71 00 Faks: (0212) 346 02 78
www.leaseplan.com.tr
leaseplan@leaseplan.com.tr

Tel: (0242) 321 08 96 Faks: (0242) 321 08 97

Antalya Hava Liman›
‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 35 57 Faks: (0242) 330 35 58
D›ﬂ Hatlar Tel: (0242) 330 33 16 Faks: (0242) 330 33 17

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 61 10/313 62 54 Faks: (0252) 313 62 54

Kayseri
Cemalpaﬂa Mah. Baraj Yolu 2.5 Durak No: 108/B Seyhan/Adana
Tel: (0322) 458 60 20 Faks: (0322) 458 51 31
www.gencoto.com•info@gencoto.com
gencoto_kiralama@hotmail.com

Adana
Tel: (0322) 456 10 10 Faks: (0322) 456 16 76

Fethiye / Mu¤la
Tel: (0252) 614 49 95/614 19 91 Faks: (0252) 614 93 62

GRUP OTO K‹RALAMA

GENÇ OTO K‹RALAMA

Tel: (0252) 284 28 16/284 41 29 Faks: (0252) 284 31 57

Ürgüp / Nevﬂehir

ERMO RENT A CAR

Altunizade Mah. ‹cadiye Ba¤larbaﬂ› Yolu No:18-20
Üsküdar/‹stanbul
Tel: (0216) 651 76 50 Faks: (0216) 651 76 55
www.foraotomotiv.com.tr•info@foraotomotiv.com.tr

Tel: (0312) 398 05 03 Faks: (0312) 398 05 06

Tel: (0256) 614 67 70 Faks: (0256) 614 59 83

ERK CAR RENTAL

FORA CAR RENTAL

Alanya / Antalya

Bursa

EKAN TOUR‹SM & CAR RENTAL

34470 Küçük Armutlu, Etiler / ‹stanbul
Tel: (0212) 362 06 00 Faks: (0212) 323 52 52
www.fleetcorp-turkey.com•flc-tr-info@fleet-corp.com

HEDEF F‹LO H‹ZMETLER‹
Meﬂrutiyet Mah. 19 May›s Caddesi
Dr. Hüsnü ‹smet Öztürk Sokak
ﬁiﬂli Plaza Ofis Bloklar› E Blok B1 ﬁiﬂli / ‹stanbul
Tel: (0212) 380 23 43 Faks: (0212) 380 23 53
Operasyon Faks: (0212) 380 23 25
www.hedeffilo.com•info@hedeffilo.com

GERÇEK RENT A CAR
Barbaros Bulvar› Darphane Önü 103/A Beﬂiktaﬂ/‹stanbul
Tel: (0212) 227 47 62/310 04 10
Faks: (0212) 259 74 83/310 03 99
www.gercekoto.com.tr•gercek@gercekoto.com.tr

HERTZ RENT A CAR
Ba¤dat Cad. No: 146 Feneryolu-Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 349 30 40 Faks: (0216) 349 47 65
www.hertz.com.tr•n.hidayetoglu@hertz.com.tr

Taksim / ‹stanbul

GCR CAR RENTAL
G‹SAD Plaza Yenibosna, Merkez Mh.Ç›nar Cd. No: 6/1
Bahçelievler/‹ST
Tel: (0212) 454 95 50 Faks: (0212) 454 95 59
www.gcr.com.tr • gcr@gisad.com.tr

Tel: (0212) 225 64 04 Faks: (0212) 225 65 06

‹stanbul Atatürk Havaliman›

MAKS TUR‹ZM OTO K‹RALAMA

Tel: (0352) 338 21 40 Faks: (0352) 338 21 50

Çavuﬂo¤lu Mah. Spor Cad. Alacakaya ‹ﬂ Merkezi
No: 84 K:1 Kartal/‹stanbul
Tel: (0216) 488 31 73 Faks: (0216) 488 31 78
www.maksturizm.com•servet.kulan@smartsgc.com

Malatya

Silahtara¤a Cad. No:163/1 SSK Hastanesi Yan›
Eyüp/‹stanbul
Tel: (0212) 417 29 29 Faks: (0212) 615 00 71
www.marcarrental.com•yildirayerdogdu@marcarrental.com

‹ncirlik / Adana

Hakimiyeti Milliye Cad. Emlak ‹ﬂ Han› Kat: 3 No: 191
Üsküdar/‹stanbul
Tel: (0216) 342 86 11 Faks: (0216) 492 97 30
www.glsrentacar.com•info@glsrentacar.com
info@glstrans.com

Hilton / Adana

Tel: (0322) 316 10 66

Y›lanl› Ayazma Sok. No: 12 34020 Davutpaﬂa / ‹stanbul
Tel: 0(212) 484 35 75 Faks: 0(212) 841 80 15
www.mengerlerkiralama.com
bilgi@mengerlerkiralama.com

MILLER CAR RENTAL

Ankara Esenbo¤a Havaliman›
Tel: (0312) 398 05 35 Faks: (0312) 398 03 96

Antalya Havaliman›

Çanakkale

D›ﬂ Hatlar Tel: (0242) 330 38 48 Faks: (0242) 330 38 49
‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 34 65 Faks: (0242) 330 36 88

Tel: (0286) 212 73 33 Faks: (0286) 213 73 03

Marmaris / Mu¤la

Tel: (0286) 566 29 29 Faks: (0286) 566 22 44

Tel: (0252) 412 25 52 Faks: (0252) 412 31 15

‹zmir

Dalaman Havaliman›

Tel: (0232) 463 18 00/01 Faks: (0232) 464 16 66

Alsancak / ‹zmir

Bodrum Havaliman›

Tel/Faks: (0232) 446 91 31 Tel/Faks: (0232) 446 91 23

Tel: (0252) 523 01 37 Faks: (0252) 523 01 38

Tel: (0252) 313 78 96 Faks: (0252) 316 34 46

‹zmir
Tel: (0232) 464 34 40 Faks: (0232) 464 52 15

Tel: (0258) 262 33 43 Faks: (0258) 264 33 54

Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 417 23 13 Faks: (0252) 417 36 27
Tel: (0332) 237 99 92 Faks: (0332) 235 65 88

MENGERLER K‹RALAMA

Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Orkun Apt.
No: 10/2 Antalya
Tel: (0242) 241 88 22/242 50 76
Faks: (0242) 241 88 22/242 50 76
grandrent@ttnet.net.tr

Bodrum / Mu¤la

Tel: (0342) 336 77 18 Faks: (0342) 339 13 39

Konya

GRAND RENT A CAR

Tel: (0252) 792 54 20 Faks: (0252) 792 54 19

Gaziantep Havaliman›

Denizli

Tel: (0324) 326 50 00

Mithatpaﬂa Cad. No: 310 Z-1 Karataﬂ/‹zmir
Tel: (0232) 446 90 60 Faks: (0232) 425 34 62
www.greenautorent.com•info@greenautorent.com

Tel: (0342) 336 77 18 Faks: (0342) 339 13 39

Tel: (0384) 341 65 41/42 Faks: (0384) 341 65 43

Cumhuriyet Cad. 243/A Harbiye/‹stanbul
Tel: (0212) 246 06 47 Faks: (0212) 240 20 60
www.millercarrental.com•info@millercarrental.com
elifseda@millercarrental.com

GREEN CAR RENTAL

Gaziantep

Dereboyu Sok. No: 30 K:2 Maslak/‹stanbul
Tel: (0212) 276 38 60 Faks: (0212) 276 38 69
www.maslakoto.com.tr•onursoysal@maslakoto.com.tr
emineemirgan@maslakoto.com.tr

Hilton / Mersin

Tel: (0312) 468 62 90 Faks: (0312) 467 65 41

Tel: (0462) 248 12 00 Faks: (0462) 248 88 06

Nevﬂehir

Tel: (0322) 324 28 08

Ankara

Tel: (0422) 234 30 25 Faks: (0422) 234 30 24

MASLAK OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.

Adana

GLS ULUS. TAﬁ. OTO K‹R. TUR.
T‹C. LTD. ﬁT‹.

Erzurum
Trabzon

MAR CAR RENTAL

D›ﬂ Hatlar Tel: (0212) 465 59 99 Faks: (0212) 465 59 98
‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 59 95 Faks: (0212) 465 59 90
Tel: (0322) 458 50 62 Faks: (0322) 453 12 10

Tel: (0422) 325 34 34/321 13 13 Faks: (0422) 325 75 85

Gelibolu / Çanakkale

NATIONAL & ALAMO
CAR RENTAL
Tem Otoyolu Kavac›k Kavﬂa¤› Ford Plaza K.4
Rüzgarl›bahçe - Beykoz / ‹stanbul
Tel: (0216) 680 06 90 pbx Faks: (0216) 680 06 99
www.yesnational.com•info@yesnational.com

Adana Havaliman›
‹ç Hatlar Tel/Faks: (0322) 432 27 43

NAZCAR OTO K‹RALAMA
Ali Dede Sok. Demirli Sitesi No: 7 B Blok No: 1
Koﬂuyolu-Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 326 81 03/340 23 59
Faks: (0216) 325 49 01
www.nazcarrental.com•info@nazcarrental.com
ebacanli@nazcarrental.com

NEH‹R OTOMOT‹V A.ﬁ.
Yeni Sahra Halk Cad. Metin Sok. Ça¤r› Sigorta
No: 2 Kad›köy / ‹stanbul
Tel: (0216) 466 38 81 Faks: (0216) 466 38 86
nehirotomotiv@gmail.com

NTB ARAÇ K‹RALAMA TAﬁ. PET. TUR. ‹Nﬁ. A.ﬁ.
Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No: 1 Eskiﬂehir
Tel: (0222) 236 21 00 Faks: (0222) 236 21 04
www.ntbas.com•info@ntbas.com•furkan@ntbas.com
nesrin@ntbas.com

OTOCAR ARAÇ K‹RALAMA
Atatürk Bulvar› 13/A ﬁanl›urfa

ÜYELER

Tel: (0414) 312 09 09 Faks: (0414) 316 83 49
www.otocarrental.com.com•info@kanculturizm.com
cdonmezler@hotmail.com•donmezler@otocarrental.com

‹stanbul
Tel: (0212) 213 66 00 Faks: (0212) 213 16 00

Ankara
Tel: (0312) 426 31 58 Faks: (0312) 426 31 59

Gaziantep
Tel: (0342) 336 53 53 Faks: (0342) 336 11 65

Diyarbak›r
Tel: (0412) 229 35 35 Faks: (0412) 229 01 34

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

RICH RENT A CAR
Sefa Sirmen Bulv.Grand Yükseliﬂ Oteli Lobby Kat›
‹zmit/Kocaeli
Tel: (0262) 335 55 00 Faks: (0262) 335 17 60
www.richrent.com•zenginotm@superonline.com
reservation@richrent.com

‹zmir Hilton
Tel: (0232) 441 26 56 Faks: (0232) 441 26 97

Konya

‹zmit / Kocaeli

Tel: (0332) 238 69 19 Faks: (0332) 238 50 25

Tel: (0262) 325 06 07 Faks: (0262) 324 55 22

Kayseri

Gölcük / Kocaeli

Tel: (0352) 338 60 95 Faks: (0352) 338 60 96

Tel: (0262) 412 86 86 Faks: (0262) 412 09 60

Samsun

S‹MEN‹T OTO K‹RALAMA
O¤uzlar Mah. 1.Cad. No: 46/E Balgat/Ankara
Tel: (0312) 284 15 00 Faks: (0312) 284 15 99
www.simenit.com•simenit@simenit.com
ufkalv@gmail.com

ÖZDEM‹R OTO TRANSFER VE KURTARICI
H‹ZM. T‹C. LTD. ﬁT‹.
Eyüp Bulvar› No: 63 Eyüp / ‹stanbul
Tel: (0212) 674 26 26/613 44 44 Faks: (0212) 612 62 68
www.ozdemirrentacar.com•info@ozdemirrentacar.com

PARK OTOMOT‹V NAK. SAN. T‹C. A.ﬁ.
Bas›n Express Yolu Onura ‹ﬂ Merkezi Güneﬂli/‹stanbul
Tel: (0212) 693 94 10 Faks: (0212) 693 94 19
www.hondapark.com•denizsafak@hondapark.com

PARTNER FLEET
SOLUTIONS
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Kat:5 D:27 Maslak/‹stanbul
Tel: (0212) 346 09 20 Faks: (0212) 346 09 19
www.partner-pfs.com•selcuk@partner-pfs.com

PAS‹F‹K OTO

Cumhuriyet Bulvar› No:141/A Alsancak / ‹zmir
Tel: (0232) 463 89 99 Faks: (0232) 463 13 75
Rezervasyon Merkezi: 444 00 76
www.sixt.com.tr 4440076@sixt.com.tr

‹stanbul Atatürk Havaliman›
Tel: (0212) 465 25 91 Faks: (0212) 465 25 93

Ankara Esenbo¤a Havaliman›
Tel: (0312) 398 21 90 Faks: (0312) 398 21 93

Birlik Org. San. Sitesi 1.Cad. No: 52-54-56-58
Beylikdüzü/‹stanbul
Tel: (0212) 876 48 62 Faks: (0212) 875 25 29
www.pratikaraba.com•info@pratikaraba.com

PUSULA OTO K‹RALAMA
Ressam Salih Ermez Cad.15/1 Gözcübaba
Göztepe/‹stanbul
Tel: (0216) 565 48 47 Faks: (0216) 566 25 99
www.pusulaoto.com•info@pusulaoto.com

RACE CAR RENTAL SYSTEM
Meydan Kava¤› Mah. Perge Bulvar› Bahçecio¤lu Sitesi
A Blok NO: 110 K: 2 D: 6 Antalya
Tel: (0242) 322 90 50 Faks: (0242) 322 51 21
www.race.com.tr•asimyonel@race.com.tr
alanya@race.com.tr
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Haktan ‹ﬂ Merkezi No:39 Setüstü/Kabataﬂ 34427 ‹stanbul
Tel: (0212) 292 64 66 Faks: (0212) 292 64 30
www.tebarval.com.tr•oguz.petorak@tebarval.com.tr

Dalaman
Tel: (0252) 792 54 20 Faks:(0252) 792 54 19

Marmaris
Kuﬂadas›
Tel: (0256) 612 11 51 Faks: (0256) 612 26 47

TEPRENT A CAR
Ac›badem Köftüncü Sok. No:1 Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 327 44 44 Faks: (0216) 545 07 08
www.kemaltepretogullari.com.tr•fehmi.sayin@renault.com.tr

TFS OTO K‹RALAMA
Bostanc› Ba¤dat Cad. Ata Apt. No: 524 D: 4
Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 384 53 80 Faks: (0216) 384 53 82
www.tfs.com.tr•info@tfs.com.tr

‹zmir
Tel: (0232) 374 28 20 Faks: (0232) 374 28 40

THRIFTY-GARAGE
CAR RENTAL

Kayseri Erkilet Havaliman›

SUN RENT A CAR
K›s›kl› Cad. Nurbaba Sok. No : 1
34692 K›s›kl› Üsküdar - ‹stanbul
Tel: (0216) 318 90 40 Faks: (0216) 321 40 14
www.sunrent.com

Ankara
Tel: (0312) 428 01 45 Faks: (0312) 428 01 35

Antalya ‹ç Hatlar Terminali
Tel: (0242) 330 38 50 Faks: (0242) 330 31 28

Adana
Tel: (0322) 459 61 20 Faks: (0322) 459 61 02

Bursa
Tel: (0224) 234 55 61 Faks: (0224) 234 05 04

Bodrum
Tel: (0252) 522 39 70 Faks: (0252) 522 39 71

Dalaman
Tel: (0252) 692 15 25 Faks: (0252) 692 10 33

Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri
Garage & Formak Plaza No: 8 K: 3 Kartal/‹stanbul
Tel: (0216) 451 38 38 Faks: (0216) 452 58 59
www.thrifty.com.tr•info@thrifty.com.tr

Ankara
Tel: (0312) 428 35 17-(0312) 428 35 18 Faks: (0312)
428 35 16

‹zmir
Tel: (0232) 422 55 50-(0232) 422 02 43 Faks: (0232)
422 00 29

Antalya
Tel: (0242) 243 77 16-(0242) 243 17 33 Faks: (0242)
243 35 17

Bodrum
Tel: (0252) 313 18 02-(0252) 313 25 06 Faks: (0252)
313 28 45

Marmaris
Tel: (0252) 412 67 38 Faks: (0252) 412 67 39

Dalaman

‹stanbul Taksim

Tel: (0252) 692 39 51 Faks: (0252) 313 28 81

Tel: (0212) 291 69 79 Faks: (0212) 291 75 77

TIME RENT A CAR

‹stanbul Atatürk Havaliman›
D›ﬂ Hatlar Tel: (0212) 465 36 45 Faks: (0212) 465 36 47

A. Bayman Cad. No:7 Ayaza¤a / ‹stanbul
Tel: (0212) 280 27 27 Faks: (0212) 280 27 45
www.vitesse.com.tr•bilgi@vitesse.com.tr
itanver@vitesse.com.tr

Akkonak Mah. 1810 Sok. Konak Apt. No: 2 Denizli
Tel: (0258) 265 53 65 Faks: (0258) 265 53 98
igoncuoglu@hotmail.com

Adana
Tel: (0322) 436 74 09 Faks: (0322) 431 60 04

Afyon
Tel: (0272) 315 40 07

Antakya
Tel: (0326) 221 65 11 Faks: (0326) 221 11 79

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 77 64 Faks: (0252) 316 61 98

‹zmir
Tel: (0232) 374 28 20 Faks: (0232) 374 28 40

Ankara

Tel: (0364) 225 06 69 Faks: (0364) 225 47 79

Tel: (0312) 428 01 45 Faks: (0312) 428 01 35

Dalyan / Mu¤la

Antalya

Tel: (0252) 284 33 33 Faks: (0252) 284 34 96

Tel: (0242) 312 00 24 Faks: (0242) 312 89 03

Denizli

Marmaris / Mu¤la

Tel: (0533) 966 29 32 (Gsm)

Tel: (0252) 413 66 51 Faks: (0252) 413 66 53

Diyarbak›r

‹zmir

Tel: (0412) 229 46 00 Faks: (0412) 229 46 02

Tel: (0232) 441 11 77 Faks: (0232) 441 11 15

Eskiﬂehir

TWINS RENT A CAR
Tunus Cad. No: 77/3 Kavakl›dere/Ankara
Tel : (0312) 428 01 45 Faks: (0312) 428 01 35
www.twinsrentacar.com•zafersozer@twinsrentacar.com

UÇAR OTOMOT‹V A.ﬁ.
Altunizade Mah. K›s›kl› Cad. No: 113 Üsküdar/‹stanbul
Tel: (0216) 422 30 40 Faks: (0216) 422 30 37
www.ucarotomotiv.com.tr•filo@ucarotomotiv.com.tr

Kartaltepe Mah. Hay›rl› Cad. No: 79 Küçükçekmece/‹stanbul
Tel: (0212) 426 19 33 Faks: (0212) 424 24 28
www.ulumotor.com•zulubas@ulumotor.com
info@ulubaslar.com.tr•bilgi@ulumotor.com

UNIVERSAL CAR RENTAL
SERVICES
Burhaniye Cad. Ka¤›tç›baﬂ› Sok. No: 70/1
Altunizade/‹stanbul
Tel: (0216) 318 19 19 Faks: (0216) 318 39 39
www.ucarrental.com•cengiz@ucarrental.com

Merkez Sultanahmet / ‹stanbul
Tel: (0212) 458 06 46 Faks: (0212) 458 96 04

Erzurum
Tel: (0442) 234 74 84 Faks: (0442) 234 74 93

Kayseri

Atatürk Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ Terminali
No: 4 Yeﬂilköy/‹stanbul
Tel: (0212) 465 55 75 Faks: (0212) 465 55 74
www.wrc.com.tr•info@wrc.com.tr
ozhan@wrc.com.tr

Tel: (0352) 231 31 78 Faks: (0352) 231 39 94

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Malatya

‹ç Hatlar Tel: (0216) 588 01 18 Fax: (0216) 588 01 19
D›ﬂ Hatlar Tel: (0216) 588 01 17

Tel: (0422) 325 90 41 Faks: (0422) 325 90 49

Konya
Tel: (0332) 236 51 79 Faks: (0332) 238 94 34

Isparta
Tel: (0246) 212 11 90 Faks: (0246) 212 17 11

Samsun
Tel: (0362) 233 32 88 Faks: (0362) 233 03 07

YILDIRIM OTOMOT‹V A.ﬁ.

Trabzon

Akgüvercin Sok. No: 3/5 Küçükyal›/‹stanbul
Tel: (0216) 417 32 32 Faks: (0216) 388 82 87
www.yildirim.com.tr•info@yildirimoto.com
b.yetimoglu@yildirimoto.com

Tel: (0462) 321 94 24 Faks: (0462) 326 40 71

YUNUS OTO K‹RALAMA
Tepecik Yolu No.14 Etiler - ‹stanbul
Tel: (0212) 257 80 80 Faks: (0212) 257 86 50
www.yunusrent.com•resv@yunusrent.com

ZAFER RENT A CAR
Akdeniz Cad. No: 8 35210 Pasaport-Alsancak/‹zmir
Tel: (0232) 425 66 00 Faks: (0232) 483 09 04
www.zaferrentacar.com•info@zaferrentacar.com

‹zmir Havaliman›
Tel/Faks: (0232) 274 23 74
Rezervasyon Tel: (0232) 425 66 00

ZEPL‹N CAR RENTAL

Ramada Plaza / ‹stanbul

VERDE CAR

Tel: (0342) 215 31 20 Faks: (0342) 215 33 32
Tel: (0384) 341 33 44 Faks: (0384) 341 44 40

WORLD RENT A CAR

Tel: (0212) 663 49 96 Faks: (0212) 663 49 97

Ç›ld›r Mah.‹nönü Cad. No: 37/1 48700 Marmaris/Mu¤la
Tel: (0252) 413 66 51 Faks: (0252) 413 66 53
www.verdeltd.com •ertan@verdecar.com

Gaziantep
Kapadokya / Nevﬂehir

Polat Renaissance / ‹stanbul

Tel: (0212) 241 43 84 Faks: (0212) 241 43 94

Çorum

ﬁirinyal› Mah. Sinano¤lu Cad. No: 60/1 Antalya
Tel: (0242) 316 45 33 Faks: (0242) 316 45 83
www.whiterentacar.com•erhan.acar@whiterentacar.com

ÜLGER RENT A CAR
Atatürk Havaliman› D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Terminali No: 9
Yeﬂilköy/‹stanbul
Tel: (0212) 465 35 16 Faks: (0212) 465 35 17
www.ulgerrentacar.com•info@airport-tours.com
ulgercar@superonline.com

Tel: (0224) 224 35 87

Tel: (0222) 228 06 32 Faks: (0222) 228 09 57

URENT RENT A CAR
Perge Bulvar› No: 115/B Antalya
Tel: (0242) 311 82 12 Faks: (0242) 312 57 83
www.rentacarturkey.com•info@rentacarturkey.com

Bursa

WHITE RENT A CAR

ULUKAR OTOMOT‹V T‹C. A.ﬁ.

Tel: (0352) 232 77 47 Faks: (0353) 231 26 79
Tel: (0352) 339 84 82 Faks: (0352) 231 26 79

Tel: (0312) 441 22 55 Faks: (0312) 442 46 66

VITESSE F‹LO K‹RALAMA

Köybaﬂ› Cad. Çeﬂme Sok. No: 14/1 Yeniköy/‹stanbul
Tel: (0212) 262 30 62 Faks: (0212) 262 04 94
www.waycarrental.com•info1@waycarrental.com
bulent@micelogistic.com

Cumhuriyet Cad. No:161/2 34373 Elmada¤ / ‹stanbul
Tel: (0212) 225 10 00 Faks: (0212) 232 03 36
www.ulusoyrentacar.net•mali@doruk.net.tr

Kayseri

PRAT‹K TUR‹ZM OTOMOT‹V NAK.
T‹C. ve SAN. LTD. ﬁT‹.

TEB ARVAL ARAÇ F‹LO
K‹RALAMA A.ﬁ.

Ankara

WAY CAR RENTAL

Tel: (0252) 522 41 12 Faks: (0252) 522 41 13

Ankara

Cumhuriyet Cad. No: 131/1 Elmada¤/‹stanbul
Tel: (0212) 234 77 77 Faks: (0212) 231 89 65
www.plantours.com•operation@plantours.com
hk@plantours.com

TR‹O CAR RENTAL

ULUSOY RENT A CAR

Tel: (0252) 412 25 52 Faks: (0252) 412 31 15

PLAN TOURISM A.ﬁ.

Tel: (0232) 274 31 67 Faks: (0232)274 31 57

Milas Bodrum Havaliman›

Koreﬂehitleri Cad. 37/4 D:5 Zincirlikuyu/‹stanbul
Tel: (0212) 275 42 44 Faks: (0212) 272 04 61
www.pasifikoto.com.tr•samim@pasifikoto.com.tr
Tel: (0312) 426 08 88 pbx Faks: (0312) 426 07 77

Tekstil Merkezi Fatih Cad. Alaybey Sok. No: 9
Merter/Güngören/‹stanbul
Tel: (0212) 449 52 52 Faks: (0212) 504 94 78
www.tanautolease.com•info@tanautolease.com
syesilbas@tanautolease.com

Tel: (0216) 456 63 37 Faks: (0216) 456 63 38
Tel: (0212) 215 24 19 Faks: (0212) 215 22 98

‹zmir

Tel: (0252) 313 24 65 Faks: (0252) 313 25 07

Tel: (0242) 316 45 33 Faks: (0242) 316 45 83

‹stanbul Ataﬂehir
‹stanbul Astoria AVM

Bodrum / Mu¤la

Tel: (0442) 234 34 05 Faks: (0442) 234 34 05

Tel: (0232) 274 66 22 Faks: (0232) 463 13 75
Tel: (0212) 352 91 81 Faks: (0212) 352 91 80

Tel: (0212) 273 24 00 Faks: (0212) 273 28 88

Taksim Taﬂk›ﬂla Cad. Hyatt Regency Otel No:1
Beyo¤lu/‹stanbul
Tel: (0212) 240 88 20 Faks: (0212) 240 81 10
www.travelium.com.tr•rentacar@travelium.com.tr
barslan@travelium.com.tr

Antalya

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
‹stanbul Etiler

‹stanbul

Tel: (0242) 312 00 24 Faks: (0242) 312 89 03

Erzurum

TAN AUTO LEASE
SIXT RENT A CAR

Antalya

Tel: (0342) 339 61 10 Faks: (0342) 336 25 89

Gaziantep

ÖLMEZLER - ‹BS TUR‹ZM
Atatürk Cad. No: 374/A D:4 Alsancak/‹zmir
Tel: (0232) 464 61 50 Faks: (0232) 422 05 50
www.olmezlergrup.com•info@olmezlergrup.com

TRAVELIUM TOURISM AND TRAVEL
AGENCY

Leylak Sok. Murat ‹ﬂ Merkezi B Blok K.5 D.20
Mecidiyeköy-ﬁiﬂli/‹stanbul
Tel: (0212) 266 39 98 Faks: (0212) 266 28 48
www.triocarrental.com•info@triocarrental.com

Tel: (0362) 844 83 95 Faks: (0362) 844 83 96

OTOSER RENT A CAR
Karayollar› Mah. Kadir Akdo¤an Cad. No: 2 (Estaﬂ)
Küçükköy Gaziosmanpaﬂa / ‹stanbul
Tel: (0212) 538 05 55 Faks: (0212) 538 25 42
sevkete@estasmarble.com

‹ç Hatlar Tel: (0232) 274 66 16 Faks: (0232) 274 66 15
D›ﬂ Hatlar Tel: (0232) 274 66 33-274 27 34
Faks: (0232) 274 24 19

Kore ﬁehitleri Cad.38/8 Zincirlikuyu / ‹stanbul
Tel: (0212) 444 01 34 / 273 24 00
Faks: (0212)273 28 88
www.zeplincar.com•res@zeplincar.com

Antalya
Tel: (0242) 323 92 44 Faks: (0242) 323 93 73

AJANDA

23 Ekim
MILVA KONSER‹
‹talyanlar›n, uzun k›z›l saçlar›ndan ötürü “Milva la
Rossa / K›z›l Milva” lakab›yla an›lan dünyaca ünlü
sanatç›s› Milva, 23 Ekim’de Sabanc› Üniversitesi
Gösteri Merkezi’nde özel orkestras› eﬂli¤inde
verece¤i tek konserde, kendisi için bestelenmiﬂ tangolardan oluﬂan bir repertuar sunuyor.

27 Ekim
BENG‹ BA⁄LAMA ÜÇLÜSÜ KONSER‹
Okan Murat Öztürk (Tanbura, Lavta, Ses), Özay
Önal (Divan saz›, Ba¤lama, Ses) ve Erdem ﬁimﬂek
(Cura, Ba¤lama, Ses)’ten oluﬂan topluluk, 27 Ekim
günü Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu’nda bir
konser veriyor. Topluluk, Anadolu’yu dünya
insanl›k birikiminin en önemli mekânlar›ndan biri
olarak görüyor ve Anadolu’nun geleneksel müzi¤ine
de bu bak›ﬂla yaklaﬂ›yor.

31 Ekim
BEN ANADOLU

24 Ekim
ORHAN OSMAN KONSER‹
“Buzuki Orhan” ad›yla da bilinen Orhan Osman,
geçti¤imiz sezon sahneledi¤i rebetiko projesiyle tekrar Ghetto’da sahne al›yor. Türk ve Yunan müziklerinin kaynaﬂma noktas› "‹stanbul Rebetikocular›"yla aﬂk, ayr›l›k, göç, hapishane ﬂark›lar›n› sahneleyecek olan Orhan Osman, y›llard›r dilden dile, gönülden gönüle dolanm›ﬂ ﬂark›lar› usta müzisyen ekibiyle beraber gün ›ﬂ›¤›na ç›karacak.
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Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahne alacak,
Güngör Dilmen’in yazd›¤› tek kiﬂilik oyunda, büyük
usta Y›ld›z Kenter, Bereket tanr›ças› Kibele, Hitit
Kraliçesi, Bizans ‹mparatoriçesi Theodora, Nilüfer
Hatun, Nasreddin Hoca’n›n kar›s›, Halide Edip Ad›var gibi, mitolojik ça¤lardan günümüze, ünlü Anadolu kad›nlar›n›n portrelerini çiziyor.

9 Kasım
CHUCK BERRY KONSER‹
Rolling Stone dergisi taraf›ndan aç›klanan "Tüm
Zamanlar›n En iyi 500 ﬂark›s›" listesine 6 parça birden arma¤an eden ve Rock and Roll”un yaﬂayan en
büyük efsanesi olarak kabul edilen, 1926 St.Louis
do¤umlu Chuck Berry, “Johnny B.Goode”, “Maybellene”, “Roll Over Beethoven”, “Rock And Roll
Music” gibi birçok hit parças›yla 09 Kas›m Pazar
akﬂam› ‹stanbul’da Parkorman’da sahne alacak.

