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SEVG‹L‹ MESLEKTAﬁLARIM,
Temmuz ay› içerisinde sektörümüzün sorunlar›n› dile getirmek ve fikir al›ﬂveriﬂinde
bulunmak üzere Maliye Bakanl›¤›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Rekabet Kurumu
nezdinde üst düzey görüﬂmeler yapt›k.
Ankara ziyaretlerimizde Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ve Bütçe ve Mali
Kontrol Dairesi Baﬂkanl›¤› ile görüﬂmemizde kamu araçlar›n›n tedarikinde operasyonel kiralaman›n avantajlar›n› anlatarak, haz›rlanmakta olan yeni Kamu Taﬂ›t Kanunu’nda operasyonel araç kiralamaya daha fazla yer verilmesini talep ettik. Maliye Bakanl›¤›’n›n taﬂ›t kanunu ile ilgili olarak yapmakta oldu¤u çal›ﬂmalara iliﬂkin yorumlar›m›z› ilettik.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› nezdinde sektörümüzü tekrar anlatt›k ve merdiven alt› kiralama
faaliyetlerinin yaratt›¤› kay›plar› tart›ﬂt›k.

editör
ÖNDER ERDEM
TOKKDER Yönetim
Kurulu Baﬂkan›

Emniyet Genel Müdürlü¤ü Trafik Dairesi Baﬂkanl›¤› ile trafik cezalar›na iliﬂkin yapt›¤›m›z
bir görüﬂme sonucunda, TÜRSAB ve Kara Ulaﬂt›rma Genel Müdürlü¤ü temsilcilerinin de
kat›l›m› ile kapsaml› bir toplant› gerçekleﬂtirilmesini sa¤lad›k. Önümüzdeki dönemde Emniyet Genel Müdürlü¤ü ile daha detayl› çal›ﬂmalar›m›z olacak, bunun sonucunda özellikle trafik cezalar› ile ilgili yaﬂamakta oldu¤umuz problemlerin azalaca¤›n› düﬂünüyorum.

Di¤er yandan ‹ngiliz Araç Kiralama ve Leasing ﬁirketleri Birli¤i (BVRLA) Genel Sekreteri John
Lewis’i a¤›rlama f›rsat›m›z oldu. BVRLA’n›n ‹ngiltere’de sektörü temsil etmesinin yan›s›ra oldukça baﬂar›l› bir sektör derne¤i oldu¤unun alt›n› çizmek isterim. John Lewis bizim ufkumuzu
açarken bu say›da okuyaca¤›n›z röportaj› eminim sizde de ayn› etkiyi yapacakt›r. John Lewis’ten
edindi¤imiz bilgilerin önümüzdeki dönemde derne¤imizin faaliyetlerine ›ﬂ›k tutaca¤›n› ve geliﬂimine büyük katk› sa¤layaca¤›n› düﬂünüyoruz.
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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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SEKTÖRDEN

ÇEVRE DUYARLILI⁄INDA DRD DER‹NDERE
F‹LO K‹RALAMA
DRD Derindere Filo Kiralama ilk çevreci araç projesini
Toyota Prius Hybrid ile, Türkiye’de karbon emisyon
denkleﬂtirmesi ve emisyon azalt›m projeleri geliﬂtirmekte olan JP Morgan ClimateCare*’in de parças› oldu¤u
JPMorgan Chase Bank, N.A ile gerçekleﬂtirdi.
Bir birey veya kurum olarak günlük faaliyetleriniz sonucunda kaç›n›lmaz olarak atmosfere sal›nmas›na neden oldu¤unuz sera gazlar›n›n neden oldu¤u sera etkisini ve dolay›s›yla oluﬂan küresel iklim de¤iﬂikli¤ini engellemek için baﬂvurabilece¤iniz en etkin yöntemlerden
biri de çevreci araç kullanmak. Bu konudaki tercihlerini
Toyota’n›n çevreci arac› “Hybrid”den yana kullanan
JPMorgan Chase Bank, N.A ve DRD Derindere Filo Kiralama, sektörlerindeki di¤er firmalara da çevre sorumlulu¤uyla ilgili örnek oluyorlar.
DRD Filo Kiralama Sat›ﬂ Yöneticisi Harika Akkartal ve
JP Morgan ClimateCare Proje Yöneticisi Dr. Asl› Sezer
Özçelik'den ald›¤›m›z bilgiye göre, siz de 36 ayl›k bir

Toyota Prius Hybrid kiralayarak, arac›n›z›n ortalama
oluﬂturdu¤u 10 ton** CO2 e emisyonun yar›s›n› ya da
iﬂyerinizin 3 y›ll›k elektrik tüketiminden kaynaklanan
sera gaz› emisyonlar›n›n 7 günlük k›sm›n› azaltabilirsiniz. 12 y›ll›k tecrübesi ve 14.000 arac› ile 1.250 müﬂterisine hizmet verdi¤ini belirten DRD Filo Kiralama, yerli yabanc› tüm birey ve kurumlar› küresel ›s›nma/iklim
de¤iﬂikli¤ine engel olmak için Hybrid kiralamaya ça¤›r›yor.
* http://www.jpmorganclimatecare.com . Karbon sal›n›m hesaplamalar› ve daha fazla bilgi için.
** 3 y›lda ortalama 60.000 km. yol yapan Hybrid’e denk gelecek 1.6
motor otomatik ﬂanz›manl› bir araç dikkate al›narak hesaplanm›ﬂt›r.

BRIDGESTONE
POTENZA S001

VW CADDY YEN‹
YÜZÜNÜ GÖSTERD‹

Bridgestone Potenza Serisi’nin yeni ultra yüksek performans lasti¤i S001, bayilerdeki yerini ald›. Potenza S001, Ferrari’nin 458 Italia ve Aston Martin’in
Rapide modelleri için orijinal ekipman olarak tercih
ediliyor. Ba¤›ms›z test kuruluﬂlar› Sport Auto ve Auto Zeitung taraf›ndan yap›lan, hem
›slak hem de kuru zeminde yol
tutuﬂ, çekiﬂ, sürüﬂ konforu,
direksiyon hassasiyeti ve
fren mesafesi özelliklerinin
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› testlerde,
tüm rakiplerini geride b›rakarak birinci olan Potenza
S001’in tasar›m›nda Bridgestone’un Formula 1’de edindi¤i
teknolojiler kullan›ld›. Potenza
S001, yüksek performansl› otomobiller için üretilen Potenza RE050’de kullan›lan teknolojiyi miras alarak sürüﬂ deneyimini ›slak ve kuru
zemin performans›nda yeni bir boyuta taﬂ›yor.

Volkswagen Ticari Araç’›n en çok satan modelleri aras›nda yer alan Caddy’nin ilk görselleri yay›nland›.
Her yönden geliﬂtirmelerin yap›ld›¤› Caddy’nin, daha ﬂ›k
ve belirgin ön tasar›m› ilk anda göze çarp›yor. Yenilenmiﬂ d›ﬂ tasar›m› ilk anda dikkat çeken Caddy’nin Almanya lansman› 2010 sonbahar›nda yap›l›yor. Almanya’da
2010 sonbahar›nda lansman› yap›lacak olan Caddy’nin,
y›l sonunda TDI motor seçenekleri ve farkl› donan›m seviyeleriyle Türkiye’de sat›ﬂa sunulmas› planlan›yor.
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HYUNDAI ‹LE DENEME
SÜRÜﬁÜ YAPTI, i20
TROY KAZANDI

PAGANI VE PIRELLI
‹ﬁB‹RL‹⁄‹ DÜNYA
REKORU GET‹RD‹

Hyundai’nin tüm Türkiye çap›nda 10 – 13 Haziran
2010 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i “Hyundai Güvenle Sürüﬂ Festivali” dahilinde çekiliﬂle hediye edilen
i20 Troy sahibini buldu. Etkinlikler s›ras›nda ‹stanbul’daki Elmas Otomotiv’de Hyundai modelleriyle
deneme sürüﬂü gerçekleﬂtirip çekiliﬂe
kat›lan Kemal Turgut, yepyeni bir i20
Troy 1.2 Team’in
sahibi oldu. Kemal
Turgut’a otomobili, Hyundai Assan
Baﬂkan› ve CEO’su
Kwang Heum Um
taraf›ndan teslim
edildi. Türk tüketicisinin, “Hyundai
Güvenle Sürüﬂ Festivali” kapsam›nda Türkiye çap›ndaki tüm Hyundai
Yetkili Sat›c›lar›’nda, model yelpazesinde yer alan binek otomobil ve hafif ticari araçlar›n› kullanmas› ve
daha da yak›ndan tan›mas› sa¤land›. Özellikle May›s
2010’dan itibaren Türkiye’de üretilmeye baﬂlanan i20
Troy modeli, ilgi oda¤› oldu.

Pagani firmas›yla gerçekleﬂtirdi¤i iﬂbirli¤i sonucunda
dünya rekoruna imza atan Pirelli, üstün teknoloji ürünü P Zero slick lastiklerini asfalt zemin üzerine arac›n
tüm gücünü aktarmas› ve mükemmel yol tutuﬂu sa¤lamas› için geliﬂtirdi. 20.83 km’lik Nürburgring pistini
6'47"lik tur zaman›yla tamamlayan Pagani Zonda
R’de önde 265/645-19TL arkada ise 325/705-20TL
ölçülerinde Pirelli P Zero slick lastikleri kullan›ld›. Geçen aylarda farkl› bir süper spor otomobil ve lastik
markas› taraf›ndan elde edilen rekor, Pirelli ve Pagani
iﬂbirli¤i ile k›r›larak dünya rekoru elde edildi. Dünya
rekorunu k›ran P Zero slick lastiklerinin üretimi, Pagani Zonda R arac› için özel olarak ve Pirelli’nin motorsporlar› lastikleri üretimi için kulland›¤› çözüm, yap› ve materyaller ile gerçekleﬂtirildi.

570 HP’L‹K FERRARI 458 CHALLENGE
Ferrari’nin ilk olarak 2009 Frankfurt Otomobil Fuar›’nda tan›tt›¤› arkadan itiﬂli ve orta-arka konumlu
motorlu spor otomobil serisinin evrimini simgeleyen
yeni modeli Ferrari 458 Italia modelinin yar›ﬂç› versiyonu, ‹talya’da düzenlenen uluslararas› sat›ﬂ teﬂkilat›
toplant›s›nda resmen görücüye ç›kt›. 2011 sezonunda
Ferrari Challenge Trofeo’da F430 Challange’in yerini
alacak yeni model, standart yol versiyonuna göre bir
tak›m modifikasyonlar içeriyor. Otomobilin a¤›rl›¤›n›
azaltmak amac›yla da öncelikli olarak çal›ﬂmalar yapan Ferrari mühendisleri, kaporta panellerinin kal›nl›¤›n›n azalt›lmas›na ve karbon-fiber ve lexan gibi son
derece hafif materyallerin kullan›lmas›na odakland›lar.
Ferrari 458 Italia’da oldu¤u gibi 570 HP güç üreten

4.5 litrelik V8 yap›l› ve orta-arka konumlu motora sahip Ferrari 458 Challenge’›n F1 tipi çift kavramal› vites kutusunda ve vites oranlar›nda de¤iﬂiklikler yap›lmas› dikkat çekiyor.
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TOFAﬁ’A MÜﬁTER‹ ODAKLILIK SERT‹F‹KASI
Kalite, sa¤l›k, güvenlik, çevre
(QHSE), sosyal sorumluluk ve uygunluk yönetimi konular›nda hizmet veren uluslararas› belgelendirme kuruluﬂu Bureau Veritas taraf›ndan TOFAﬁ’a, “Müﬂteri Baﬂvurular›n›n Ele Al›nmas› Süreci” ile ilgili
olarak ISO 10002 Sertifikas› verildi.
TOFAﬁ, böylece Türkiye’de otomotiv sektöründe üretim yapan firmalar aras›nda bu sertifikaya sahip ilk
ﬂirket unvan›n› da elde etmiﬂ oldu.

TOFAﬁ CEO’su Ali Pand›r, TOFAﬁ
olarak bir süredir devam ettirip sonuçland›rd›klar› bir çal›ﬂma olan
“müﬂteri baﬂvurular›n›n yönetimi ve
müﬂteri görüﬂlerini ﬂirket içinde de¤erlendirme” yaklaﬂ›m› ile ilgili
uluslararas› bir belge olan ISO
10002 Müﬂteri Memnuniyeti Sertifikas›n› alarak Türkiye’de otomobil
üreticileri, dünyada ise Fiat fabrikalar› aras›nda bir ilke imza att›klar›n›
önemle vurgulad›.

SEAT IBIZA YELPAZES‹ YEN‹ CUPRA VE
BOCANEGRA MODELLER‹YLE GEN‹ﬁLED‹
Seat Ibiza model yelpazesinin en üst noktas›nda yer
alan Cupra ve Bocanegra modelleri A¤ustos ay›nda Do¤uﬂ Otomotiv - SEAT Showroomlar›’nda yerlerini ald›lar. ‹spanyol markas›yla olan ba¤lar›, d›ﬂ ve iç tasar›mlar›yla dikkat çeken modeller, güçlü motor seçene¤i ve
zengin donan›m seviyeleriyle de segmentlerinde ön plana ç›k›yor. Seat Ibiza yelpazesindeki Cupra ve Bocanegra sportif versiyonlar› birçok ortak unsuru paylaﬂ›yor.
‹ki model de 180 HP güç üreten, ikiz ﬂarjl› 1.4 TSI motorla, direksiyon üzerinden kumanda edilebilen 7 ileri
DSG vites kutusu ve herhangi bir ek mekanik elemana

gerek kalmadan kendinden bloklu bir differansiyel olarak çal›ﬂan elektronik XDS sistemiyle donat›lm›ﬂ.

OTOPRAT‹K’TEN ÜCRETS‹Z KONTROL
H›zl› bak›m ve lastik merkezi OtoPratik, uygulamaya koydu¤u yeni kampanyas›yla ön düzen ve süspansiyon kontrollerini ücretsiz olarak sunuyor. Tüm
OtoPratik Ma¤azalar›’nda geçerli olan
kampanya, 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Araç sahipleri, lastik aﬂ›nma, durum ve bas›nç kontrolleri önceli¤inde, rot baﬂ›, rot mili, rotil, aks ve
ﬂanz›man körükleri, direksiyon ve sal›ncak ba¤lant›lar›, keçe, burçlar, toz
lastikleri, ön arka tak›m elemanlar›n›n
ba¤lant› ve durum, ya¤ kaçaklar›,
amortisörler, helezon yaylar, amortisör
12>13

tablas›, keçe ve sal›ncak ﬂase ba¤lant›lar›n› kontrol ettirebilme imkân›na sahip
olacaklar. Yurt geneline yay›lm›ﬂ 17
noktada faaliyet gösteren OtoPratik
ma¤azalar›nda, Lassa ve Bridgestone
markal› lastiklerin sat›ﬂ ve montaj›n›n
yan›s›ra, ön düzen (rot) ayar›, balans
ayar›, jant sat›ﬂ›, akü sat›ﬂ› ve bak›m›,
far ayar›, motor ya¤› de¤iﬂimi, hava/ya¤/yak›t/polen filtreleri de¤iﬂimi,
fren ve süspansiyon sistemi bak›m›, havaland›rma sistemi bak›m›, ateﬂleme
sistemi bak›m›, periyodik bak›m gibi
hizmetler sunulmakta.
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VOLVO’NUN GEELY’YE
SATIﬁI TAMAMLANDI

MASERATI’DEN
SATIﬁ ATA⁄I
‹talyan otomobil üreticisi Maserati’nin ülkemizdeki
temsilcisi FerMas, Temmuz ay› sonu itibariyle 14
adetlik sat›ﬂa ulaﬂt›. Geçti¤imiz y›l Ocak-Temmuz
döneminde Maserati markas›yla 5 adet araç sat›ﬂ›
gerçekleﬂtiren FerMas, 2010 y›l›n›n ayn› döneminde
ise sat›ﬂlar›n› neredeyse üçe katlama baﬂar›s› gösterdi. Maserati sat›ﬂlar›na ivme kazand›ran en önemli
model yenili¤ini ise 2010 y›l› baﬂ›nda sat›ﬂa sunulan
Maserati GranCabrio modeli oluﬂturuyor. Maserati
GranCabrio modelinde sene baﬂ› hedeflerini ikiye
katlayarak 4 adet sat›ﬂ gerçekleﬂtiren FerMas, 4. ve
ﬂimdilik sonuncu Maserati GranCabrio sipariﬂini ise
A¤ustos ay› içinde müﬂterisine teslim edecek.

Çin'in otomotiv üreticilerinden Zhejiang Geely Holding
Group Co. Ltd. (Geely Holding Group), Volvo Car Corporation’›n tamam›n›n Ford Motor Company’den sat›n
al›nmas› iﬂleminin tamamland›¤›n› bildirdi. Geely’den
gelen aç›klamada, Volkswagen Amerika Grubu CEO’su
Stefan Jacoby’nin, Volvo Cars’›n yeni Baﬂkan› ve CEO'su görevine getirildi¤i belirtildi. Li Shufu, "Bugün Geely için tarihi bir gün, Volvo Cars'› sat›n ald›¤›m›z için
son derece gururluyuz. ‹sveç'in bu ünlü lüks markas›,
güvenlik, kalite, çevreye duyarl›l›k ve modern ‹skandinav tasar›m› gibi temel de¤erlerine ba¤l›l›¤›n› sürdürürken Avrupa ve Kuzey Amerika’daki mevcut pazarlar›n›
güçlendirip Çin ve di¤er geliﬂen piyasalardaki varl›¤›n›
da art›racak" dedi.

ALMIRA CAR RENTAL VE GÜRSES ﬁ‹RKETLER
GRUBU GÜÇLER‹N‹ B‹RLEﬁT‹RD‹
Araç kiralama ﬂirketi Holiday Autos’un Türkiye’deki
tek temsilcisi olan Almira, yeni bir güç birli¤ine imza
att›. Almira ve Gürses ﬁirketler Grubu art›k yola birlikte devam etme karar› ald›lar. Bu güç birli¤i ile, Almira yurt içindeki müﬂterilerine sundu¤u hizmet yelpazesini geniﬂletmeyi ve hizmet kalitesini art›rmay› hedefliyor. Almira, birbirinden
farkl› ve yeni araçlardan oluﬂan filosu ve
deneyimli ekibiyle müﬂterilerine geniﬂ seçenekler sunmay› ve bu sayede sadece
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yurt d›ﬂ›ndan gelen yabanc› müﬂterilere de¤il, yurt içindeki bireysel ve kurumsal müﬂterilere de daha geniﬂ
kapsaml› hizmet vermeyi hedefliyor. TÜRSAB ve TOKKDER üyesi olan ve uluslararas› bir markan›n gücünü, 14 y›ld›r güvenli
ve h›zl› bir hizmetle bütünleﬂtiren Almira,
yapt›¤› iﬂ birli¤i sayesinde gelece¤e önemli
bir ad›m daha atm›ﬂ oluyor. Almira hakk›nda detayl› bilgiye www.almiracars.com.tr adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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FIAT PANDA 30 YAﬁINDA
‹lk olarak 1980 y›l›nda üretimine baﬂlanan ve Fiat’›n
mini s›n›fta kendi baﬂ›na bir marka haline gelen
efsane modeli Fiat Panda, 30. yaﬂ›n› kutluyor. Otomotiv tarihinde ve ‹talyan
toplumunda otomobille yaﬂanan gündelik iliﬂkiyi alg›laman›n yeni bir yolunu temsil eden ve Fiat kültürünün
bir parças›n› temsil eden Fiat Panda,
yeni nesliyle de COTY jürisi
taraf›ndan “2004 Y›l›n›n Otomobili”
seçilerek baﬂar›s›n› perçinlemiﬂti. 30 y›ldan
bu yana dünya çap›nda 6 milyon adetten fazla sat›lan
Fiat Panda, sadece geçti¤imiz y›l dünya çap›nda 300 bin

adetten fazla müﬂteri taraf›ndan tercih edildi.
2003 y›l›nda üretimi start alan yeni nesil
Fiat Panda ise ulaﬂt›¤› 1.5 milyon adeti
aﬂan üretimiyle de büyük bir ticari
baﬂar›ya imza att›. ‹talya, Fransa ve
Almanya gibi Avrupa pazarlar›n›n yan›
s›ra baﬂta Japonya, Güney Afrika ve
Meksika gibi deniz aﬂ›r› pazarlarda da
büyük baﬂar› kazanan Fiat Panda,
ADAC (Alman Otomobil Kulübü)
taraf›ndan da mini ve küçük s›n›f modeller
aras›ndaki güvenilirlik ligi tablosunda da ﬂehir otomobilleri kategorisinde ilk s›ray› almas›yla ön plana ç›k›yor.

DRD DER‹NDERE F‹LO K‹RALAMA MUAD‹L ARAÇ
HAVUZUNU YEN‹LED‹
DRD Derindere Filo Kiralama, 14.000 arac›n› yönetti¤i
450 adetlik muadil araç havuzunu, s›f›r km. Mercedes
ve Citroen marka araçlar ile yeniledi. 2010 y›l› A¤ustos
ay›na kadar 4.500 yeni araç al›m› yapan DRD Filo Kiralama, müﬂteri memnuniyetini en üst seviyede tutman›n en önemli etkenlerinden birinin de alt yap› zenginli¤i oldu¤u düﬂüncesinden hareketle insan kayna¤› ve bilgi iﬂlem yat›r›mlar›n›n yan› s›ra, hasar ve bak›m esnas›nda sundu¤u muadil araç havuzu için de gerekli yat›r›m›n› yap›yor. Üst yönetici araçlar› için aralar›nda 4x4
ML, GLK, C ve E Serisi araçlar›n da bulundu¤u 11 adet
Mercedes ile orta ve alt segment araçlar için 80 adet C3
ve C4 Citroen’i bünyesine katarak muadil araç havuzunu yenileyip güçlendiren DRD’ye, Mercedes Koluman
Otomobil Sat›ﬂ Müdürü Altu¤ Erciﬂ taraf›ndan “Verim-

li çal›ﬂmalar›n›n devam› temennisiyle” plaket verildi.
Müﬂteri Memnuniyeti için üzerinde çal›ﬂt›klar› baﬂka
altyap› projelerinin de bulundu¤unu söyleyen DRD Derindere Filo Kiralama Genel Müdürü ‹lkay Ersoy, bu
projelerin de en k›sa sürede hayata geçece¤ini belirtti.

AVIS’TEN MOB‹L REZERVASYON H‹ZMET‹
Türkiye’nin lider araç kiralama ﬂirketi
Avis’in hizmetlerine art›k mobil ortamda
da eriﬂmek mümkün. Avis’ten araç kiralamak isteyen müﬂteriler, 23 Temmuz’dan itibaren cep telefonlar› arac›l›¤› ile www.mobile.avis.com.tr sitesinden online rezervasyon yapt›rabiliyor. Avis Türkiye Genel Müdür Yard›mc›s› ‹nan Ekici, “Mobil rezer16>17

vasyon hizmeti ile s›k seyahat eden müﬂterilerimizin h›z›na yetiﬂmek istedik. Bu sayede
müﬂterilerimize günümüz temposunda büyük önem arzeden zaman tasarrufu sa¤lam›ﬂ oluyoruz” dedi.

YAKIN PLAN

DAHA DA UZUN AUDI A8 L

Audi A8 L, iç mekân›, detayl› el iﬂçili¤i, kaliteli malzemeleri ve en küçük ayr›nt›lara verilen önemle birlikte
yeni ve ince çizgileri ile büyülüyor. Ambiyans ayd›nlatmas›ndan dört bölgeli otomatik klima kontrol sistemine kadar araç, sundu¤u konfor kalitesini hemen hissettiriyor. Audi’nin Vorsprung durch Technik (Teknoloji
ile bir ad›m önde) ilkesinin en somut örne¤i A8 L, serinin en üst versiyonu olarak yollardaki yerini almaya haz›rlan›yor.
Audi A8 L’nin, standart versiyona göre dingil mesafesi 13 cm art›r›ld› ve uzunlu¤u da 5,27 m oldu. Audi A8 L, arka k›s›mda opsiyonel olarak sunulan, geniﬂ eﬂya
saklama bölmeli, ﬂ›k tasar›ml› orta
konsolla eﬂleﬂtirilmiﬂ iki adet elektrik ayarl› ve ›s›tmal› ba¤›ms›z koltukla da al›nabiliyor.
Klasik, zaman ötesi ﬂ›kl›¤a sahip Audi A8 L’nin, Alüminyum Audi Uzay Kafesi (ASF) gövdesi, muadil bir çelik yap›ya göre yüzde 40 daha hafif.
Tüm ayd›nlatma iﬂlevleri için opsiyonel olarak sunulan
LED farlar (W12 ile standart), hem teknoloji hem de
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görünüm itibar›yla ayd›nlatma teknolojisinde bir devrimi temsil ediyor. ‹kisi TDI ve üçü FSI benzinli olmak
üzere beﬂ motor seçene¤iyle sunulacak olan A8 L’nin
tüm motorlar›n›n, güç ve tork de¤erleri art›r›l›rken, geri
kazan›m sistemi ve yenilikçi ›s› yönetimi gibi Audi verimlilik teknolojileri sayesinde yak›t tüketiminde yüzde
22’ye varan oranda iyileﬂme sa¤land›.
A8 L’nin motor seçenekleri iki adet
üç litrelik V6 üniteyle baﬂl›yor: 250
HP gücündeki 3.0 lt TDI ve 3.0 lt
290 HP güç üreten TFSI. Yelpazedeki iki V8 motor ise 4.2 litre kapasiteye sahip olup, TDI 350 HP
güç üretirken FSI ise 372 HP üretiyor. Serinin en üstünde, üstün güce ve teknolojik özelliklere sahip
benzinli bir motor olan W12 yer
al›yor. Bu motor, 6.3 litre kapasitesi ile
500 HP güç üretiyor.
A8 L’nin verimlili¤inde önemli rol oynayan sekiz ileri
tiptronic, çok yüksek genel vites oran›na sahip ve ﬂ›k
vites koluyla elektronik olarak ya da direksiyon üzerindeki vites de¤iﬂtirme kollar›yla kontrol ediliyor.

ETK‹NL‹K

TOYOTA’DAN OTO K‹RALAMA
SEKTÖRÜNE DAVET
Toyota’n›n 5 Temmuz 2010 tarihinde oto kiralama
firmalar›na özel olarak düzenledi¤i muhteﬂem davet,
Swissotel Bosphorus Teknesi’nde gerçekleﬂti. Bebek’ten hareketle ‹stanbul Bo¤az›’n›n eﬂsiz güzelli¤i
ile süren davette bir konuﬂma yapan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt; Türkiye’deki oto kiralama sektörünün önemini ifade ettikten sonra; bundan sonraki süreçte Toyota Türkiye’nin geliﬂtirdi¤i
yeni stratejiler sonras›nda oto kiralama alan›na daha fazla önem vereceklerini belirtti. Oto kiralama ﬂirketlerinin yöneticileri ile Toyota Türkiye yöneticilerinin biraraya gelme f›rsat› buldu¤u gecede birlikte
yenen yeme¤in ard›ndan sahne alan Hale Canero¤lu, seslendirdi¤i parçalarla daveti renklendirdi.
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YAKIN PLAN

RENAULT DeZir
Göz al›c› çizgileri ve canl› k›rm›z› rengi ile DeZir, otomobil tutkusunu d›ﬂa vuruyor. Elektrikli
bir motorla beslenen konsept, elektri¤in otomobil tutkusuyla uyumlu oldu¤unu kan›tl›yor. DeZir
konsept modeli, 2010 Paris Otomobil Fuar›’nda ilk
kez tan›t›lacak. Arac›n hatlar›, hareketten esinlenen 21
inçlik jantlar›n yer ald›¤› geniﬂ çamurluklar› daha da büyük gösteriyor. Kasa yanlar›,
dönüﬂümlü olarak ›ﬂ›k kontrastlar› yaratan tok ve kavisli
hatlardan oluﬂuyor.
Bütüne ritm vermek için, ak›c› ve pürüzsüz tasar›m, alüminyum yan panolar, tavan üstü ve ön
farlar›n “göz kapaklar›” gibi ç›k›nt› oluﬂturan
yüzeyler ile kontrast oluﬂturuyor.
Farlar, kendilerine çok grafiksel bir görünüﬂ kazand›ran geri ayd›nlatmal› prizmalar ﬂeklinde
tasarland›. Arka stop lambalar›, otomobilin tüm
geniﬂli¤i üzerinde as›l› gibi duran bir ›ﬂ›kl› ﬂeride
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dönüﬂüyor. Arka ›zgaran›n ayd›nlatmas›yla ortaya ç›kart›lan Renault amblemi, bu yüzeyin ortas›nda adeta dalgalan›yormuﬂ görüntüsü veriyor.
DeZir, ideal bir kütle da¤›l›m› için arka orta konumda
yerleﬂtirilen elektrikli motorla besleniyor. 24 kWh
kapasiteli Lityum iyon pil,
banketin arkas›nda düﬂey
konumda yer al›yor. Pil,
160 kilometrelik bir
menzil sa¤l›yor. Pil, önden arkaya do¤ru yönlendirilen hava ak›m› ile
ama özellikle kasa yanlar›ndaki alüminyum ara
yüzeylerin arkas›ndaki yan hava giriﬂleri ile so¤utuluyor. Motoru, seri üretimde kullan›lan
elektrikli motor baz›nda geliﬂtirildi ve bu versiyonda 110 kW (150 bg) güç ve 226 Nm.’l›k bir
tork üretiyor. Tüm bu yap› araca son derece
yüksek bir performans kazand›r›yor: 0’dan 100
km/h h›za 5 saniyede ve 0’dan 50 km/h h›za sadece 2 saniyede ç›kabiliyor.

SÖYLEﬁ‹

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Jean Pierre Vieux:

K‹RALAMA SEKTÖRÜNDE
KISA SÜREDE ÖNEML‹
MESAFE KATEDECE⁄‹Z
2009 y›l› otomotiv sektörü için verimli bir y›l oldu.
Ama yine de Türkiye gibi bir ülke için 550 bin araç sat›ﬂ›
tatmin edici bir rakam de¤il. Türkiye’de y›lda en az 800
bin arac›n sat›lmas› gerekir.

T

ürkiye’deki görevine baﬂlad›¤›
günden itibaren Peugeot’nun
sat›ﬂlar›nda önemli art›ﬂlara ve
baﬂar›lara imza atan Peugeot Türkiye
Genel Müdürü Jean Pierre Vieux ile
Peugeot’nun faaliyetleri, hedefleri ve yeni
kurulan Peugeot Araç Kiralama birimi
hakk›nda konuﬂtuk.
‹lk olarak 2009 y›l›nda ve 2010 y›l›n›n ilk
yedi ay›nda otomotiv sektöründe yaﬂanan
geliﬂmeleri k›saca de¤erlendirebilir misiniz?
2009 y›l› gerçekten çok enteresan bir y›ld›, alternatif bir y›ld› diyebiliriz. 2009 y›l›nda sat›ﬂlar›m›z bir gün en üst seviyelere ç›k›yor, ertesi gün duruyordu, ertesi
gün tekrar üst seviyelere ulaﬂ›yordu. 2009
y›l› için otomotiv sektörüne çok ﬂey katm›ﬂ olan bir y›l diyebiliriz. 2009 y›l›nda
yaﬂanan geliﬂmeler, otomotiv pazar›n›n
ne tür tepkiler verebilece¤ini bizlere çok
aç›k ﬂekilde gösterdi. 2009 y›l› bize ilk
olarak pazar›n otomobile aç oldu¤unu
gösterdi. Di¤er yandan, bir kez daha Türk
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halk›n›n maneviyat›yla otomobil sat›ﬂlar› aras›ndaki ba¤lant›y› kurmuﬂ olduk.
Türk Hükümeti’ne de ﬂunu kan›tlam›ﬂ olduk, vergiler makul seviyelerde oldu¤u
zaman otomobil sat›ﬂlar› art›yor. 2009 y›l›n› yaklaﬂ›k 550 bin araç sat›ﬂ›yla kapatt›k. 2008 y›l›nda bu rakam 494 bin idi,
dolay›s›yla 2009 y›l› otomotiv sektörü için
verimli bir y›l oldu. Ama yine de Türkiye
gibi bir ülke için 550 bin araç sat›ﬂ› tatmin edici bir rakam de¤il. Türkiye’de y›l-

da en az 800 bin arac›n sat›lmas› gerekir.
2010 y›l›na baﬂlarken ise bir durgunluk
söz konusuydu, çünkü 2009 y›l› iyi kapanm›ﬂt›. 2010 y›l›n›n baﬂ›nda ileriye dönük ciddi bir perspektif görünmüyordu.
Fakat 2010’un ilk haftalar›nda sat›ﬂlarda
yeniden bir art›ﬂ yaﬂanmaya baﬂland›.
2010 y›l›n›n baﬂ›nda, 2009 y›l›nda gerçekleﬂen sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂ›lmas› hedeflendi ve pazar yeniden canland›. Bankalar bunu bir f›rsat olarak gördüler ve
avantajl› faiz oranlar›yla kredi arz›, birden çok ilginç bir ﬂekilde ortaya ç›k›verdi. Halktan gelen bu tüketim arzusuna
krediler de gerekli cevab› verdi. Temmuz
sonu itibariyle 2010’da bir önceki y›la k›yasla % 12.4’lük bir art›ﬂ yaﬂad›k pazarda. 2010 y›l›n›n baﬂ›nda, sektör olarak bu
y›l en fazla 400 bin araç satar›z diyorduk
çünkü vergi indirimlerinin devam etmeyece¤ini biliyorduk. Bugün itibariyle ise
660 bin araç sat›ﬂ›na hemen hemen kesin
gözüyle bak›l›yor ve 700 bin araç sat›ﬂ›na ulaﬂ›lmas› hedefleniyor.

SÖYLEﬁ‹
2009 y›l›nda Peugeot nas›l bir performans
sergiledi, kaç araç satt›? 2010 y›l›n›n ilk
yedi ay› itibariyle Peugeot’nun sat›ﬂlar› ne
seviyede?
Pazar pay›m›z 2009 y›l› boyunca % 5.5 oldu. 2008 y›l›nda % 4.5’ti. 2009 y›l›nda 1
puanl›k art›ﬂ yaﬂad›k. 2008’de de art› 1 puan kazanm›ﬂt›k pazar pay› olarak. Dolay›s›yla ayn› art›ﬂ h›z› içinde devam ettik ve
ayn› h›zla devam ediyoruz.
Bu ivme neden kaynaklan›yor?
Bence birkaç faktör var bu ivmeyi aç›klayan. Benim göreve geldi¤im dönemde
ürün gam›m›z biraz gençleﬂme ihtiyac›
duyan bir noktadayd›. Geliﬂimin ilk aylar›nda Peugeot 308’in lansman›n› yapt›k. Daha sonra Peugeot Bipper’›n ve Yeni Partner Tepee’nin lansman›n› yapt›k.
Bunlar›n ard›ndan Peugeot 206 Plus geldi, Peugeot 3008 geldi, Peugeot 5008 geldi. Bu dönem içerisinde birçok modelin
lansman›n› yapt›k. Dolay›s›yla bugünkü
mevcut ürün yelpazemiz bize pazar pay›

kazanmam›za katk›da bulundu. Tabii bu
faktör tek baﬂ›na yeterli de¤il. Buna ilaveten iyi bir bayi teﬂkilat› da gerekli… O
dönemdeki bayi a¤›m›z da iyiydi, ﬂimdiki de iyi ama o zamanki durum itibariyle hem ürün yelpazesinin eskimiﬂ olmas›ndan hem de pazar pay›n›n % 3.5’lere
düﬂmüﬂ olmas›ndan dolay› kârl›l›k aç›s›ndan s›k›nt› çeken bayi teﬂkilat›m›z vard›. Burada belki benim oynad›¤›m rol söz
konusu edilebilir, çünkü bayiler bana güvendiler. Dolay›s›yla motivasyonlar› artt› ve bayi teﬂkilat›m›z yeniden bir canlanma yaﬂad›. Di¤er yandan eskisine k›yasla biraz daha orta-uzun vadeli bir analiz
yaparak Türkiye’ye bakmaya baﬂlad›k.
Böylece bir ilerleme kaydedebildik. Biz
ilerleme kaydetti¤imiz zaman ne oldu?
Daha önce kenara koymuﬂ oldu¤umuz
dosyalar›, konular› ele almaya baﬂlad›k.
Sonras›nda bunun verdi¤i güvenle bu dosya ve konularda da ilerleme kaydettik.
Mesela filo sat›ﬂ›, ﬂirketlere filo sat›ﬂ› bunun bir parças›.

Peugeot’nun bugüne kadar filo sektörüne
bak›ﬂ› nas›ld›? Yeni geliﬂmeler neticesin de Peugeot neyi hedefliyor?
ﬁirketlere sat›ﬂ, filo sat›ﬂlar› ço¤u zaman
markalar›n gözünü korkutuyor. Çünkü bireylere, kiﬂilere sat›ﬂtan çok farkl› bir iﬂ ve
ço¤u zaman da kar oran› daha düﬂük sat›ﬂlar bunlar, fiyatlar daha düﬂük, biraz daha zor bir iﬂ, uzmanl›k gerektiren bir iﬂ. Filo sat›ﬂlar›nda ço¤u firma hatalar yap›p
önemli s›k›nt›lar yaﬂad›lar. Dolay›s›yla filo alan›nda faaliyet gösterirken, bunu gerçekten yürütebilecek, gerçekten sorumlu
olabilecek, profesyonelce davranacak kiﬂilere ihtiyac›n›z var. Türkiye’ye geldi¤im
dönemde sat›ﬂlar›m›z›n ancak % 25’i ﬂirketlere sat›ﬂt›. Pazardaki ortalama ise %
50 civar›ndayd›. Çok aç›k ve net gözüken
bir tablo olarak Türkiye’de ilerleme kaydetmek istiyorsak, ﬂirketlere sat›ﬂta da ilerleme kaydetmemiz zorunluydu. Bunun sonucunda içyap›m›zda filo sat›ﬂlar›n› geliﬂtirebilecek ﬂekilde yeniden yap›land›k. ‹ﬂi
bilen kiﬂileri göreve getirdik.

Çok aç›k ve net
gözüken bir tablo
olarak Türkiye’de
ilerleme kaydetmek
istiyorsak, ﬂirketlere
sat›ﬂta da ilerleme
kaydetmemiz
zorunluydu.
Bunun sonucunda
içyap›m›zda filo
sat›ﬂlar›n›
geliﬂtirebilecek
ﬂekilde yeniden
yap›land›k.
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ﬁirketlere sat›ﬂ›n bir aya¤›n› da operasyonel filo kiralama firmalar›na sat›ﬂlar oluﬂturuyor. Peugeot’nun filo kiralama firmalar›na sat›ﬂlar›n›n oran› nedir?
Gerçekten de Türkiye pazar›n› inceledi¤imiz zaman, Türkiye’ye özgü bir özellik dikkatinizi çeker, bu da ﬂirket araçlar›d›r.
Çünkü birçok ülkede ﬂirket araçlar› dedi¤iniz zaman daha çok ticari araçlar anlaﬂ›l›r. Oysa Türkiye’de birçok ﬂirketin kolayl›kla çeﬂitli ﬂirket hiyerarﬂi içerisindeki
çal›ﬂanlar›na makam arac› veriyor olmas›
ön plana ç›kan ayr› bir faktör. Bu da Türk
pazar›n›n özelliklerinden biri… Dolay›s›yla ﬂirketlerle iliﬂkide ikili bir sürece giriyorsunuz, birincisi do¤rudan sat›ﬂla ilgili di¤eri de kiralamayla ilgili olan boyutu. Biz
de bunu hemen anlad›k. Ama biz daha da
öteye gitmek istedik. Biz o noktada Peugeot Araç Kiralama’y› teklif etmek istedik.
Dolay›s›yla ﬂirketlerin araç park› yönetimine yard›mc› olmak için Peugeot Araç Kiralama’y› kurduk. Do¤rudan bu pazarda
geliﬂmek istedik. Bugün itibariyle bakt›¤›m›zda ilk yedi ay itibariyle sat›ﬂlar›m›z›n
% 45.5’i ﬂirketlere sat›ﬂ olarak gerçekleﬂti. ALD Automotive ile iﬂ birli¤i içerisinde Peugeot Araç Kiralama’y› geliﬂtirdik.
Bu ilk aﬂama tabii ki. Dolay›s›yla kiralaman›n baﬂka boyutlar›na da yönelmeye bakaca¤›z, belki baﬂka kiralama ﬂirketleriyle baﬂka anlaﬂmalar da imzalayaca¤›z. Ayn› zamanda günlük kiralama yapan ﬂirketlere olan sat›ﬂlar›m›z› da geliﬂtirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye turistik bir ülke ve
turistik ülkelerde insanlar kitle halinde araç
kiralarlar normalde. Ama Türkiye’de durum farkl›, insanlar tatil köylerini tercih
ediyorlar, onlar› daha uçaktan iner inmez
al›yorsunuz minibüslerle transferlerini yap›p, tatil köyüne götürüyorsunuz tekrar
minibüslerle uça¤a götürüp, yolluyorsunuz. Bu yüzden turistik bölgelerde araç kiralama yeterince geliﬂmiyor.

Bu araç kiralama birimini kurarken hiç tereddüt ettiniz mi? Müﬂterileriniz olan oto
kiralama firmalar›yla rekabet halinde olmuyor musunuz? Buna ba¤l› olarak kiralama firmalar ›n a ne tarz fiyatlama sistemi
uygulan›yor?
Bu konuda bir saptama yapmam gerekiyor, biz gerçek anlamda bir kiralama ﬂirketi kurmuﬂ de¤iliz. Biz kiralama ürünü
yaratt›k. ALD Automotive ile biz, kiralama alan›nda belli bir ﬂirkette belli bir ambalaj kurmuﬂ olduk. Yani ﬂirketlerden birine Peugeot markas›n›, damgas›n› kullanmas›na izin verdik. Bu da belli kriterler getiriyor bunlardan biri de kiralama pazarl›¤›n›n bayilikte gerçekleﬂece¤i yönünde.
Di¤er yandan baﬂka kiralama ﬂirketleriyle
de çal›ﬂmak istiyoruz. ‹lk olarak birlikte
çal›ﬂt›¤›m›z ﬂirket de tekele sahip de¤il. Peugeot Paketi’nin tekeli onda ama Peugeot Araç Kiralama’n›n tekeli onda de¤il.
Baﬂka kiralama ﬂirketleriyle de anlaﬂmalar, sözleﬂmeler yapmak istiyoruz. Fiyatlar
ayn› olacak m›? Cevab› çok basit… Neden
ayn› pazarda, ayn› arac› farkl› fiyatlardan
kiralayay›m ki? Bunu yapmam için hiçbir
sebep yok. E¤er bir Peugeot Paketi damgas›n› taﬂ›yan bir paket yaratt›ysam bunun
birtak›m avantajlar› olacakt›r ama bu
avantajlar, fiyat avantaj› olmayacak da,

yaklaﬂ›m avantajlar› olacak, iliﬂki avantajlar› olacak. Ama siz bir birey olarak, kiralama ﬂirketi olarak ya da bir ﬂirket olarak
araç kiralamak istedi¤iniz zaman fiyatlar
isteyip bunlar› k›yaslayacaks›n›z. Dolay›s›yla biz distribütör olarak, ﬂirketlerin tümünü ayn› rekabetçilik düzeyine getirmek
durumunday›z. Herkes ayn› rekabetçilik
seviyesinde olacak. Ama tabi ayn› rekabet
ﬂekli derken k›yaslanabilir faaliyetler söz
konusuysa olacak. Benden 1 araç sat›n al›rsan % 5 indirim uygular›m, 20 araç al›rsan % 7 uygular›m.
Demek istedi¤iniz Peugeot, oto kiralama
firmalar›na ayn› mesafede duruyor.
Tek fark ﬂirketlerden birine daha farkl› bir
ürün sunmak istedik, bir ambalaj sunmak
istedik ama bu Peugeot Araç Kiralama bir
ürün, bir ambalaj her ﬂeyden önce.
Peugeot’nun Türkiye’deki bayi teﬂkilat›n›n
yay›l›m› nas›l? Türkiye’deki servis noktalar› kaç adet?
2S’leri de katt›¤›m›z zaman ﬂu an yaklaﬂ›k
63 tane servis noktam›z mevcut. Hemen
hemen Türkiye’nin tüm kentlerine yay›lm›ﬂ durumday›z. Müﬂteri yak›nl›¤› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda Türkiye topraklar›n›n %
98’inde var›z.

SÖYLEﬁ‹

Peugeot geniﬂ bir ürün gam›na sahip, kiralama sektöründe Peugeot’nun hangi modelleri daha çok tercih ediliyor?
Araç kiralama sektöründe özellikle bizim
gözlemledi¤imiz küçük segment araçlarda
yani BVN1 diye adland›rd›¤›m›z Peugeot
206 Plus, Peugeot 207 ve Peugeot 308 modellerinin ciddi ﬂekilde talep görece¤ini düﬂünüyoruz. Peugeot Araç Kiralama kapsam›nda da talep edilen araçlar›m›z bunlar.
Önümüzdeki günlerde Türkiye piyasas›na
girecek Peugeot 508 hakk›nda neler söyleyeceksiniz?
Tam da biraz önce verdi¤im cevaba eklemek istedi¤im konuya de¤indiniz. 3 y›l önce % 25’lik ﬂirketlere sat›ﬂ oran›ndan baﬂlay›p bugün % 45.5’e ulaﬂt›¤›m›z› söyledik. Çok güçlü bir ilerleme kaydettik ama
elimizdeki modellerle bunu gerçekleﬂtirdik.
Kiralama alan›nda önemli bir rol oynayaca¤›n› bekledi¤imiz bir model de Peugeot 407 idi. Ama gördünüz ad› geçmedi. Peugeot 407 tabii ki çok iyi bir araç ama ömrünün sonuna do¤ru geldi. Dolay›s›yla 23 y›ll›k sözleﬂme yapt›¤›n›z zaman daha
çok yeni modeller tercih edilir. Di¤er yandan ürün gam›m›zda sedan araçlar›n olmay›ﬂ›ndan zarar görmekteyiz. Bütün bunlara Peugeot 508’in geliﬂiyle karﬂ›l›k verece¤iz. ‹nan›yorum, Peugeot 508 ile çok
güçlü bir taarruza geçece¤iz.
S a t › ﬂ l a r › n › z › n % 4 5 . 5 ’ i n i f i l o sat›ﬂlar›
oluﬂturuyor, bu çok büyük miktarda bir
arac›n 2. el piyasas›na sunulmas› demek
oluyor. Bu konuda bir endiﬂe taﬂ›d›n›z m›?
Kesinlikle, bizde her ﬂey bir birine ba¤l›…
Dolay›s›yla bir Peugeot 2. el program› baﬂlataca¤›z ad›n› henüz saptam›ﬂ de¤iliz.
Çünkü bence araç kiralamayla, 2. el birlikte gitmesi gereken iﬂlerdir. Kiralanm›ﬂ
bir arac› tekrar ald›¤›n›z zaman arac› tan›yorsunuz. Dolay›s›yla özellikle 2. el piyasas› tüketicinin, sat›n al›c›n›n çok daha fazla güven duymas› gereken bir alan… E¤er
2. el arac› satmak istiyorsak sat›n al›c›ya
güven duygusu aﬂ›lamal›y›z. Güven verebilmeniz için öncelikle sizin güveniyor olman›z laz›m. Bir bayi olarak zaten arac› tan›yorsan›z o zaman güveniyorsunuz ve bu
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güveni müﬂteriye aktarabiliyorsunuz. Sat›n al›c›ya da bu arac› daha iyi pazarlayabiliyorsunuz. ‹kinci elde alt›n kural nedir?
Arac›n rezüdüel de¤eri dedi¤imiz ﬂeydir.
Baﬂtan ona göre de¤erlendiriyorsunuz, ona
göre ayl›k ödemeleri hesapl›yorsunuz. Dolay›s›yla arac›n rezüdüel de¤erine ne kadar
güveniyorsan›z o zaman kiralama o kadar
ilginç olabiliyor.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
ﬁunu söylemek isterim biz daha kiralamada çok küçük bir yerdeyiz. Ama baﬂka
alanlarda çok h›zl› bir ilerleme kaydedebildi¤imizi kan›tlam›ﬂ durumday›z. Dolay›s›yla bu kiralama sektöründe de k›sa sürede, mesafe ve geliﬂme kaydedece¤imize
inan›yorum. Bunu kendi tempomuzla, kendi h›z›m›zla geliﬂtirece¤iz ve de olabilecek
en profesyonel ﬂekilde geliﬂtirece¤iz. Bu benim için çok önemli. Birçok ﬂirket, kiralama ﬂirketi kurmaya çal›ﬂt› ve baﬂaramad›lar. Kiralama yap›yorsan›z e¤er hata yapma hakk›n›z yok. Hata yaparsan›z bunun
bedelini müﬂteri öder. Çünkü bir kiralama
sözleﬂmesi imzalad›¤›n›z zaman bir ortakl›k anlaﬂmas› imzal›yorsunuz. Bir mal kiralad›¤›n›z zaman bundan istifade etmek
istersiniz, baﬂ›n›za iﬂ açs›n istemezsiniz. Di¤er yandan insan kiralama yaparken sat›n
ald›¤›na oranla daha talepkâr oluyor. Dolay›s›yla onunla çok daha profesyonelce

iliﬂki kurman›z lâz›m.
Son olarak bahsetmek istedi¤im di¤er bir
konu da Türkiye’deki k›sa süreli araç kiralama sektörü. Türkiye’nin bir turizm ülkesi olmas›na ra¤men, Türkiye’de k›sa süreli yani günlük araç kiralama sektörünün
önemli bir geliﬂim gösterememiﬂ olmas›n›
anlam›ﬂ de¤ilim. Bence Türkiye’de k›sa süreli kiralamaya karﬂ› bir tav›r de¤iﬂikli¤i
gerekiyor. Turizm, iﬂ seyahatleri bunlar›n
üzerinde düﬂünmemiz gereken birçok faktör var. Bence bireysel turizmin, butik otellere yönelik turizmin teﬂvi¤i yap›lmad›¤›
sürece günlük araç kiralamada ilerleme
kaydedilmesi zor olacakt›r.

KDV

B‹NEK OTOMOB‹LLER‹N
ALIMINDA ÖDENEN KDV

3

065 Say›l› Katma De¤er Vergisi (KDV) Kanunu’nun, 30
uncu maddesinin uygulamas›na yönelik vergi yükümlüleri taraf›ndan Gelir Dairesi Baﬂkanl›¤›’na intikal eden tereddüt konular›yla ilgili
olarak; Gelir Dairesi Baﬂkanl›¤›
23/06/2010 tarihli, KDV-57/2010-5
say›l› sirküleri yay›nlam›ﬂt›r. Buna göre bu sirkülerde tereddüt konular›n›n
giderilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

gili sat›n ald›klar› binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yap›labilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin al›ﬂ belgesinde gösterilen KDV, ait oldu¤u takvim
y›l› aﬂ›lmamak kayd›yla, ilgili belgelerin kanunî defterlere kaydedildi¤i
vergilendirme döneminde, bu araçlar›n fiilen faaliyette kullan›lmaya baﬂlan›l›p baﬂlan›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n indirilebilecektir.

Yay›nlanan bu sirkülerde “Binek Otomobillerin Al›m›nda Ödenen KDV”
baﬂl›¤› alt›nda araç kiralama sektörünü ilgilendiren konulara da yer verilmiﬂtir. Buna göre:

Örne¤in; mükellef taraf›ndan araç kiralama faaliyetinde kullan›lmak üzere Ocak 2010 döneminde sat›n al›nan
araç nedeniyle ödenen KDV, bu dönemde arac›n kiralan›p kiralanmad›¤›na bak›lmaks›z›n indirilebilecektir.
Binek otomobili iﬂletmecili¤i ile u¤raﬂan mükelleflerin iﬂletme amac› d›ﬂ›nda sat›n ald›klar› binek otomobillerin al›ﬂ belgelerinde gösterilen
KDV’nin indirim konusu yap›lmas›
mümkün bulunmamaktad›r.

“KDV Kanunu’nun 30/b maddesi
hükmüne göre, faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerin kiralanmas› veya çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olanlar›n bu amaçla kulland›klar› binek otomobillerin al›ﬂ belgelerinde gösterilen KDV hariç olmak
üzere, KDV mükelleflerinin binek otomobili al›m›nda yüklendikleri KDV’
nin indirimi mümkün bulunmamaktad›r.”
KDV uygulamas› bak›m›ndan binek
otomobili kapsam›na giren araçlar,
54 Nolu KDV Sirkülerinde yap›lan
aç›klamalara göre belirlenecektir.
Bu çerçevede, taksi iﬂletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama ﬂirketi gibi iﬂletmelerin faaliyetleri ile il30>31

Örne¤in;
• Otomobil kiralama ﬂirketinin kiralama amac› d›ﬂ›nda ﬂirketin kendi ihtiyac› için ald›¤› otomobili (örne¤in;
genel müdüre tahsis edilen otomobil,
bir pazarlama ﬂirketinin sat›ﬂ eleman›na tahsis etti¤i otomobil vb.) nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yap›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.
• A Oto Servis ve Ticaret A.ﬁ. nin test
sürüﬂü arac› olarak aktifine kaydetti-

¤i binek otomobiline ait yüklenilen
KDV’yi indirim konusu yapmas›
mümkün de¤ildir.
• Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
87.04 tarife pozisyonunda belirtilen
taﬂ›tlar›n sonradan de¤iﬂiklik yap›larak binek otomobiline dönüﬂtürülmesi durumunda, bu taﬂ›tlar›n iktisab›nda yüklenilen KDV ile binek otomobiline dönüﬂüm nedeniyle oluﬂacak
ÖTV fark› üzerinden hesaplanacak
KDV indirim konusu yap›lamayacakt›r. Taﬂ›t›n al›m›nda indirim konusu
yap›lan KDV ise, dönüﬂüm iﬂleminin
yap›ld›¤› dönemde indirim hesaplar›ndan ç›kar›larak" ilave edilecek
KDV" olarak beyan edilecektir.

ARAÇ TANITIM

Ü

HEM GÜÇLÜ HEM SESS‹Z

INFINITI FX30d
Infiniti’nin merakla beklenen dizel modeli Türk
tüketicisi ile buluﬂtu. Üstün performans› sessizlikle
mükemmel bir ﬂekilde harmanlayan 3.0 litre V6 dizel
motorlu Infiniti FX30d, SUV s›n›f›nda fark yarat›yor.
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stün performans›n zarafetle birleﬂti¤i FX30d
kullan›c›s›na sportif sürüﬂ keyfi ve çevikli¤i sunuyor.
Coupé otomobillerin dinamikli¤ine ve zarafetine sahip FX30d
atletik ve çekici hatlar›yla da görsel bir zenginlik sunuyor. Spor
bir otomobille SUV’un ideal kombinasyonun harmanland›¤› Infiniti FX30d modelinde
kullan›lan dizel motorun farkl›l›k yaratan en önemli
özelliklerinin baﬂ›nda hem sessiz çal›ﬂmas› hem de yüksek performansa sahip olmas› geliyor. Sürücüler için sürüﬂ keyfi ön planda tutularak geliﬂtirilen FX30d modeli,
238 HP ve 550 Nm tork üreten 3.0 litrelik Piezo enjeksiyonlu V6 motora sahip. Maksimum h›z kapasitesine sahip dizel motor 212 km/saat’teki h›za 8.3 sn’de ulaﬂ›yor.
Yüksek performansl› düﬂük emisyonlu ve üst düzey yak›t
tasarruflu do¤rudan enjeksiyonlu 2993 cc V6 dizel motoru V9X Infiniti mühendislerinin çal›ﬂmalar› sonucunda
geliﬂtirildi. Piezo enjeksiyon sayesinde V6 motorda oluﬂan gürültü en alt seviyeye çekilirken, yak›t tasarrufu da
sa¤lanm›ﬂ oluyor. FX30d ﬂehir içi ve ﬂehir d›ﬂ› trafi¤inde
ortalama 100 km’de 9.0 litre yak›t tüketiyor.
Infiniti’nin FX modelinde standart olarak bulunan yüksek tork avantaj›ndan maksimum seviyede yararlan›lacak ﬂekilde özel olarak ayarlanan 7 ileri vitesli otomatik
ﬂanz›man kullan›c›s›na yüksek performans mükemmel
sürüﬂ konforu sa¤l›yor.
Kazalar›n engellenmesi veya etkilerinin en düﬂük seviyeye indirilmesini sa¤lamak üzere geliﬂtirilen çok say›da sistem ve teknolojiyi kapsayan ve Infiniti’nin tüm modelle-

rinde kullan›lan “Güvenlik Kalkan›” FX30d’de daha da geliﬂtirilmiﬂ.
Dünyada ilk kez kullan›lan ve Avrupa’da lansman› yap›lan “ﬁeritten Ç›kmay› Engelleme Sistemi”
ile (LDP-Lane Departure Prevention) Infiniti güvenlik alan›ndaki
farkl›l›¤›n› ve rakipsizli¤ini bir kez
daha ortaya koyuyor. “ﬁeritten Ç›kmay› Engelleme Sistemi” sürücüyü ﬂeritten ç›kma konusunda uyarmakla kalm›yor ayn› zamanda ﬂerit iﬂaretlerini takip ederek arac›n
otomatik olarak do¤ru ﬂeride dönmesini sa¤l›yor. Infiniti
FX30d kabin konforunu, ﬂ›k tasar›m› ve ince detaylar›yla elde edilen zengin görünümü mükemmel bir ﬂekilde
bir araya getiriyor. Magnezyumdan imal edilmiﬂ direksiyondan kontrol edilen vites kollar›ndan akçaa¤aç kaplamaya kadar kabindeki her ﬂey merakl›lar› için benzersiz
bir sürüﬂ keyfi sunuyor. Infiniti FX30d, kapitone deri
koltuk döﬂemeleri, ›s›tma-so¤utma fonksiyonuna sahip
çok yönde ayarlanabilen ön koltuklar, klima havaland›rma kanallar› ve çok say›da saklama alan›yla birlikte sunuluyor.
FX’lerin kendine has güçlü atletik yap›s› dizel modelde
de göze çarp›yor. Yeni FX30d benzinli modellerinkine
eﬂde¤er bir gövde görünüme sahip. Uzun kaputu, kasl›
omuz hatt› ve coupé’yi and›ran tavan profili ile mükemmel gövde oranlar›na sahip olan FX30d göz al›c› tasar›ma ve sportif bir arac›n karizmas›na sahip.
Infiniti’nin marka felsefesinin ürünü olan özel kabin tasar›m›nda deri döﬂemelerdeki çapraz dikiﬂler ve ﬂ›k analog saat göze çarp›yor. Kabin içindeki tüm parçalarda
do¤al malzeme kullan›l›yor.

‹STAT‹ST‹K

RENAULT’NUN
GÖZÜNDEN
K‹RALAMA SEKTÖRÜ
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¤unu belirtti. (Tablo 2)
Avrupa’da kiralama ﬂirketlerinin filo büyüklü¤ü bak›m›ndan büyük rakamlara ulaﬂt›¤›n›, fakat Türkiye’deki filo araç say›s› hakk›nda kesin ve
sa¤l›kl› bir bilgiye sahip olmad›klar›n› belirten Salman, buna karﬂ›l›k
öngörülebilir rakamlar›n yaklaﬂ›k
olarak 1,7 milyon araç oldu¤unu ifade etti.
Çizdi¤i bu genel çerçeveden sonra
Renault’nun sat›ﬂlar›nda, oto kiralama firmalar›n›n yerine ve önemine
de¤inen Salman, 2010 y›l›n›n ilk beﬂ
ay›ndaki sat›ﬂlar›n›n % 48’ini perakende sat›ﬂlar›n, % 52’sini ise filo
sat›ﬂlar›n›n oluﬂturdu¤unu belirtti.
Filo sat›ﬂlar›n› da büyük filolar ve
küçük filolar olarak ikiye ay›rd›kla-

r›n› ifade eden Zafer Salman, %
52’lik dilimin % 28’ini büyük filolar›n, % 24’ünü ise küçük filolar›n
oluﬂturdu¤unu, sonuç olarak satt›k-

lar› her iki araçtan birinin filo sat›ﬂlar› kapsam›nda gerçekleﬂti¤ini ifade etti. (Tablo 3a)
Uzun dönem kiralama ﬂirketlerinin

Tablo 2

H

aziran ay› içerisinde gerçekleﬂen Renault-TOKKDER Buluﬂmas›’nda, Renault Filo ve Özel Sat›ﬂlar Yöneticisi Zafer Salman, Renault’nun kiralama ﬂirketlerine bak›ﬂ aç›s›n›, Avrupa’daki ve ülkemizdeki filo pazar›n›n yap›s›n› inceleyen, filo kiralamada Avrupa ve Türkiye pazar›n›
karﬂ›laﬂt›ran önemli istatistikleri sektör temsilcileri ile paylaﬂt›.
Zafer Salman, ilk olarak Avrupa ülkelerinde filo kiralaman›n önemine
ve Avrupa’daki oto kiralama pazar›n›n büyüklü¤üne dikkat çekti.
(Tablo 1)
Avrupa oto kiralama sektörünün büyüklü¤ünü gözler önüne sermek ve
Türkiye oto kiralama sektörü ile karﬂ›laﬂt›rmak için Avrupa’da faaliyet
gösteren baz› kiralama ﬂirketlerinin
filolar›ndaki araç say›s› hakk›nda
bilgiler veren Salman, LeasePlan’›n
1,4 milyon, GE’nin 1 milyon,
ALD’nin 800 bin araca sahip oldu-

Tablo 1

Renault Filo ve Özel Sat›ﬂlar Yöneticisi Zafer Salman,
Renault’nun kiralama ﬂirketlerine bak›ﬂ aç›s›n›,
Avrupa’daki ve ülkemizdeki filo pazar›n›n yap›s›na iliﬂkin
önemli istatistikleri sektör temsilcileri ile paylaﬂt›.

‹STAT‹ST‹K

ARAﬁTIRMA

Müﬂteri Tipi 2010

Renault’nun sat›ﬂlar›ndaki yerini ele
alan grafikte ise, sat›ﬂlar›n % 75’inin
nihai müﬂterilere gerçekleﬂtirildi¤i,
% 22’sinin uzun dönem kiralamac›lara, % 2’lik k›sm›n›n k›sa dönem
kiralamac›lara, % 1’lik k›sm›n›n ise
kamu kuruluﬂlar›na gerçekleﬂtirildi¤i görülürken Zafer Salman, uzun
dönem kiralama firmalar›n›n Renault’nun sat›ﬂlar›n›n yaklaﬂ›k olarak
dörtte birini oluﬂturdu¤una dikkat
çekerek uzun dönem kiralama firmalar›n›n Renault için büyük öneme sahip olduklar›n› belirtti. (Tablo 3b)
Son olarak Avrupa’da müﬂterilerin
marka seçiminde ve kiralama ﬂirke-

Tablo 3a

ti seçimindeki beklentilerini ele alan
grafi¤i de¤erlendiren Salman, elde
ettikleri veriler do¤rultusunda marka ve kiralama firmas› seçiminde en
önemli etkenin fiyat oldu¤unu gözler önüne serdi. Ayn› araﬂt›rmada
müﬂterilerin kiralama firmas›ndan
beklentilerinin ilk olarak güvenirlilik, ikinci olarak yeterlilik ve bu etkenleri esneklik, “deadline”lara
uyum, taleplere cevap, dan›ﬂmanl›k,
tek bir muhatap, kolay bulunabilir-

MAKAM OTOMOB‹L‹
KULLANIMINDA
AVRUPA’YI GEÇT‹K

Tablo 3b

li¤in takip etti¤i gözlenmektedir.
Sözkonusu araﬂt›rmada ayr›ca, günümüzde Avrupa’da oto kiralamada araç seçiminde çevre konular›n›n
da ön plana ç›kt›¤› ve emisyon oranlar›n›n, karbondioksit vergilerinin,
yak›t tüketimlerinin artan bir ﬂekilde tercihleri etkileyen faktörler oldu¤u önemli bir nokta olarak dikkatleri çekiyor. (Tablo 4)

ler, filolar›nda bulunan araçlar›n›n yüzde 27’sini makam
arac› olarak kullan›rken, ayn› say›da iﬂçi çal›ﬂt›ran Avrupal› ﬂirketlerde bu oran yüzde 29’a ulaﬂ›yor. 250’nin
üzerinde iﬂçi çal›ﬂt›ran Türk ﬂirketleri yine araçlar›n›n yüzde 27’sini makama ay›r›rken, Avrupal› ﬂirketlerde bu oran
yüzde 36’ya kadar yükseliyor.
Di¤er yandan araﬂt›rma sonuçlar›na göre, Türkiye’de özellikle büyük ölçekli ﬂirketlerin filo seçiminde, otomobilin
çevreci özellikleri önemli rol oynuyor. Teknik donan›m,
maliyet ve çeﬂit azl›¤› gibi k›s›tlara ra¤men filolara yeﬂil
araç dahil etme e¤ilimi Türkiye’de yurtd›ﬂ›na oranla daha
yüksek. Araﬂt›rmaya göre filo yöneticilerinin yüzde 76’s›
filolar›n› yak›t tasarrufu sa¤layan araçlardan oluﬂturmak
isterken, yüzde 54’ü hibrid, yüzde 44’ü ise elektrikli araçlar› tercih edebileceklerini belirtiyor.

Nihai Müﬂteri Beklentilerini Anlamak

Tablo 4

TEB Arval’in sponsorlu¤unda, CVO Corporate Vehicle
Observatory taraf›ndan gerçekleﬂtirilen filo yönetimi konusunda yönlendirici nitelikteki “CVO Barometre 2010”
sonuçlar›na göre, 100 kiﬂiye kadar iﬂçi çal›ﬂt›ran Türk ﬂirketleri, Avrupal› emsallerine oranla makam arac›na daha fazla önem veriyor. Çal›ﬂan say›s› 250 ve üzerindeki
Türk firmalar›nda ise çal›ﬂan say›s› artt›kça filodaki makam arac› oran› azal›yor.
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2010 CVO Barometre’nin sonuçlar›na göre çal›ﬂan say›s› 10 ile 99 aras›nda olan Türk ﬂirketlerinde makam arac› kullanma oran› % 37 iken, Avrupal› muadillerinde bu
oran % 21’de kal›yor. Türkiye’de ﬂirket araç yönetimi konusunda bugüne kadar yap›lan ilk araﬂt›rma raporu olan
ve 14 ülkede 4.200 firma ile görüﬂülerek haz›rlanan rapora göre, çal›ﬂan say›s› artt›kça Türk ﬂirketlerinin filodaki
makam arac› oran›n› düﬂürdü¤ü, bunun yerine araçlar›n
önemli k›sm›n› servis arac› olarak kullanmay› tercih etti¤i ortaya ç›kt›. Buna göre, araﬂt›rmaya kat›lan firmalardan çal›ﬂan say›s› 100 ile 249 aras›nda olan Türk ﬂirket-

HUKUK
Yaz›:
Av. ﬁule TAﬁKAN

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI
HAL‹NDE SÜRÜCÜ
BELGES‹NE EL KONULMASI

A

lkollü araç kullanmak suçundan (K.T.K.-48/5) ilk kez sürücü belgesine el konulmas›
halinde, sürücü belgesinin geri al›nd›¤› tarihten itibaren (6) alt› ayl›k süre bitiminde, sürücü belgesi geri alma
tutana¤› ve kimlik ile birlikte (E¤er
sürücü belgesini ﬂahs›n kendisi d›ﬂ›nda baﬂka biri alacaksa noter taraf›ndan "sürücü belgemi almaya yetkilidir" ﬂerhi bulunan vekâlet verilmesi
gerekmektedir) sürücü belgesinin geri al›nmas› mümkündür.
‹lk kez alkollü araç kullanma suçunu
iﬂleyen kiﬂi bak›m›ndan lehteki Yarg›tay Karar›n› sunuyorum:
YARGITAY 7. CEZA DA‹RES‹
E.2004/34724
K.2005/20244
T.17.11.2005 ALKOLLÜ ARAÇ
KULLANMA (Trafik Para Cezas›na
‹tiraz - Suçun Birinci Defa ‹ﬂlenmesi
Halinde Sürücü Belgesinin Geçici
Olarak Geri Al›nmas› ‹ﬂlemlerine Bu
Kanunun 6. Maddesinde Say›lan Trafik Görevlileri Yetkili Oldu¤u)
EHL‹YET‹N GER‹ ALINMASI (Sulh
Ceza Mahkemesinin Ehliyetin Geri
Al›nmas› Karar›na Karﬂ› Yap›lan ‹tiraz› ‹nceleme Yetkisi Bulunmad›¤›Alkollü Araç Kullanma)
SULH CEZA MAHKEMES‹N‹N
GÖREV‹ ( Ehliyetin Geri Al›nmas›
Karar›na Karﬂ› Yap›lan ‹tiraz› ‹nceleme Yetkisi Bulunmad›¤› - Alkollü
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Araç Kullanma)
‹DAR‹ PARA CEZASINA ‹T‹RAZ
(Mahkemece Yeniden Bir Karar Verilmesi Gere¤i - Alkollü Araç Kullanma) 2918/m.6, Ek.13 5326/m. 19,
27, 28
ÖZET: 2918 Say›l› Kanunun ek 13.
maddesine göre, san›¤›n alkollü araç
kullanmak suçunu birinci defa iﬂlemesi halinde sürücü belgesinin geçici
olarak geri al›nmas› iﬂlemlerine bu kanunun 6. maddesinde say›lan trafik
görevlileri yetkilidir. Mahkemenin,
5326 Say›l› Kanunun 19. ve 27. maddelerinde getirilen düzenlemeler gere¤i, sulh ceza mahkemesinin ehliyetin geri al›nmas› karar›na karﬂ› yap›lan itiraz› inceleme yetkisi bulunmad›¤› gerekçesiyle görevsizlik karar› vermesi gerekir. Ayr›ca 5326 Say›l› Kanunun 27. ve 28. maddeleriyle getirilen düzenlemeler göz önüne
al›narak, idari para cezas›na itiraz
hakk›nda da mahkemece, yeniden bir
karar verilmelidir.
DAVA: Trafik para cezas›na itiraz
eden ﬁule hakk›nda yap›lan duruﬂma
sonunda: Hükümlülü¤üne dair (Mersin ‹kinci Sulh Ceza Mahkemesi)
nden verilen 14.07.2004 tarihli hükmün Yarg›tay’ca incelenmesi, muteriz taraf›ndan süresinde istenilerek da-

va evrak› Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n
04.11.2004 tarihli ve 2004/208681
say›l› yaz›s› ekinde daireye verilmekle dosyadaki ka¤›tlar okunduktan
sonra gere¤i görüﬂülüp düﬂünüldü:
KARAR: Muterizin alkollü araç kullan›ld›¤›ndan bahisle trafik ceza tutana¤› ile verilen idari para cezas› ile sürücü belgesi geri alma tutana¤› ile sürücü belgesinin geri al›nmas› kararlar›na karﬂ› itirazda bulunulmuﬂtur.
4550 Say›l› Yasan›n 3. maddesi ile
2918 Say›l› Yasaya ilave edilen Ek13. maddesi gere¤ince san›¤›n alkollü araç kullanmak suçunu birinci defa iﬂlemesi halinde sürücü belgesinin
geçici olarak geri al›nmas› iﬂlemlerine bu kanunun 6. maddesinde say›lan trafik görevlileri yetkilidir. Hü-

kümden sonra, 31.03.2005 günlü
mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak 01.06.2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5326 Say›l› Kabahatler Kanununun 19. maddesinin "c"
bendine göre "ruhsat ve ehliyetin geri al›nmas› yapt›r›m›na iliﬂkin hükümlerin ilgili kanunlarda bu kanun
hükümlerine uygun de¤iﬂiklik yap›l›ncaya kadar sakl› oldu¤u", ayn› yasan›n 27. maddesinde de "idari para cezas› ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliﬂkin idari yapt›r›m karar›na karﬂ› sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilece¤i" düzenlenmiﬂ
olup, buna göre sulh ceza mahkemesinin ehliyetin geri al›nmas› karar›na karﬂ› yap›lan itiraz› inceleme yetkisinin bulunmad›¤› gözetilerek görevsizlik karar› verilmesi yerine yarg›lamaya devamla hüküm tesisi,
5326 Say›l› Kabahatler Kanununun
27. maddesinde idari para cezas›na
iliﬂkin yapt›r›m karar›na karﬂ› baﬂvuru yolunda sulh ceza mahkemeleri görevli ve yetkili k›l›nm›ﬂ, 28.
maddesinde de baﬂvurunun incelenmesi usulü düzenlenmiﬂ olup an›lan
yasa ve maddelerine göre idari para cezas›na itiraz hakk›nda yeniden
bir karar verilmesi zorunlulu¤u.
SONUÇ: Bozmay› icabettirmiﬂ, muterizin temyiz itirazlar› bu itibarla ye-

rinde görüldü¤ünden hükmün 5320
Say›l› Yasan›n 8/1. maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan 1412 Say›l›
CMUK'un 321. maddesi gere¤ince
(BOZULMASINA), 17.11.2005 günü oybirli¤iyle karar verildi.
Alkollü araç kullanmak suçundan
(K.T.K. - 48/5) 2. kez sürücü belgesine el konulmas› halinde sürücü Karayollar› Trafik Kanunu'na göre ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ünce "sürücü davran›ﬂlar›n› geliﬂtirme e¤itimine" tabi tutulur. E¤itimini baﬂar› ile tamamlayanlar, sürücü belgesi geri alma tutana¤› ve kimli¤i ile birlikte, (E¤er sürücü belgesini ﬂahs›n kendisi d›ﬂ›nda
baﬂka biri alacaksa noter taraf›ndan
"sürücü belgemi almaya yetkilidir"
ﬂerhi bulunan vekâlet verilmesi gerekmektedir) sürücü belgesinin geri al›nd›¤› tarihten itibaren 2 y›ll›k sürenin
bitiminde, baﬂvururlar. Sürücü belgesini geri almadan önce "sürücü davran›ﬂlar› geliﬂtirme e¤itimine" kat›lmak ve baﬂar› ile tamamlamak gerekmektedir. E¤itimini tamamlamayanlar›n ve baﬂar›s›z olanlar›n sürücü bel-

geleri geri iade edilmez.
Alkollü araç kullanmak suçundan
(K.T.K. - 48/5) 3. kez sürücü belgesine el konulur ise Karayollar› Trafik
Kanunu'na göre Sa¤l›k Bakanl›¤›nca onay verilmiﬂ psiko-teknik de¤erlendirme merkezlerinde psiko-teknik
de¤erlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar. Bu de¤erlendirme ve muayene sonucunda durumu
uygun olanlar›n sürücü belgesi geri
alma tutana¤› ve kimlik ile beraber
(E¤er sürücü belgesini ﬂahs›n kendisi d›ﬂ›nda baﬂka biri alacaksa noter
taraf›ndan "sürücü belgemi almaya
yetkilidir" ﬂerhi bulunan vekâlet verilmesi gerekmektedir) sürücü belgesinin geri al›nd›¤› tarihten itibaren 5
y›ll›k süre bitiminde belgelerini geri
almalar› mümkündür.
Sürücü belgesini geri alabilmek için
gerekli ﬂartlar› taﬂ›yan kiﬂi belgesini,
“Sürücü Belgesi Geri Alma Tutana¤›nda” belirtilen "Sürücü Belgesini
Teslim Almak ‹stedi¤i Kuruluﬂ" k›sm›nda bildirilen yerden alacakt›r.

SÖYLEﬁ‹

‹ngiliz Araç Kiralama ve Leasing Birli¤i (BVRLA) Baﬂkan› John Lewis:

BVRLA ÜYELER‹
FAAL‹YETLER‹NE B‹R
ADIM ÖNDE BAﬁLIYOR
Leasing firmalar› aras›nda üyemiz
olmayan belki bir firma vard›r. Ticari
araç kiralayan firmalarda da bu say›
12’dir. BVRLA sektördeki firmalar›n
önemli bir ço¤unlu¤unu kaps›yor.

T

OKKDER’in davetiyle ‹stanbul’a gelen, ‹ngiltere’de faaliyet
gösteren ‹ngiliz Araç Kiralama
ve Leasing Birli¤i, BVRLA’n›n (British Vehicle Rental and Leasing Association) Baﬂkan› John Lewis ile ‹stanbul Bo¤az›’n›n
eﬂsiz ortam›nda ‹ngiltere’deki araç kiralama sektörü, sektörün geliﬂimi ve
BVRLA’n›n faaliyetleri hakk›nda bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik. Türkiye’deki araç kiralama sektörünün geliﬂimi için yararl›
olaca¤›na inand›¤›m›z bu söyleﬂi ile Lewis’in birikimlerini ve tecrübelerini sizlerle paylaﬂ›yoruz.

‹lk olarak bizlere k›saca öz geçmiﬂinizden
bahsedebilir misiniz? John Lewis kimdir?
On y›ld›r BVRLA’da görev al›yorum. Bunun öncesinde tam hizmet sektöründe di¤er bir ifadeyle uzun dönemli leasing sektöründe çal›ﬂ›yordum. Araç kiralama sektörüne 1984 y›l›nda ad›m att›m. O dönemde hem Daimler-Chrysler’de hem de
Barclays Bank’ta çal›ﬂ›yordum.
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BVRLA ile yollar›n›z nas›l kesiﬂti? Der nekte göreve baﬂlaman›z ve dernek baﬂ kanl›¤›na kadar uzanan süreç nas›l bir seyir izledi?
Çal›ﬂma teklifi bana dernek taraf›ndan
getirildi. Ben bu göreve baﬂlamadan önce, BVRLA’n›n yönetiminde göreve gelen
yöneticiler emeklili¤ine çok yaklaﬂm›ﬂ, ald›klar› görevi sadece 2-3 y›ll›¤›na üstlenen kiﬂilerdi. Daha sonra yönetim kurulu sektör hakk›nda bilgi birikimine sahip,
daha genç, dinamik ve bu görevi en az 1012 y›ll›¤›na üstlenebilecek birini istediklerini ifade ettiler. Benim seleflerimden birisi avukatt› fakat sektöre yönelik derin
bir bilgi birikimine sahip de¤ildi bu yüzden sektörün içinde farkl› rollerde görev
alm›ﬂ, sektöre hakim ve ekibe liderlik edebilecek birisine ihtiyaç duyuluyordu.

mesini ve geliﬂmesini istiyordu. Bunun için
de öncelikle derne¤in gelirlerini art›rarak
derne¤i büyütmeyi planl›yorlard›. Sektör
için, endüstri için ticari hizmetleri geliﬂtirerek büyümek istiyorlard›. Bu talep de
bizlerin, derne¤i büyütmek için daha fazla personel istihdam etmemizi ve daha fazla geliﬂmemizi sa¤layacak kaynaklara
ulaﬂmam›z› mümkün k›ld›. Sonuç olarak
büyümek istedikleri için bizim ihtiyac›m›z olan daha fazla insan› istihdam etmemizi sa¤layacak kaynaklar› bize temin ettiler. Ben bu görevle bu rolü üstlendim
çünkü daha önce sektörün hizmet sat›ﬂ›
aya¤›nda çal›ﬂm›ﬂ oldu¤umdan sektörü
daha iyi tan›yordum ve de sat›ﬂlardan gelir yarat›p, kaynak üretip derne¤in büyümesini sa¤layacak imkanlar› oluﬂturabiliyordum.

Sizin hizmete baﬂlad›¤›n›z son on y›lda
dernek yap›lanmas› ve faaliyetleri nas›l
bir seyir izledi?
Öncelikle yönetim kurulu derne¤in büyü-

BVRLA’n›n bugünkü yap›s›ndan biraz sözedebilir misiniz?
Derne¤imizin “Yönetim Komitesi” ad›n›
verdi¤imiz bir yönetim kurulu var. K›sa-

SÖYLEﬁ‹

Bizim hedefimiz
mümkün oldu¤u
kadar çok üyeyi
içermek. Ama bazen
standartlara
uyamayan ya da
uymak istemeyenler
de ç›kabiliyor.
O zaman da biz
deste¤imizi çekiyoruz.
Bunun sonucunda
firmalar kendilerini
ticari aç›dan
dezavantajl› bir
konuma sokuyorlar.

ca bahsedersek biz üç farkl› baﬂl›k alt›nda hizmet veriyoruz: Bir tanesi “araç ve
van kiralama”, di¤eri “araç ve van leasingi” sonuncusu “ticari araçlar”. Yönetim
komitemiz bu üç alandan gelen temsilcilerden oluﬂuyor. Yönetim komitemizde
küçük ve büyük ölçekli firmalar›n temsilcileri yer al›yor. Yönetim komitemizin alt›nda üç tane idari komite var. Bir tanesi k›sa vadeli kiralamalar için, bir tanesi
uzun dönem leasingler için, bir tanesi de
ticari araçlar için. Benimle birlikte çal›ﬂan
uzmanlar›n ilgilendi¤i alanlar: yeni mevzuat, yeni düzenlemeler, yeni operasyonel unsurlar gibi baﬂl›klar. Bu baﬂl›klarla
ilgili geliﬂmeleri bizler komiteye götürüyoruz, sektörümüz ile ilgili geliﬂmeleri komiteye sunuyoruz, sonras›nda onlar bize tavsiyede bulunuyorlar. Daha sonra
yönetim komitemiz, ilgili birimlerden bizimle ilgili yeni konularda, ortaya koydu¤umuz gündem maddeleriyle ilgili, yürüt-

meyle ilgili lobi yapmalar›n›, kampanyalar düzenlemelerini istiyor. Yönetim komitesi bizim baﬂar›m›z› ve stratejik istikametimizi belirliyor, k›sacas› yönetim komitesi stratejik yönetimimizi belirliyor.
Bugün BVRLA çat›s› alt›nda kaç üyeniz
var?
Bugün için 418 üyeye sahibiz.
Üyelerinizin da¤›l›m› hakk›nda bilgi ve rebilir misiniz? BVRLA üyelerinin yüzde
kaç› k›sa dönemli kiralama firmas›, kaç›
uzun dönemli kiralama firmas›?
Günümüz itibariyle üyelerimizin % 25’i
leasing, % 20’si ticari araç, % 55’i de k›sa süreli kiralama ﬂirketlerinden oluﬂuyor.
Genel olarak araç kiralama firmalar› toplam araç sat›ﬂlar›nda önemli paya sahip tir. ‹ngiltere’de y›ll›k toplam sat›ﬂlar içinde üyelerinizin sat›n ald›¤› araç miktar›
nedir?
Bunun hakk›nda kesin bir bilgiye sahip
de¤ilim ama tahmini bir hesapla rakam
vermek gerekirse yaklaﬂ›k 770 bin civar›nda.
‹ngiltere’deki kiralama firmalar›n›n sahip
oldu¤u araç say›s› ne kadar?
ﬁu an itibariyle ‹ngiltere’de kiralama firmalar›n›n filo park›n›n büyüklü¤ü yaklaﬂ›k 2.3 milyon araç.
‹ngiltere’de ortalama bir y›lda kaç araç
sat›ﬂ› gerçekleﬂiyor?
‹ngiltere’de bir y›lda ortalama 2.3 ile 2.4
milyon adet araç sat›ﬂ› gerçekleﬂiyor. 2.5
milyon ise araç sat›ﬂlar›nda ulaﬂt›¤›m›z en
üst seviye. Bu rakam kiralama ﬂirketlerinin sahip oldu¤u filo park› rakamlar›yla
hemen hemen ayn› seviyede.
Böyle bir büyüklü¤e nas›l ulaﬂt›n›z? ‹ngilt e r e ’ d e a r a ç k i r a l a m a s e k t ö r ün ü n g e l i ﬂ i minde hangi etkenler önemli rol oynad›?
Leasing alan›nda en önemli etken vergilendirmeydi. Di¤er bir etken de nihai tüketicilerin alabilece¤i kredilerde bir üst
s›n›r›n olmas›yd›. Bu etkenler bizim önümüzü açt›. Günümüzde ‹ngiltere’de firmalar art›k çal›ﬂanlar›n›n maaﬂ›ndan ke-
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sintiye gidiyor ve bu kesinti miktar›yla
leasing yoluyla elemanlar›na araç tahsisine gidiyor. Firmalar elemanlar›na yüksek
maaﬂ verdi¤inde maruz kald›¤› vergi yükü art›yor, firmalar elemanlar›na düﬂük
maaﬂ verip, araç tahsis etti¤inde ise ﬂirketin vergi yükü hafifliyor. ﬁirketlerin çal›ﬂanlar›na leasing yoluyla araç tahsis etmesi bizim büyümemizi sa¤lad›. Bu sistem ‹ngiltere’de art›k rutinleﬂti.
Ocak 2011’de ‹ngiltere’deki KDV oran lar›nda bir art›ﬂ yaﬂanacak bu geliﬂme
araç kiralama sektörünü nas›l etkileyecek
sizce?
Bu art›ﬂ›n bizlere olumlu bir etkisi olacak çünkü biz KDV’yi geri alabiliyoruz.
Bu nedenle leasing maliyeti daha etkin
bir hale gelecek sat›n almaya k›yasla. Kiﬂisel vergilendirme sisteminde de ufak de¤iﬂiklikler olacak. Sürücüler daha az hava kirlili¤i yaratan araçlar seçtikçe daha az vergi de ödeyebilme imkan›na kavuﬂuyorlar çünkü ‹ngiltere’de vergiler art›k CO2 emisyon miktar›na göre belirleniyor.
‹ngiltere’de emisyonu düﬂük araçlarda
vergilendirme oran› yüzde kaç?
225 gram›n üzerinde emisyon sal›n›m de¤erine sahip bir araç için % 35, yani araç
bedelinin % 35’i kadar vergisi var. Emisyon sal›n›m› 100 gram›n alt›ndaysa %
9’luk bir vergi oran› söz konusu. Aradaki de¤erlerde de ölçekleniyor. ﬁu an kulland›¤›m araç BMW 320, benim arabam›n emisyon de¤erlerine göre % 15 oran›nda vergisi var.
Elektrikli araçlar piyasaya ç›kt›¤› zaman
vergi oranlar› s›f›ra m› düﬂecek?
Evet, elektrikli arabalarda vergi oranlar›
ilk beﬂ y›l için s›f›r olacak.
‹ngiltere’de toplamda oto kiralama sek töründe faaliyet gösteren firma say›s› ne dir? BVRLA’n›n 418 üyesi sektörün ne
kadar›n› kaps›yor?
Bu sorunuza ﬂöyle cevap vereyim, leasing
firmalar› aras›nda üyemiz olmayan belki bir firma vard›r. K›sa süreli kiralama
yapan 250 firma üyelerimiz aras›nda de-

¤il ama bunlar oldukça küçük hacimli firmalar. Ticari araç kiralayan firmalarda
da bu say› 12’dir.
BVRLA’n›n araç kiralama ﬂirketlerinin
büyük bir k›sm›n› kapsad›¤›n› görüyoruz.
Bu birlikteli¤i nas›l sa¤lad›n›z?
BVRLA markas›n› bir kalite markas› haline getirerek. Bizim belli kriterlerimiz,
uygulama esaslar›m›z var. BVRLA’ya üyelikle beraber uyulmas› gereken belli faaliyet ﬂartlar› vard›r. E¤er üye olan bir firma bu ﬂartlar› koruyamazsa üyeli¤i düﬂebiliyor. Asl›nda biz üye olmay› arzu edilecek, özenilecek bir ﬂey haline getirdik.
Üyelerimiz art›k BVRLA kalitesi onayl›d›r etiketini kullan›yorlar. Bizim slogan›m›z “Daha iyi hizmeti BVRLA’dan kiralar›m, çünkü kaliteden eminim!” ﬂeklinde. Di¤er yandan ﬂikayetlerin ele al›nd›¤›

Risk Yönetimi ve
Güvenlik Komitesi
özellikle h›rs›zl›k,
sahtecilik ve kredi
kartlar›n›n gayr›
resmi ﬂekilde
kullan›m› konular›na
bak›yor. Bu alanda
polisle ve sigorta
ﬂirketleriyle,
h›rs›zl›¤›n
azalt›lmas› için
sektör uygulamalar›n›
oluﬂturmaya
çal›ﬂ›yoruz.

SÖYLEﬁ‹

bir servisimiz de var. E¤er bir üyemiz müﬂteriyle bir sorunu çözemezse, o zaman biz
bir tahkim heyeti gibi araya giriyoruz. Ayn› zamanda teftiﬂ mekanizmam›z da söz
konusu. Üye firmalar›, kiral›k araçlar konusunda, servis kay›tlar› konusunda, e¤itimle ilgili konularda teftiﬂ ediyoruz.
BVRLA’n›n, üyeleri üzerinde bir yapt›r›m
gücü var m›?
Nihai gücümüz onlar› üyelikten azletmek.
Bizim hedefimiz mümkün oldu¤u kadar
çok üyeyi içermek. Ama bazen standartlara uyamayan ya da uymak istemeyen-

ler de ç›kabiliyor. O zaman da biz deste¤imizi çekiyoruz. Bunun sonucunda firmalar kendilerini ticari aç›dan dezavantajl› bir konuma sokuyorlar. K›sacas› bize üye olmak firmalar›n ticareti için olumlu bir faktör.
BVRLA’n›n kamu yönetimi üzerinde bir
etkinli¤i var m›? Derne¤inizin yürüttü¤ü
lobi faaliyetleri ne seviyede?
Tek görevi lobi faaliyetleri olan bir ekibimiz var. 2009 y›l›nda hükümetle 47 kez
dan›ﬂma görüﬂmesi yapt›k. Hükümet bizi kilit taraflardan biri olarak görüyor. ‹ﬂ

araçlar› sektöründe biz kilit ortaklardan,
taraflardan biri olarak görülüyoruz. Ayn› zamanda Avrupa tüketici merkezleriyle de görüﬂüyoruz, tüketici mevzuat›n›n
ﬂekillenmesine yard›mc› olmak için ve Avrupa Komisyonu’na da araç kiralama konusunda dan›ﬂmanl›k için faaliyetler yürütüyoruz.
Konuﬂmam›z›n baﬂ›nda derne¤in yap›s›ndan bahsederken komitelerden bahsettik.
Bu komitelerin etkinli¤inden ve öne ç›kan
komitelerin faaliyetlerine örnek verebi lir misiniz? Örne¤in Risk Yönetimi ve Güvenlik Komitesi… Bu komite hakk›nda
bilgi verebilir misiniz?
Risk Yönetimi ve Güvenlik Komitesi özellikle h›rs›zl›k, sahtecilik ve kredi kartlar›n›n gayr› resmi ﬂekilde kullan›m› konular›na bak›yor. Çünkü günlük kiralamada
h›rs›zl›k ve sahtekarl›k konular›nda firmalar çok fazla sorun yaﬂ›yorlar. Bu komitede kiralama ﬂirketlerinin risk yöneticileriyle birlikte çal›ﬂ›yoruz. Bu alanda polisle ve sigorta ﬂirketleriyle, h›rs›zl›¤›n
azalt›lmas› için sektör uygulamalar›n›
oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz ve sahte iﬂlemleri, yasa d›ﬂ› iﬂlemleri nas›l anlayabiliriz,
nas›l önleyebiliriz bunu oturtmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu komitenin bir de veri taban›

2009 y›l›nda
hükümetle 47 kez
dan›ﬂma görüﬂmesi
yapt›k. Hükümet bizi
kilit taraflardan biri
olarak görüyor.
‹ﬂ araçlar› sektöründe
biz kilit ortaklardan,
taraflardan biri
olarak görülüyoruz.
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var. Bu veri taban› kötü niyetli kiralay›c›lar›n listesini içeriyor ve tüm üyelerimizle paylaﬂ›l›yor.
Kiralama firmalar›n›n bu konudaki so rumlulu¤unun kapsam› ne kadar?
Firmalar›n sorumluluk kapsam› oldukça fazla çünkü h›rs›zl›k onlara çok pahal›ya mal oluyor. Bu alan, kiralama firmalar›n›n tamamen iﬂbirli¤i içinde bir araya geldikleri tek alan. Çünkü h›rs›zl›k ve
sahtekarl›ktan oluﬂan kay›plar› azaltmak
herkesin ç›kar›na. Bir süre önce sahte kredi kartlar›n› hava alanlar›nda kullanan
bir ﬂebekeyi ortaya ç›kartt›k ve bütün sektöre bununla ilgili uyar› yollad›k.
Ülkenizde sigorta ﬂirketlerinin kiralama
firmalar›na yaklaﬂ›m› nas›l? Firmalar
araçlar›n› rahat bir ﬂekilde sigortalatma
imkan› bulabiliyorlar m›?
Sigorta ﬂirketleri bizlere önemli ölçüde
destek veriyor. AON Sigorta’dan bir üye
komitemizde yer al›yor. Onlar da sahtekarlar› teﬂhis edebilme konusunda kendi deneyimlerini bizlerle paylaﬂ›yorlar.

Bireysel araç sigortalamayla, sizin üye lerinizin sigortalama ücretleri aras›nda
çok büyük farklar var m›?
Evet. Leasing araçlar› bir toplu filo sigortas› kapsam›nda poliçelendiriliyorlar. Sigorta ﬂirketleri, araç kiralama ﬂirketlerine birtak›m kolayl›klar sa¤l›yor. Bu kolaylar›n en önemlisi arac› kiralayan kiﬂinin, 3.kiﬂiyi zarara u¤ratt›¤› zaman sigorta ﬂirketlerinin bu zarar› direkt olarak üstlenmesi. Kiralay›c›lar taraf›ndan 3. kiﬂiler zarara u¤rad›¤›nda bu zarar›, sigorta
ﬂirketleri, kiralayan firmaya ve arac› kiralayan kiﬂiye rücu etmeden direkt olarak
karﬂ›l›yor.
Üyelerinize yurt d›ﬂ›nda yat›r›m yapma
veya büyüme konusunda bir destek, bir
yönlendirmeniz var m›?
Hay›r, biz onlar›n sadece ‹ngiltere’deki ç›karlar›yla ilgileniyoruz. Bizim görevimiz
onlar›n ‹ngiltere’deki operasyonlar›n› yasal çerçeve dahilinde daha etkin yürütebilmelerini sa¤lamak ve yasalar›n onlar›
s›n›rlay›c› olmas›n› engellemek. Bu yüzden bizim faaliyet esaslar›m›z asl›nda ya-

sa vas›tas›yla de¤il de kendi kendini kontrol ve düzenlemeyi temine yönelik. Çünkü bizim sektörümüzde faaliyet göstermek için lisans ve düzenleme yok ve biz
de bunu böyle muhafaza etmek istiyoruz.
Son olarak, oto kiralama sektörünün ‹n giliz ekonomisine katk›s› ne boyutta?
Biz 40 bin kiﬂiye istihdam sa¤l›yoruz, her
y›l yeni araçlara 16.5 milyar Pound harc›yoruz ve toplamda bütün hizmetler için
y›lda harcad›¤›m›z miktar 20 milyar Pound’a ulaﬂ›yor.

ARAÇ TANITIM

P
GÜÇLÜ TASARIM ‹LER‹ TEKNOLOJ‹:

PEUGEOT 508
Peugeot 508, iﬂlevsellik ve heyecan›, yeni nesil
teknolojileri e-HDi ve HYbrid4, statü kazand›r›c› ve
dinamik görünüﬂü, yüksek kalite hissi ve iç mekanda
yaﬂam keyfi ile markan›n bilgi birikiminden gelen eﬂsiz
sürüﬂ deneyimi gibi temel üstünlükleriyle birleﬂtiriyor.
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eugeot 508 modeli ile tarihsel olarak her zaman
güçlü oldu¤u bir segment olan D segmentindeki
varl›¤›n› ve hedeflerini güçlendirerek yeniden
ortaya koyuyor. “40X” ve “50X” serilerinin her modeli her zaman kendi ça¤lar›na damgas›n› vuran modeller olmuﬂlard›r.
Peugeot, 508 ile son y›llarda büyük
de¤iﬂim göstererek, gittikçe daha dinamik, sorumlu ve talepkar olan müﬂteri kesiminin beklentilerinin
a¤›rl›k merkezinde yer
alan, gelece¤e yönelik,
modern bir ürün sunuyor.
508, Peugeot’nun ilk olarak
SR1 kavram modelinde gün ›ﬂ›¤›na
ç›kard›¤› stil kodlar›n›n de¤iﬂimini ortaya
koyan ﬂ›k, dengeli ve zamana meydan okuyan d›ﬂ tasar›m›yla dikkatleri üzerine topluyor.
Mekanik yönünden bak›ld›¤›nda 508, her biri kendi s›n›f›nda performans, canl›l›k ve ayn› zamanda yak›t tüketimi ve CO2 sal›m› konular›nda çok iyi konumland›r›lm›ﬂ motorlardan yararlan›yor. En son teknolojilere
sahip bu gam, özellikle yeni e-HDi (sürüﬂ keyfi ile kullan›mda tasarrufu bir araya getiren yeni nesil
Stop&Start) sistemine sahip olacak. Bu yelpazeye, ayr›ca birkaç ay içinde, sadece 99 g/km’den baﬂlayan

CO2 sal›m de¤erleri, 147 kW (200 bg) güç potansiyeli
ile 4 çeker HYbrid4 teknolojisi de dahil olacak. 508,
heyecan ile birlikte, özellikle konfor ve yol tutuﬂu aras›nda üst seviyede bir denge sunan yürüyen aksam› ile
Peugeot’ya özgü sürüﬂ zevkini tam anlam›yla sunuyor.
Peugeot 508 iki farkl› karoseri ile üretilecek: Sedan (4,79 m uzunlukta) ve
SW (4,81 m). Bu kasa tipleri
2011 y›l›n›n Ekim ay›nda
Paris Otomobil Fuar›’nda ilk kez otomobil
severlere tan›t›lacak.
508’in iki silueti Sedan
ve SW, 2011 y›l› baﬂ›nda Bat› Avrupa’da ticarileﬂtirilecek.
PSA Grubu’nun 3 no’lu platformunu esas alan 508, Avrupa pazar› için,
Fransa’da Rennes-La-Janais Fabrikas›’nda üretilecek.
2011 y›l›ndan itibaren, Marka’n›n büyük hedefler besledi¤i Çin pazar›n›n özelliklerine uyarlanm›ﬂ bir 508
sedan versiyonu da Çin’in Wuhan ﬂehrindeki fabrikada
üretilecek.

TOPLANTI

TOKKDER - S‹GORTA
ﬁ‹RKETLER‹ BULUﬁMASI
TOKKDER yöneticileri, araç kiralama sektörü için büyük
öneme sahip olan sigorta sektörünün temsilcileriyle
1 Temmuz 2010 tarihinde Marsh Sigorta ve Reasürans
Brokerli¤i’nin ev sahipli¤indeki toplant›ya kat›ld›.

OKKDER taraf›ndan, 1 Temmuz 2010 tarihinde sigorta sektörünün önemli temsilcilerinin kat›l›m›yla
düzenlenen toplant›da sigorta ve araç kiralama sektörlerinin birlikte yapt›klar› çal›ﬂmalar, sorunlar ve çözümleri görüﬂülürken, her iki sektörün birlikte yapabilece¤i çal›ﬂmalar› geliﬂtirmeleri için gerekenlere iliﬂkin görüﬂ al›ﬂ veriﬂinde
bulunuldu. Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerli¤i’nin Mecidiyeköy’deki merkezinde gerçekleﬂen toplant›ya TOKKDER
yöneticileri ve sigorta ﬂirketleri temsilcileri kat›ld›.

T

bu rakam›n toplamda 180 bin olmas› beklendi¤ine dikkat çeken Erdem, günlük kiralama oranlar›n›n düﬂük oldu¤unu ancak artma potansiyelinin çok yüksek oldu¤unu belirtti. Turizm sektörünün geliﬂmesi ve uçak kullan›m›n›n da artmas›yla günlük kiralaman›n adetlerini artt›rd›¤›na de¤inen Erdem,
sektörün h›zla büyümesi do¤rultusunda oto kiralama ﬂirketlerinin araçlar›n› sigortalatmakta yeterince iﬂ orta¤› bulamad›klar›ndan yak›nd›. Toplant›da konuﬂulanlar aras›nda öne ç›kan konu baﬂl›klar› ﬂöyleydi:

Kat›l›mc›lar:
HDI Sigorta
: Enis Talaﬂman ve Emre Kolcakaya
I Anadolu Sigorta
: Levent Sönmez ve Zafer Uçar
I Mapfre Genel Sigorta: Serdar Gül ve ‹lker S›rt›k›rm›z›
I Zurich Sigorta
: Nihal Asker ve Orkun Gücük
I Marsh Sigorta
: Mehmet Atay, Burçin Bayrakgil,
Aytek Gürkan ve Ebru Yüksekbilgili
I Hedef Filo
: Önder Erdem
I Trio Car Rental
: ‹lhan Y›lmaz
I Europcar
: Murat Akanlar

Sigorta ﬂirketleri temsilcileri, kiral›k araçlar›n sigortalanmas›na iliﬂkin aﬂa¤›da belirtilen görüﬂ ve yaklaﬂ›mlar› ifade ettiler:

I

Toplant›da aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Önder Erdem, Türk oto
kiralama sektörünün bugünkü durumu hakk›nda bilgiler verdi. Günlük kiralaman›n yaklaﬂ›k 20 bin ve operasyonel kiralaman›n da yaklaﬂ›k 110 bin araçta oldu¤unu, 3-4 y›l içinde
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• Son on y›lda sigorta ﬂirketlerinin oto kiralama sektöründe
faaliyet gösteren ﬂirketlerle birtak›m sorunlar yaﬂad›¤›,
• 8-10 y›l önce bugünkü fiyat›n dörtte birine kasko teminat›n›n bulunabildi¤i, ancak o dönemin sona erdi¤i, geçmiﬂte ucuz
fiyat veren sigorta ﬂirketlerinin piyasadan silindi¤i belirtildi ve
bu yaﬂananlar›n günümüzde sigorta ﬂirketlerinin oto kiralama
firmalar›na daha temkinli yaklaﬂmalar›na neden oldu¤u,
• Geçmiﬂte yaﬂanan geliﬂmelerden dolay› sigorta ﬂirketlerinin kasko ve trafik sigortas› alan›nda önemli deneyim kazand›klar›,
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• Yedek parça ve di¤er tüm maliyetler konusunda, otomotiv
ile ilgili tüm konularda sigorta ﬂirketlerinin de art›k daha bilinçli ve önce yaﬂad›klar› olumsuz tecrübeler nedeniyle günümüzde daha temkinli hareket ettikleri,
• Faizlerin düﬂük olmas› nedeniyle primi 3-4 ayda al›p uzun
vadede geri vererek para kazanma yolunun kapand›¤›,
• Oto kiralama ﬂirketlerinde, sigorta ﬂirketlerinin kendilerine s›cak bakmad›klar›na yönelik bir kan›n›n oldu¤u, bunun
sigorta ﬂirketlerinin geçmiﬂte yaﬂad›klar› ac› deneyimler nedeniyle kasko ve trafik sigortas› konusunda daha temkinli davranmalar›n›n bir sonucu oldu¤u, Türkiye’deki enflasyon ve faiz oranlar›n›n sigorta ﬂirketlerinin faaliyetlerinde zorluklara
yol açmas›na neden oldu¤u,
• Sigorta ﬂirketlerinin müﬂterisini seçen, sabit ve tutarl› bir yönetim ve verimli hasar yönetimi olan filocular› görmek istedi¤i belirtilerek kötü yönetilen filo ﬂirketlerinin sigorta ﬂirketleri aç›s›ndan riskli bulundu¤u ve 1-2 y›ldan sonra teminat bulmakta zorlanacaklar›,
• Sigorta ﬂirketlerinin, risklerini, hasarlar›n› iyi takip eden, hasarlar›n› kontrol alt›na alan kiralama ﬂirketleri ile daha rahat ve verimli çal›ﬂt›klar›,

• Sigorta ﬂirketlerinin, oto kiralama ﬂirketleriyle ayn› söyleme
sahip olduklar›, iki sektörün de söyleminin hasar frekans›n›
düﬂürmek, yedek parça, iﬂçilik maliyetlerini azaltmak oldu¤una dikkat çekildi. Bu toplant›da sigorta sektörü ﬂirketlerinin,
uzun süreli kiralama ﬂirketleri ile ortak olarak neler yapmas›
gerekti¤i üzerinde durulmas›n›n önemi vurguland›.
• Sigorta ﬂirketlerinin son 5 y›lda öz kaynaklar›n›n küçüldü¤ü, ciddi zararlar yapt›klar› ve zararl› portföye toleranslar›n›n
kalmad›¤› ifade edildi. Sigorta ﬂirketlerinin bu nedenlerle özellikle de yeni bir ﬂirket oldu¤unda veya geniﬂ filoya sahip ﬂirketlere karﬂ› ürkek davrand›¤›,
• Geçmiﬂte de sigorta ﬂirketlerinin, oto kiralama sektörüyle
birtak›m s›k›nt›lar yaﬂad›¤›, bu s›k›nt›lara ortak hareket ederek çözüm yolu bulundu¤u ve bundan sonras› için de özellikle hasar yönetimi konusunda ortak karar al›p, ortak hareket etmelerinin gerekli¤ine dikkat çekildi,
• Oto kiralama ﬂirketlerinin, GPRS kullan›m›n›n indirim konusu yap›lmas› talebi üzerine sigorta ﬂirketlerinin yöneticileri kendi görüﬂlerini ortaya koydular. Buna göre birtak›m düzenlemelerle GPRS indiriminin uygulanabilece¤i ifade edildi,
• Oto kiralama ﬂirketlerinin, sigorta ﬂirketleriyle kasko ala-

n›nda önemli ölçüde yol kat ettikleri, belli bir noktaya geldikleri ve belli bir düzenin sa¤land›¤› belirtildi. Bundan sonras›
için neler yap›labilece¤i, iki sektörün birbirine nas›l ve ne ﬂekilde destek sa¤layabilece¤i, operasyonlar› nas›l yo¤unlaﬂt›r›labilece¤inin üzerinde duruldu,
• ‹ki sektörün de hasarlar›n düﬂürülmesi ve ek kazanç elde etme yollar› için ortak ne yap›labilece¤ini de¤erlendirmesi konusunda
• Ortak yedek parça da¤›t›m›, tamirhane vs, alanlar›nda nas›l
kâr edilmesi mümkün olabilece¤i yönünde çal›ﬂmalar›n baz›
sigorta ﬂirketleri ile bir araya gelerek ilerleme sa¤lanabilece¤i
ortak görüﬂ olarak oluﬂturuldu.
TOKKDER yönetim kurulundan temsilciler ise, sigorta ﬂirketleri ile çal›ﬂmalar›nda beklentilerinin neler oldu¤u ve yap›labilecekler konusunda aﬂa¤›da belirtilen görüﬂleri ifade ettiler:
• TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Önder Erdem, günümüzde sigorta ﬂirketlerinin oto kiralama ﬂirketlerine temkinli yaklaﬂmalar›n›n gereksiz oldu¤unu, 2002 ve 2003 y›llar›ndaki ﬂartlarla bugünkü ﬂartlar›n farkl› oldu¤u,
• Günümüzde uzun dönem filo kiralama ﬂirketlerinin geliﬂti¤ine, hasar yönetimi konusunda önemli mesafe ald›klar›na dikkat çekildi ve sigorta ﬂirketlerinin uzun dönem filo kiralama
ﬂirketlerine yönelik bak›ﬂlar›n› revize etmeleri gerekti¤i,
• Hasar yönetimleri için filo ﬂirketlerinin iyi bir altyap› deste¤i oluﬂturduklar›, eskiden temin edilemeyen hasar verilerine
ulaﬂ›labildi¤i, sigorta ﬂirketlerinin % 50-55’i oto branﬂ›nda oldu¤u ve filo portföyünün kendileri için iyi bir laboratuar ortam› oluﬂturdu¤u,
• Sigorta ile ilgili konularda verilerin, rakamlar›n oto kiralama ﬂirketleri için büyük önem ifade etti¤i dile getirildi. Kas-
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koda bu verilerin elde edilebildi¤ini belirten Önder Erdem
bu bilgilerin trafik sigortas› alan›nda da TRAMER üzerinden elde edilip, edilemeyece¤ini sordu. Sigorta ﬂirketi yetkilileri bu verilerin online olarak de¤il ama ayl›k olarak TRAMER’e aktar›ld›¤›n›, belki ileride bu sistemin online hale dönüﬂtürülebilece¤ini ifade ettiler.
• Kiralanan araçlarda GPRS kullan›m›n›n sigorta sözleﬂmelerinde indirim konusu haline gelmesi gerekti¤i, GPRS kullan›m›yla kiralanan arabalar›n çal›nmas›n›n önüne geçilece¤ine
dikkat çekildi ve küçük ölçekli kiralama ﬂirketlerinin yaﬂad›¤›; araçlar›n›n çal›nmas› ve kaybolmas› sorununun büyük oranda kontrol alt›na al›naca¤› ifade edildi. Uzun dönem kiralamalarda da GPRS’in yak›t tasarrufu ve personel takibi için talep edilir bir hale geldi¤i vurguland›. GPRS kullan›m›nda sigorta ve kasko yap›l›rken yeni uygulamalara gidilmesi gerekti¤i üzerinde duruldu.
• Yurt d›ﬂ›nda araç kiralama fiyat›n›n d›ﬂ›nda çok çeﬂitli ek sigorta fiyatlar› da olabildi¤i, farkl› sigorta ürünlerinin de müﬂteriye sunulmas›yla her iki sektörün de kazabilece¤i,
• Sigorta ﬂirketlerinin risk iﬂtah› düﬂük ve konservatif olabildi¤i,
• Sigorta ﬂirketlerinin çapraz sat›ﬂ›, hasar maliyetlerinin düﬂürülmesinde hasar kontrol yönetimi olarak kullanmas› gerekti¤i,

TOKKDER

• Uzun sureli kiralamac›lar›n sigorta sektörü taraf›ndan göz
ard› edilmemesi gerekti¤i,

• Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki trafik sigortas› uygulamalar›n›n bir
an önce Türkiye’de de uygulanmaya konmas› gerekti¤i,

• Kamuda günümüzde 19 bin arac›n kira yoluyla tedarik edildi¤i, yak›n bir gelecekte 180 bin arac›n daha kamuda kiralamaya geçebilece¤inin düﬂünülmesi gerekti¤i ve bireysel kiralamalarda da art›ﬂ›n söz konusu olabilece¤i,

• Mevcut trafik sigortas› uygulamalar›n›n devam etmesi halinde oto kiralama ﬂirketlerinin ödeyece¤i trafik sigortas› primlerinin ivmeli bir ﬂekilde yükselmesine neden olaca¤›na dikkat
çekildi. Kaskodaki baﬂar›n›n trafik sigortas› alan›nda gösterilemedi¤i, bunun için ortak bir çözüm yolu bulunmas› gerekti¤i belirtildi.

• Oto kiralama ﬂirketi yöneticileri devletin ilgili organlar›yla
ve ilgili yöneticilerle görüﬂmelerde bulunduklar›n› ifade ederek, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ile kiral›k araçlarla iﬂlenen yasad›ﬂ› suçlar›n önüne geçilmesi için ortak bir proje yürüttüklerini ve bunda son aﬂamaya geldiklerini belirttiler. Bu çal›ﬂmalarla suistimallerin önüne geçip, yeni çözüm önerileri oluﬂturduklar›n› ve bunlar›n sigorta ﬂirketlerine de katk›da bulunaca¤›,
Toplant›da bir di¤er önemli konu olarak da trafik sigortas›
konusu gündeme geldi. Bu konuda görüﬂler ﬂu ﬂekilde ifade
edildi:
• Toplant›n›n genelinde kasko ile ilgili konular›n daha çok ön
plana ç›kt›¤› fakat oto kiralama sektörünün uzun vadede as›l
maliyet unsuru olarak görece¤i sigorta türünün, trafik sigortas› olaca¤›na dikkat çekildi.
• Trafik sigortas› konusunda sigorta ﬂirketinin hiçbir kontrol mekanizmas›n›n olamad›¤›, hasar› kontrol etme iﬂleminin
tamamen kiralama firmas›nda kald›¤›,
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• Trafik sigortas› alan›nda çözüm için oto kiralama ﬂirketi
müﬂterilerinin kazay› yapt›¤› anda kiralama ﬂirketlerini arama
oran›n› % 100’lere ç›karmak gerekti¤i ifade edildi. Bu sistemin oturtulmas› halinde kiralama ﬂirketlerinin trafik sigortas› maliyetlerinin stabil bir hal alaca¤› ve düﬂük seviyelere çekilebilece¤i vurguland›.
• Trafik sigortas›n›n kiralama firmalar› için art›k en büyük
risk oldu¤u önemle belirtildi.
• Gerekli önlemler al›nmaz ise trafik maliyetlerinin kiralama
firmalar› için karﬂ›lanamaz noktaya gelebilece¤i belirtildi,
• Trafikte hasar kontrolünün yap›lamamas›, 3. ﬂahs›n istedi¤i yerde tamir yapt›rabilmesi ve suistimallerin çoklu¤u, beyan
sistemi ana sebepler olarak gösterildi. Trafik branﬂ›ndan oluﬂan yaklaﬂ›k % 5 park halinde çarpma hasarlar›n›n % 90 oran-

da suiistimal oldu¤una inan›ld›¤› belirtildi. Di¤er yandan kaskosu olmayan araçlarda trafik üzerinden de¤iﬂmemesi gereken
parçalar›n dahi de¤iﬂtirebildi¤inin gözlemlendi¤i aktar›ld›,
- Yeni olarak eskiden yaralanma hasarlar›nda talep gelmedi¤i
sürece hasar ödemesi yap›lmaz iken, devletin tüm trafik sebebiyle oluﬂan yaralanma hasarlar›n› sigorta ﬂirketine mahsup
etti¤i belirtilerek bu durumun sektöre yaklaﬂ›k 100 trilyon
TL’lik ek yük getirdi¤i ve do¤al olarak maliyetlere yans›yaca¤› ifade edildi.
• Bu durumun kontrolünün sadece kiralama firmalar›nda olabilece¤ini, avantajl› baz› hususlar›n sunularak hasar an›nda ilk
aﬂamada müdahale edilmesiyle ve istenilen servise yönlendirilebilmesiyle giderlerin kontrol edilmesinin mümkün olabilece¤i tart›ﬂ›ld›.
• Di¤er yandan trafik maliyetlerini kontrol edebilmek için yurt
d›ﬂ›nda örnekleri görüldü¤ü üzere müﬂteri bazl› muafiyet uygulamalar›n›n kiralama firmalar› taraf›ndan müﬂterilere iletilmesinin büyük fayda sa¤layaca¤› ifade edildi.
• TOKKDER yöneticileri taraf›ndan trafik sigortas› konusunda ‹spanya’daki uygulamalara dikkat çekildi. Sigorta ﬂirketlerinin yöneticileri ‹spanya ve Yunanistan örneklerini incelediklerini, bu sistemlerin Türkiye’de bire bir uygulanamayaca¤›n›,
bu ülkelerdeki sistemlerin Türkiye gerçeklerine uyarlanarak

yeni bir trafik sigortas› sisteminin oluﬂturulmas› gerekti¤ini
belirttiler.
• Trafik sigortalar›nda özel kontratlarla ﬂirketlerle yap›lan kira sözleﬂmeleriyle, sigorta ﬂirketleri, oto kiralama ﬂirketleri ve
müﬂteri aras›nda iyi bir a¤ kurulup hasarlar›n daha iyi yönetilmesiyle ilgili bir sistem kurulup, hasar maliyetlerinde, suistimallerin bertaraf edilmesiyle ve daha ileri uygulamalar yap›larak çözüme kavuﬂturulabilece¤i ifade edildi.
• Hazineye TOKKDER olarak baﬂvurularak trafik konusundaki hasar iﬂleyiﬂinden filo kiralama sektörü olarak olumsuz
etkilenildi¤inin beyan edilmesinin fayda sa¤layabilece¤i görüﬂüne var›ld›.
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MOTOS‹KLETLE
9 B‹N K‹LOMETRE
NORTH CAPE

T

OKKDER Yönetim Kurulu Üyesi, ayn› zamanda DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekin Y›ld›r›c›, eﬂi Selcan Han›m, arkadaﬂlar› Dr. Emin P. Bacac› ve eﬂi Asl› Han›m ile beraber Haziran Ay›’n›n ikinci yar›s›nda baﬂlayan,
Temmuz Ay› ilk haftas›na kadar süren ve Avrupa’n›n
bir ucundan di¤er ucuna dek süren bir gezi gerçekleﬂtirdiler. Geziyi ilgi çekici hale getiren ise, toplam 9 bin kilometre yolu, çok zor yol ve hava ﬂartlar›na ra¤men Honda’n›n efsane uzun yol motosikleti “Goldwing GL 1800”
üzerinde geçmeleri. Yolculu¤un detaylar›n› Aytekin
Y›ld›r›c›’n›n günlü¤ünden sayfalar›m›za taﬂ›d›k.
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17.06.2010 Perﬂembe (Resim 1)
Küçük ve otantik kasaba “Gera”
Çarﬂamba sabah› çok erken bir saatte baﬂlad› yolculu¤umuz. Slovenya / Lubjiana Havaalan›’ndan Trieste'ye
giderken yolda otobüsümüz ar›za yapt› ve yaklaﬂ›k bir saat yedek otobüs bekledik. Bu arada yol boyunca inan›lmaz bir ya¤mur vard›. Neyse; gecikerek de olsa Trieste'ye
vard›k. Hiç bir zorlukla karﬂ›laﬂmadan motorlar› ald›k
yola ç›kma haz›rl›klar›na baﬂlad›k. Program gere¤i istikamet Salzburg. Otele vard›¤›m›zda kimsenin k›m›ldayacak
hali yoktu. Hafif bir ﬂeyler at›ﬂt›rd›ktan sonra uyku moduna geçtik.

Bu sabah yolculu¤umuz güzel bir havada baﬂlad›. Önce keyifli bir Salzburg turu yapt›k. Müthiﬂ bir ﬂehir, her yer müze gibi. Her taraf MOZART. San›r›m burada herkes Mozart'a tutku ile ba¤l›. Müthiﬂ pastane ve kafeler var, pastalar ve tatl›lar Avrupa'n›n en iyisiymiﬂ. Kahveleri içip yola
koyulduk. Hedef “Gera”. Yaklaﬂ›k 500 kilometre yol ald›ktan sonra hedefimiz Gera'ya vard›k.
Ço¤umuz yurt d›ﬂ›nda bilinen büyük ﬂehirlerde kalmay›
tercih ederiz. Ama küçük ﬂehirler veya kasabalar çok daha
otantik ve güzel oluyor. Oteller süper ve ekonomik. Gera
da cennet gibi bir yer, insanlar son derece medeni ve cana
yak›n. Yolunuz düﬂerse tavsiye ediyorum.
19.06.2010 Cumartesi (Resim 2)
Rostock - Helsinki aras› gemi yolculu¤u
Dün ö¤lenden sonra keyifli bir yolculuk sonras› Rostock'a
vard›k. ‹lk iﬂ, limana giderek biletleri almak oldu. ‹talya'dan Yunanistan'a geçenler bilirler, burada da “Super Fast”
gemilerin ayn›lar› çal›ﬂ›yor fakat fiyatlar yüksek.
Bilet iﬂimizi hallettikten sonra ﬂehirde çok meﬂhur “Borwins” isimli bir bal›k lokantas›na vard›k. Denizin kenar›nda keyifli bir yer. Yolu düﬂecek olanlara özellikle bal›k çorbas› ve bizde hangi bal›¤a tekabül ediyor bilmiyorum “Turbo Fileto” tavsiye ederim, enfes. Keza bufalo mozzeralla
‹talyan rakiplerinden üstün diyebilirim. Akﬂam gemiye binme zaman› yaklaﬂt› ve ﬂehrin d›ﬂ›ndaki limana geldik. Bu
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arada saat gece 11.30 oldu. Do¤ruca odalara çekildik ve
dinlenmeye koyulduk. Yar›n sabah 07.00 gibi Helsinki'ye
varm›ﬂ olaca¤›z. Oradan sonra gezimizin en zorlu ikinci
etab› baﬂlam›ﬂ olacak.
23.06.2010 Çarﬂamba (Resim 3-4)
Alta'dan herkese selam
Öyle, böyle de¤il, çok s›k› gidiyoruz. Planlad›¤›m›z›n biraz
d›ﬂ›na taﬂt›k. ‹lkay ile haz›rlad›¤›m›z rota baﬂtan sona de¤iﬂmek zorunda kald›. Biz harita ve Google Maps üzerinden en yak›ﬂ›kl› ve kestirme yerleri iﬂaretleyerek bir rota
oluﬂturmuﬂtuk. Ancak yola ç›k›nca bütün hesaplar alt,
üst oldu. Bu de¤iﬂimin en temel nedeni h›z s›n›rlamalar›.
E¤er planlad›¤›m›z rotada ilerleseydik en üst s›n›rda yapabilece¤imiz sürat maximum 60 kilometre olacakt›. Biz
rotay› de¤iﬂtirerek h›z› 100 kilometre limitine ald›k. Dün
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mak gerekir, bu kadar a¤›r koﬂullara iyi dayan›yorlar,
tek kelime ile maaﬂallah demek laz›m. ﬁu anda Narvik'te
Quality Hotell diye bir yerde konakl›yoruz, yar›n istikametimiz Mo i Rana. Bu ﬂehir de yine fiyord k›y›s›nda bir
yer. Art›k güneye do¤ru yaklaﬂ›yoruz umar›m hava bir
nebze olsun ›s›n›r.

tam 751 kilometre gelebildik. Hava so¤uktu ama ya¤›ﬂ yoktu ve güneﬂ hep kendini gösteriyordu. ﬁu ana kadar yaklaﬂ›k 4.000 kilometre yol geldik, inan›n henüz bir çukur
görmedim. Asfalta asfalt demeye bin ﬂahit laz›m “Hereke
Hal›s›” adeta, insan›n sürdükçe süresi geliyor.
Alta'ya geldik, ﬂimdi oteldeyiz.
23.06.2010 Çarﬂamba
Narvik'e vard›k
Bu gün istikametimiz fiyordlar›n kenar›ndan “Narvik”.
Narvik, bu hatta yer alan di¤er ﬂehir ve kasabalar gibi
klasik bir bal›kç› diyar›. Allah buradaki insanlar›n bal›kç› olmas› için her ﬂeyi planlam›ﬂ. Deniz neredeyse her evin
kap›s›nda. Planlanan rotada bugün için geçmemiz gereken etab›n toplam uzunlu¤u 510 kilometre. ﬁükürler olsun ki zor koﬂullara ra¤men kazas›z, belas›z buraya da
vard›k. Zor koﬂullardan ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m hava koﬂullar›. Hissedilen ›s› -3 civar›nda, buna bir de yer yer ya¤›ﬂ eklenince iﬂler oldukça zor oluyor. Yol daha öncekiler gibi mükemmel. Selcan ve Asl›'y› gerçekten kutla56>57

24.06.2010 Perﬂembe (Resim 5)
Mo i Rana
Evet, zor bir etab› daha aﬂarak biraz daha güneye gelebildik. Planlad›¤›m›z gibi her gün ortalama 500 km civar›nda yol al›yoruz ve ﬂu anda Mo i Rana'ya vard›k. Buras›
da di¤er bir çok Norveç ﬂehri gibi bir sahil yeri ve yerleﬂik halk›n % 80 kadar› bal›kç›. ﬁans›m›za hava çok güzel, bugün hiç ya¤mura yakalanmad›k ama yar›n o kadar
ﬂansl› olur muyuz bilmiyorum, az önce akﬂam haberleri
Trondheim ve Oslo'nun ya¤murlu olaca¤› haberini veriyordu. Al›ﬂt›k art›k, ya¤murluklar› çekip yola devam edece¤iz. Norveç'in nüfusu 4.6 milyon kiﬂi, iﬂsizlik yok denecek kadar az, ama ilginçtir çal›ﬂan insan da görmedim,
çal›ﬂ›lacak ciddi bir yer de. ‹nsanlar›n iﬂi var da nas›l ve nerede çal›ﬂ›yorlar anlayabilmiﬂ de¤ilim. San›r›m bal›kç›l›k,
hayvanc›l›k ve tar›m önemli iﬂ alanlar›n› oluﬂturuyor. Bir
de buran›n geyikleri çok meﬂhur. Her yerde görebiliyorsunuz, çok güzeller, zaman zaman caddelere kadar iniyorlar. H›z tahditlerinin önemli nedenlerinden biri de zaten bu. Havalar ›s›nd›¤›nda bir di¤er sorun ise sivrisinekler. Her yer su oldu¤u için sinek de çok oluyor. Do¤al hayat›n korunmas› ilkesine de s›k› s›k›ya sahip ç›kt›klar› için
genel ilaçlama yap›lm›yor, yasak. Sineklerin boyutlar›n›
görmeniz gerekir, bizim sineklere ﬂükür edersiniz. Marketlerde sinekten korunmak için bin türlü koku, s›v› vs. malzemeler g›rla sat›l›yor.
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25.06.2010 Perﬂembe
Trondheim, rotam›zda ilerliyor
Dün akﬂam Mo i Rana'da çok güzel bir hava vard›. Bir ara
otelden d›ﬂar›ya üzerimize bir ﬂey almadan ç›kabildik. Bu
sabah keza öyle süper bir hava vard›, ›s› 17 dereceyi gösteriyor, güneﬂ iyice ›s›t›yordu. H›zl› bir kahvalt› ettikten sonra çantalar›m›z› yükledik ve zaman kaybetmeden Trondheim yoluna koyulduk ve kazas›z belas›z ulaﬂt›k.
Buras› belki de Oslo'dan sonra en büyük ﬂehir. Kalmak için
bir otel seçtik ve hedefe vard›k. Programa göre yar›n sabah
erkenden hareket edip, yine 500 km yol al›p, 12.00 gibi Oslo'ya var›p, 20 saatlik Oslo - Kiel gemi yolculu¤unu yakalamak vard›. Benim için hala bu istek geçerli ama genele uyarak sabah rahat kalkaca¤›z ve gemiye binmeyi 27 Haziran Pazar gününe erteleyece¤iz.
26.06.2010 Cuma (Resim 8-9)
Sürpriz var
Ya¤mur bugün de peﬂimizi b›rakmad›. Sabah uzun bir süre bekledik, belki hava açar diye ama ne gezer. Bakt›k olacak gibi de¤il vurduk kendimizi Oslo yollar›na. Ya¤mur

hiç h›z›n› kesmeden ya¤›yor. Bir ara güneﬂ yüzünü gösterdi ve yemek yiyecek yer bak›nmaya baﬂlad›k. GPS Bulundu¤umuz yere 40 km mesafede Milano Pizza diye bir
yer gösterdi ve do¤ruca oraya yönlendik. Daha kap›ya gelir gelmez “Selamun Aleyküm” diye karﬂ›land›k. Sahibi
Konya'l› Ali ad›nda bir kardeﬂ. Sanki evde gibiyiz. Bize nefis bir çorba haz›rlad›, enfes bir pizza ve tabii ki demleme
çay. De¤meyin keyfimize. Bu arada hava aç›ld› ve ﬂimdi s›cak bast›rd›. Burada en fazla bir ay yaz olurmuﬂ, güneﬂi gören insanlar›n hepsi kendilerini sokaklara b›rakm›ﬂ vaziyette. Buradan sonra hedefimiz Elverum ve tekrar E6 istikametine ba¤lanaca¤›z ve dura¤›m›z Oslo olacak. Yar›n saat 14.00 de Color Line Ferry ile Oslo - Kiel yapaca¤›z, yolculu¤umuz 20 saat sürecek, bir nebze olsun dinlenme f›rsat›m›z olacak. Ondan sonra seyahatimizin son etab› baﬂlayacak.
27.06.2010 Cumartesi (Resim 10)
Color Line çok konforluymuﬂ
Bugün bizi Oslo'dan Kiel'e taﬂ›yacak geminin saati 14.00
oldu¤u için kendimizi hiç de zorlamadan uyand›k, kahval-
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t› ettikten sonra otelimize çok yak›n mesafede oldu¤unu
ö¤rendi¤imiz limana yürüyerek gitmeye karar verdik. Sa¤a sola bak›narak, bir taraftan da resim çekerek limana
vard›k. Avrupa seyahatlerinde zaman zaman gemilerle seyahat etti¤imiz oluyor ama ﬂimdiye kadar gördü¤üm en büyük gemi Color Line, tam 15 katl› yüzen otel gibi bir ﬂey.
‹çinde türlü, çeﬂitli restoranlar, barlar, sinema salonlar›, TV
odalar›, her türlü ürünlerin sat›ld›¤› ma¤azalar, free shoplar, müzikli mekanlar ve daha niceleri var. ‹lgisi olanlar için
söylememde fayda var son derece büyük bir de casino var.
Allah k›smet ederse gemi Kiel'e yar›n sabah 10.00 da varacak. Bizim programa göre 614 kilometre yol kat ederek
Prag'a varmam›z gerekiyor.
29.06.2010 Pazartesi (Resim 12-13)
Prag'da bir günlük off day
Bu boﬂ güne gerçekten çok ihtiyac›m›z varm›ﬂ. Sabahlar›
her koﬂulda erken kalkmaya al›ﬂ›k oldu¤um halde bu sabah 08.30 sular›nda zorla uyand›m ve sanki dayak yemiﬂ
gibiydim, her bir yan›m ayr› a¤r›yordu. Selcan benden biraz sonra uyand›, hava çok s›cak oldu¤u için üzerimize
ince bir ﬂeyler giydik ve att›k kendimizi Prag caddelerine.
Önce sa¤a sola bak›nd›k, otelde kahvalt› saatini geçirdi¤imiz için karn›m›z› doyuracak bir yer arand›k, gerçi her
yer yemek yemeye müsait, neyse Old City yönüne yürümeye karar verdik. Gelmiﬂ olanlar bilirler, gelmeyenlerin de
mutlaka kula¤›na çal›nm›ﬂt›r, buran›n çok meﬂhur bir saatli meydan› var, oturduk tam saatin karﬂ›s›na bir sandviç ile çay ald›k, baﬂlad›k etraf› seyre…
58>59
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01.07.2010 Perﬂembe (Resim 15)
Çok güzel bir Budapeﬂte sabah›
30 Haziran sabah› erken kalkt›k, amaç yaklaﬂ›k 550 km'lik Prag - Budapeﬂte yolunu h›zla tüketip Budapeﬂte'yi dolaﬂma f›rsat› elde etmekti. Plana da uyduk ama önümüzde
hiçbir özelli¤i olmayan s›radan bir otoban var ve biz 32 derece s›cakl›kta öylece ilerliyoruz. ﬁu ana kadar ne yollar yapt›¤›m›z› takip ettiniz, bu kadar s›k›c› ve yorucu olan›na denk
gelmedik. Rotam›zda ufak bir de¤iﬂiklik daha yap›yoruz ve
bugün için Bükreﬂ olan rotam›z› Sofya olarak de¤iﬂtirdik.
Önümüzde 765 km'lik bir yol var, san›r›m bu yol da dünkü gibi monoton olacak. ﬁu anda hava s›cakl›¤› 25 derece
civar›nda, Bulgaristan ise 28 dereceymiﬂ. Amac›m›z vakitlice ve sa¤limen hedefe varmak olacak. Yar›n da Sofya ‹stanbul etab› ile gezimizi noktaﬂlam›ﬂ olaca¤›z inﬂallah.
01.07.2010 Perﬂembe
Kabus gibi bir gün
Çok güzel bir havada, Tuna Nehri manzaras›nda kahvalt›m›z› ederken rota üzerinde bir de¤iﬂiklik yapmay› planlad›k ve yönümüzü Belgrad - Niﬂ - Sofya hatt›na çeviridik. Bu durumda tamam› otoban olan ve büyük k›sm›nda h›z s›n›rlamas› olmayan bu rotada ö¤leden sonra Sofya'ya varm›ﬂ olacakt›k. Yar›n da sabah erkenden yola ç›k›p evimize varacakt›k. Plan çok akla yatk›n ve sorunsuz
görünüyordu. Budapeﬂte - S›rbistan aras›ndaki yaklaﬂ›k
200 km'lik yolu 1 saat 15 dakika gibi bir zamanda bitirdik. Her ﬂey süper gidiyor, o heyecanla s›n›ra geldik, Macaristan'dan gayet güzel ç›kt›k, hemen 50 metre ilerideki
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S›rp kap›s›na geldik, kap›daki polis ald› evraklar›, evirdi,
çevirdi ve Türkçe olarak “YOK V‹ZA” dedi. Ben de h›zl›
bir ak›l manevras› yapt›¤›m› sanarak "Ne vizesi kardeﬂim, biz Bulgaristan'a gidiyoruz, transit geçiﬂ yapaca¤›z"
dedim. Bunun üzerine kap›da duran bir ka¤›d› iﬂaret etti,
bir okudum ki kafamdan kaynar sular boﬂald›, özetle ﬂöyle yaz›yordu; “01.04.2009 tarihinden geçerli olmak kayd›yla Türk Vatandaﬂlar› transit geçiﬂ dahil olmak üzere bulunduklar› ülkeden vize almak zorundad›rlar. Aksi halde
bu ülke s›n›rlar›ndan ad›mlar›n› atamazlar.” Yapacak tek
ﬂeyimiz var, o da mevcut kay›tl› programa uymak, yani
istikamet Romanya. Sibiu'ya vard›¤›m›zda saat gecenin
23.45'ini göstermekteydi.
04.07.2010 Pazar
Dönüﬂümüz muhteﬂem oldu / THE SON
Asl›nda km olarak o kadar dert etmedi¤imiz bir yol vard›
önümüzde, Sibiu- Bükreﬂ- Giorgiu, bunlar Romanya içinde alaca¤›m›z yollar, toplam› yaklaﬂ›k 285 kilometre kadar. Bir rivayete göre Sibiu’dan ç›k›nca otoyol var önümüzde, “O zaman h›zl› yol al›r›z” diyoruz akl›m›zca. Ondan
sonra Bulgar s›n›r› baﬂl›yor, ilk durak Ruse. Ruse’den sonra Gabrovo-Kazanlak- Stara Zagora-Hasbovo- Svilengrag.
Bunlar da Bulgaristan’daki hedeflerimiz. Bu yollar›n toplam› ise topu topu 320 kilometre. Svilengrad’dan hemen
sonra Kap›kule’den Türkiye’ye giriﬂ yap›yorsunuz, giriﬂten
itibaren ‹stanbul ise 275 km, yine akl›m›zca diyoruz ki “Çok
yorulmuﬂ oyursak Edirne’de kal›r›z”. Ben o kadar inanm›ﬂt›m ki bir otobanla karﬂ›laﬂaca¤›ma. Maalesef, sadece
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Bükreﬂ’e 60 km kala bir otoyol var, hepsi bu kadar, baﬂka da yok. Çam ormanlar› aras›nda keyifli bir yolculuk
sonras› Kazanlak’a vard›k. ﬁimdi istikamet daha büyük bir
ﬂehir olan Stara Zagora. Fakat tam da¤dan indik ya¤mur
yeniden bast›rd›, neredeyse sel alt›nda ilerliyoruz. Edirne’ye
vard›k, önümüze ç›kan ilk çorbac›da, bütün seyahat boyu özlemini duydu¤umuz iﬂkembe çorbas› yudumlan›rken
art›k yorgunluktan k›m›ldayacak halimiz kalmam›ﬂt›. Elli
metre ötede duran Kervansaray Oteli’ne nas›l varaca¤›m›z› düﬂünüyordum. Nas›l uyudu¤umuzu hat›rlam›yorum,
saat 10.30 gibi uyand›k ve ondan sonras› sadece 265 km
Edirne-‹stanbul seyahati. Ne mutlu bize ki; böylesi uzun
bir yolculu¤u kazas›z, belas›z, sorunsuz, yorucu ama e¤lendirici hikâyelerle neticelendirmiﬂ olduk. Bir kez daha alt›n› çizerek belirtmek isterim ki; Nordkapp herkesin rahatl›kla gidip - gelebilece¤i bir rota. ‹klim ﬂartlar›n› çok dert
etmeyecekseniz hiçbir zorlu¤u yok. Bizim kadar ﬂans›z olmazsan›z çok büyük de keyif olabilir. Bu zorlu¤u hiç ses ç›kartmadan kabullenen ve gezi boyunca bir kez dahi ﬂikâyette bulunmayan, gezimizin çiçekleri Asl› ve Selcan’› yürekten kutlamak istiyorum. Bir kad›n için hakikaten kolay
de¤ildi ama onlar bunu baﬂard›lar. Ben bu yolculu¤a yol
arkadaﬂ› bulamad›¤›m için yaln›z baﬂ›ma gitmeye kararl›yd›m, tamamen bir tesadüf sonucu Dr. Emin “Biz de geliriz” dedi, dedi¤ini de yapt›. Beni bu gezide yaln›z b›rakmad›¤› için, gösterdi¤i kararl›l›k için teﬂekkür ediyorum. Bir
baﬂka gezide yeniden buluﬂmak dile¤i ile okuyan, okumayan herkese sevgiler, sayg›lar, mutlu, huzurlu ve en önemlisi de sa¤l›kl› günler dilerim. Hoﬂçakal›n…

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

Turgutreis-Bodrum/Mu¤la

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) 382 38 51-382 66 79

Bursa ﬁehir Ofisi
Tel: (0224) 236 51 33- 233 27 22

Dalaman Havaliman› /Mu¤la

BA⁄DATLILAR OTOMOT‹V
SAN. VE T‹C. A.ﬁ.
Çobançeﬂme Sanayi Cad. No: 34 Yenibosna/‹stanbul
Tel: (0212) 652 57 40 Faks: (0212) 551 24 94
www.bagdatlilar.com•info@bagdatlilar.com

‹stanbul

‹ç Hatlar Tel: (0252) 792 51 68
D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 792 51 18-19

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

Denizli ﬁehir Ofisi

BALET TUR‹ZM

Tel: (0258) 263 44 44

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

ATAKO DESTEK
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

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

AKS ARAÇ K‹RALAMA

Diyarbak›r Havaliman›

Erzurum Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0533) 364 78 28 – (0532) 200 58 30

Cumhuriyet Mah. Gürp›nar Yolu, Kaya Milenyum Plaza
No: 8 K: 2 No: 103 Beylikdüzü /‹stanbul
Tel: (0212) 871 28 98 pbx Faks: (0212) 871 29 88
www.atlantisoto.com•info@atlantisoto.com

Fethiye/Mu¤la

Antalya

‹zmit

Gazi Bulvar› Demokrasi Kavﬂa¤› No: 800 Antalya
Tel: (0242) 313 12 91 / 93 / 95 Faks: (0242) 313 12 82

Tel: (0262) 325 25 55

Tel: (0252) 612 37 19

Gaziantep
Tel: (0342) 582 11 41

ﬁehit Kurbani Akbo¤a Sokak No: 24 Birlik 06610
Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 454 20 20 Faks: (0312) 454 20 32

‹stanbul
Tel: 0(216) 457 77 66 Faks: (0216) 457 98 84

AUTO RENT
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

‹stanbul/Kad›köy
Tel: (0216) 355 3665- 350 4878

‹stanbul Atatürk Havaliman›

Tel: (0530) 660 90 96 Faks: (0232) 371 58 90
www.beyazfilo.com bilal.yurddas@beyazfilo.com
irfan.yalcin@beyazfilo.com

B‹KA F‹LO K‹RALAMA
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

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

ALTOTUR
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

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

‹stanbul/ Sabiha Gökçen Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0216) 585 51 54 - 588 00 48

‹zmir Alsancak
Tel: (0232) 441 44 17-18

Kayseri

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

‹ç Hatlar: (0232) 274 17 90
D›ﬂ Hatlar: (0232) 274 00 10

AUTOL‹NK F‹LO YÖNET‹M‹

Kayseri Havaliman›
Tel/Faks: (0352) 338 95 55

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›
Tel: (0216) 588 01 40 Faks: (0216) 588 01 42
24 Saat Acil (0212) 465 59 99

Mahmutbey Yolu ‹nönü Cad. No:122 Ba¤c›lar/‹stanbul
Tel: (0212) 447 31 17 Faks: (0212) 447 31 16
www.autolink.com.tr • info@autolink.com.tr

Kayseri ﬁehir Ofisi
Tel: (0352) 222 61 96

Kayseri Havaliman›
‹ç HatlarTel: (0352) 338 05 94

Konya ﬁehir Ofisi

AV‹S RENT A CAR

Tel: (0324) 238 34 74 / (0533) 397 93 78

Kazl›çeﬂme Mh. Abay Cd. No: 184
Sahilyolu 34760 Zeytinburnu/‹stanbul
Tel: (0212) 414 14 00 Faks: (0212) 414 13 89
www.drd.com.tr•info@drd.com.tr

Trabzon

Ankara

Tel: (0462) 248 12 00 / (0535) 363 19 83

Tel: (0312) 472 07 07 Faks: (0312) 472 07 08

Erzurum Havaliman›

Samsun

Tel: (0442) 327 00 16 / (0506) 663 15 13

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

Tel: (0352) 231 76 33 / (0532) 443 14 41

Mersin

Side

ECONOMIC TOURISM & RENT A CAR
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

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

Tel: (0332)-237 37 50

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.

Adana ﬁakir Paﬂa Havaliman›

Marmaris

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

Tel: (0252) 412 26 38

Ankara/ Kavakl›dere

Tel: (0482) 312 10 47 - 312 56 47

Adana

Tel: (0312) 467 23 13-14

Samsun ﬁehir Ofisi

Tel: (0322) 459 92 22 / (0533) 715 80 82

Gevher Nesibe Mah. ‹stasyon Cad. No: 59/A Kocasinan
Kayseri
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx Faks: (0352) 232 42 39
www.aryarentacar.com.tr•info@aryarentacar.com.tr
umit@aryarentacar.com.tr

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Tel:(362) 231 67 50

Ankara ﬁehir Ofisi

D‹NAM‹K RENT A CAR

‹ç Hatlar Tel: (0312) 398 03 15

Samsun Çarﬂamba Havaliman›

Tel: (0312) 466 03 36 – 37

Antalya

D›ﬂ Hatlar Tel: (0362) 844 86 57

Ankara Havaliman›

Tel: (0242) 248 17 72-73

Side

Tel: (0312) 398 20 34

Antalya Havaliman›

Tel: (0242) 753 13 48

Antalya Havaliman›

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

Kayseri Mekez

‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 30 73 - 330 34 30

ﬁanl›urfa ﬁehir Ofisi

‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 33 95 / 96

Tel: (0352) 221 23 15 Pbx Faks: (0352) 232 42 39

Kemer

Tel: 0414 315 00 53

Bodrum Havaliman›

Kayseri ﬁeker

Tel: (0242) 814 76 70

ﬁanl›urfa Havaliaman›

D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 523 02 71

Tel: (0352) 332 02 38 Pbx Faks: (0352) 332 02 38

Alanya

‹ç Hatlar Tel: 0414 315 00 53

Dalaman Havaliman›

Ankara

Tel: (0242) 513 31 13

Tekirda¤:

D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 792 51 50 – 51

Tel: (0312) 438 438 3 Pbx Faks: (0312) 438 83 90

Ayval›k/Bal›kesir

Tel: (0282) 261 68 31

‹stanbul Taksim

Konya

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

Trabzon Havaliman›

Tel: (0212) 297 43 93 – 94

Tel: (0332) 321 38 77 Pbx Faks: (0332) 321 38 79

Belek

‹ç Hatlar: (0462) 325 55 82- 326 35 20

‹stanbul Suadiye

Nevﬂehir

Tel: (0242) 322 71 00

Ürgüp

Tel: (0216) 380 56 55

Tel: 0384 212 52 12 Pbx Faks: 0384 213 92 13

Bodrum ﬁehir Ofisi/Mu¤la

Tel:(0384) 341 2177

‹stanbul Atatürk Havaliman›

Tel: (0252) 316 23 33-316 19 96

Van ﬁehir Ofisi

‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 69 09 / 10

Bodrum Havaliman›/ Mu¤la

Tel: (432) 214 63 75

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

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

Van Havaliman›

Tel: (0216) 588 02 11

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

ARYA OTOMOB‹L
K‹RALAMA

60>61

Malatya
Tel: (0422) 238 56 44

BUDGET CAR RENTAL

Mardin

‹ç Hatlar Tel: (0432) 217 88 78

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

Tel: (0322) 458 92 52 Faks: (0322) 468 92 53
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
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 Faks: (0342) 335 25 73

Bas›n Ekspres Yolu Evkur Plaza No:29 K: 5
34303 Halkal› / ‹stanbul
Tel: (0212) 473 55 00 Faks: (0212) 495 30 33
www.cetur.com.tr•info@cetur.com.tr

Kuﬂadas›
Tel: (0256) / 614 14 75 – 614 46 00

Adana

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

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 • www.avis.com.tr

AM‹RAL F‹LO YÖNET‹M‹ NEZ‹RO⁄LU

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

Antalya

BORUSAN OTOMOT‹V
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

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

EKAN TOUR‹SM & CAR RENTAL

B‹RMOT
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

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

‹zmir

Tel: (0264) 282 03 33 - 282 41 66
Tel: (0212) 297 96 10-11

Kayseri

BEYAZ F‹LO

Sakarya
‹stanbul/Taksim

DRD DER‹NDERE
F‹LO K‹RALAMA

Tel: (0232) 274 11 11

Tel: (0242) 753 41 18

‹ç Hatlar Tel: (0412) 236 13 24- 229 02 76
Tel: (0442) 233 80 88

ALD AUTOMOTIVE
Rüzgarl›bahçe Mah. Cumhuriyet Cad.
Energy Plaza No: 2 Kat: 5
34805 Kavac›k- Beykoz / ‹stanbul
www. aldautomotive.com.tr•ald.tr@aldautomotive.com
Tel: (0216) 538 10 00 Faks: (0216) 413 20 00

Tel: (0412) 229 02 75-76

Erzurum

ATLANT‹S MAV‹ OTOMOT‹V
TUR. SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
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

Diyarbak›r

‹zmir Havaliman›

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

EKAR TUR‹ZM SAN.
T‹C. LTD. ﬁT‹.
Mücahitler Bulv. Kurtuluﬂ Mah. Bankalar Apt. Alt› 88/G
Seyhan / Adana
Tel: (0322) 454 55 55 Faks: (0322) 458 77 82
www.ekartur.com•ekar@ekartur.com
ekarturizm@hotmail.com

ERES‹NLER RENT A CAR

DOKAY F‹LO K‹RALAMA
Fatih Mh. 188 Sok. No:12/P
Sarn›ç Gaziemir / ‹ZM‹R
Tel: 0232 281 68 44 Faks: 0232 281 45 93
www.dokay.com.tr•info@dokay.com.tr

‹stanbul
Büyükdere Cad. Meydan Sok.
Spring Giz Plaza Kat:13 Maslak ‹STANBUL
Tel: 0212 329 79 97 Faks: 0212 366 79 98

Eresinler Ser Plaza Bas›n Ekspres Yolu Kavak Sokak No:3
34530 Yenibosna/‹stanbul
Tel: (0212) 451 33 33 Faks: (0212) 451 34 34
www.eresinler.com.tr•rentacar@eresinler.com.tr

‹stanbul Etiler
Garanti Mah. Ergün Sok. 3. Y›ld›z Bloklar› No:8
Etiler/‹stanbul
Tel: (0212) 263 72 80 Faks: (0212) 263 72 81
rentacar@eresinler.com.tr

‹stanbul Bostanc›
Mehmet ﬁevki Paﬂa Cad.Dostlar Apt.No:12/C
Bostanc›/‹stanbul
Tel: (0216) 410 89 86 Faks: (0216) 410 87 34
rentacar@eresinler.com.tr

Ankara
Aziye Mah. Portakal Çiçe¤i Sok. No: 17/52 Kat:1
Ansera Al›ﬂveriﬂ Merkezi Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 442 53 54 Faks: (0312) 442 58 54
rac06@eresinler.com.tr

ÜYELER
‹zmir

Erzurum

Etiler caddesi no: 28/A 35410 Gaziemir/‹zmir
Tel: (0232) 251 51 75 Faks: (0232) 252 30 44
rac35@eresinler.com.tr

Tel: (0442) 234 61 60 Faks: (0442) 234 80 32

Antalya

Gaziantep

Avnitolunay Cad. Demircikara Mah. Kaplan Sitesi
C Blok D:2 Portakal Çiçe¤i/Antalya
Tel: (0242) 322 11 10 Faks: (0242) 322 35 50
rac07@eresinler.com.tr

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

ERK CAR RENTAL
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

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

Fethiye / Mu¤la

HAMA OTO K‹RALAMA A.ﬁ.
FLEET CORP TURKEY

Tel: (0252) 614 49 95/614 19 91 Faks: (0252) 614 93 62

Taksim / ‹stanbul

Fatih Sultan Mehmet Mah. Atatürk Cad. No:7 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

Tel: (0212) 254 77 10/254 71 54 Faks: (0212) 254 71 57
D›ﬂ Hatlar
Tel: (0212) 465 36 95 Faks: (0212) 465 36 97
‹ç Hatlar
Tel: (0212) 465 62 84 Faks: (0212) 465 62 87

‹stanbul Kartal

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

Tel: (0216) 427 04 27 Faks: (0216) 427 15 45

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

‹zmir Havaliman›
D›ﬂ Hatlar
Tel:(0232) 274 21 63 / 274 22 43 Faks:(0232) 274 43 22
‹ç Hatlar
Tel:(0232) 274 64 20 / 274 64 21 Faks:(0232) 274 60 22

Kayseri

GED‹ZLER MOTORLU
ARAÇLAR T‹C. A.ﬁ.
Yeni ﬁile Otoban› Yan› No: 1 Çekmeköy//‹stanbul
Tel: (0216) 641 33 33 Faks: (0216) 641 33 51
www.gedizler.com.tr•gedizler@gedizler.com.tr

Tel: 0352-338 00 44 / 0352-338 05 08

ESTAﬁ - ES‹N TUR‹ZM

Konya

Karayollar› Mah. Kadir Akdo¤an Cad.No:2 (Estaﬂ)
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

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

Konya Havaliman›
Tel: (0533) 370 30 90 Faks: (0332) 237 86 65

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

Kuﬂadas› / Ayd›n
Tel: (0256) 614 67 70 Faks: (0256) 614 94 73

Marmaris / Mu¤la

GCR CAR RENTAL

Tel: (0252) 417 45 88 Faks: (0256) 417 45 96

Side

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

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

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

Ürgüp

GRAND RENT A CAR

‹ncirlik / Adana

Adana

Tel: (0384) 341 88 55 Faks: (0384) 341 43 15

Tel: (0322) 316 10 66

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

Van

Adana Havaliman›

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

D›ﬂ Hatlar
Tel: (0322) 433 29 57 Faks: (0322) 436 60 83
‹ç Hatlar
Tel: (0322) 436 25 63 Faks: (0322) 436 60 83

Van Havaliman›

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

ﬁanl›urfa

Hilton / Adana
Tel: (0322) 324 28 08

Hilton / Mersin

Ankara Esenbo¤a Havaliman›
‹çhatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0312) 398 21 66 Faks: (0312) 398 21 67

Ankara Hürriyet Ofis
Tel: (0312) 207 00 00 / dhl: 2224 Faks: (0312) 207 00 94

FIRST CAR

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

RENTAL TÜRK‹YE- AYKA

Ankara

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

E¤itim mah. Hakk› Bey Sok. No: 1/3
Ziverbey-Kad›köy / ‹stanbul
Tel: (0216) 414 29 52 Faks: (0216) 338 29 52
info@aykarentacar.com•www.aykarentacar.com

Antalya Havaliman›

Kad›köy / ‹stanbul

Tel: (0242) 330 30 68 Faks: (0242) 330 30 88

Tel: (0216) 414 29 52 Faks: (0216) 338 29 52

Belek / Antalya

Ankara

Tel: (0242) 715 34 80-81 Faks: (0242) 715 34 82

Tel: (0312) 437 0 242 Faks: (0312) 447 28 34

Bodrum / Mu¤la

Antalya

Tel: (0252) 313 08 85 Faks: (0252) 313 90 25

GRS OTOMOT‹V K‹RALAMA T‹C A.ﬁ.
Birlik Mah. Mehmet Akif ‹nan Cad. No: 4/2
At›ﬂalan›-Esenler / ‹stanbul
Tel: (0212) 429 48 78 Faks: (0212) 629 48 50
www.almiracars.com.tr • info@almiracars.com.tr

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

MAR CAR RENTAL
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

Tel: (0324) 326 50 00

Ankara

‹ç Hatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0232) 274 39 10 Faks: (0232) 274 39 11
D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0232) 274 62 65 Faks: (0232) 274 62 75

Adana
Tel: (0322) 453 09 87 Faks: (0322) 458 33 78

Adana ﬁakirpaﬂa Havaliman›
‹ç ve D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0322) 432 27 43

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

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

Bodrum
Tel: (0252) 313 61 10 Faks: (0252) 313 62 54

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

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

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

Antalya Havaliman›
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

Marmaris / Mu¤la

MENGERLER K‹RALAMA
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

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

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

Gaziantep Havaliman›
‹ç Hatlar ve D›ﬂ Hatlar
Tel: (0342) 336 77 18 Faks: (0342) 339 13 39

Erzurum

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

GRUP OTO K‹RALAMA

‹zmir
Tel: (0232) 422 71 07 Faks: (0232) 422 24 99

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

Alanya / Antalya

Ankara

Tel: (0232) 274 59 49 Faks: (0232) 274 59 19

Tel: (0322) 458 50 62 Faks: (0322) 453 12 10

Tel: (0414) 316 47 46 Faks: (0414) 316 47 46

Tel: (0536) 415 75 41 Faks: (0432) 215 89 91

Adana

D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Terminali
Tel : (0216) 588 87 07 - 588 87 06
Faks : (0216) 588 87 05

‹zmir Havaliman› Ofis

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

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

D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0212) 465 35 46 Faks: 0(212) 465 35 46
‹çhatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0212) 465 77 93 Faks: (0212) 465 31 57

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

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

Tel: (0242) 753 17 64 / 753 18 47
Faks:(0242) 753 33 35

‹stanbul Atatürk Havaliman›

‹stanbul Hürriyet Ofis

MAKS TUR‹ZM OTO K‹RALAMA

‹stanbul Atatürk Havaliman›

Tel: (0212) 254 77 19 - 253 58 17
Faks: 0212) 253 58 17

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Taksim / ‹stanbul

E5 Yanyol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2
So¤anl›k Kartal / ‹stanbul
Tel: (0216) 427 04 27 Faks: (0216) 427 15 45
www.europcar.com.tr•info@europcar.com.tr
makanlar@europcar.com.tr•telci@europcar.com.tr

Ankara Havaliman›

IﬁIL RENT A CAR

‹stanbul Taksim

Ömer Avni Mah. ‹nönü Cad. No: 40 Kat: 3/4 34427
Gümüﬂsuyu - Taksim / ‹stanbul
Tel: (0212) 244 33 11 / dhl:162 Faks: (0212) 244 26 56
www.isilrac.com•info@isilrac.com
•reservation@isilrac.com
Tel: (0212) 449 66 19 Faks: (0212) 449 62 24

Tel: (0242) 814 11 40 Faks: (0242) 814 11 50

Tel: (0312) 426 46 06 Faks: (0312) 426 16 36

Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu Alt› Otopark›
34367 Harbiye/‹stanbul
Tel: (0212) 444 99 77 Faks: (0212) 232 43 54
www.interlimousine.com.tr•info@interlimousine.com.tr
susluer@interlimousine.com.tr

HAVAﬁ TUR‹ZM

Atatürk Havaliman› / ‹stanbul

Kemer / Antalya

EUROPCAR

Fatih Mh. Yakac›k Cd. No. 33 Samand›ra – Kartal / ‹stanbul
Tel: (0216) 561 90 20 Faks: (0216) 561 90 21
www.hama-trucks.com
can.bayrakeri@hama-trucks.com

Tel: (0216) 680 06 90 (pbx) Faks: (0216) 680 06 99

INTER LIMOUSINE

Dalaman Havaliman›

MILLER CAR RENTAL

Tel: (0442) 234 30 25

Nevﬂehir

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

Tel: (0242) 462 25 72 Faks: (0242) 462 25 62

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

Bodrum Havaliman›

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

Bodrum Havaliman›

Adana

Ankara Merkez Ofis

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

Çanakkale

Marmaris

Tel: (0252) 559 02 14 Faks: (0252) 559 02 17

Tel: (0322) 233 63 33 Faks: (0322) 233 33 57

Tel: (0312) 284 61 10 Faks: (0312) 284 61 25

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

Tel: (0252) 417 23 13

Bursa

Bodrum ﬁehir Ofisi / Mu¤la

Tel: (0224) 235 32 70 Faks: (0224) 235 32 71

Tel: 0 252 317 15 55 Faks: 0 252 317 15 57

Çeﬂme

Bodrum Turgutreis / Mu¤la

GÜL TUR‹ZM

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Tel: (0232) 723 26 86 Faks: (0232) 723 26 86

Tel: (0252) 382 78 77 Faks: (0252) 382 66 05

Dalaman Havaliman›

Bodrum Havaliman› / Mu¤la

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: (0252) 792 54 14 Faks: (0252) 792 54 29

Tel: (0252) 317 15 56 Faks: (0252) 559 03 39

‹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

Dalyan / Mu¤la

Dalaman

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

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

Diyarbak›r

‹zmir

GÜLAN OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. A.ﬁ.

Tel: (0412) 228 68 54 Faks: (0412) 228 68 53

Tel: (0232) 465 18 05 Faks: (0232) 463 18 01

Diyarbak›r Havaliman›

Kayseri

Tel: (0412) 236 09 33 Faks: (0412) 228 68 53

Tel: (0352) 231 76 00 Faks: (0352)231 50 05

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

62>63

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 78 96 Faks: (0252) 316 34 46

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

Dalaman
Tel: (0252) 417 22 17

Gelibolu / Çanakkale

Konya

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

Tel: (0332) 237 99 92

‹zmir

Diyarbak›r

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

Tel: (0412) 223 22 55

NATIONAL & ALAMO
CAR RENTAL

HEY RENT A CAR
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

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

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

‹stanbul Kavac›k

OPTIMAL - AUTO LEASE
Maslak Ayaza¤a Yolu ‹z Plaza Giz No.4 K.9 D.29
ﬁiﬂli-‹stanbul
Tel: (0212) 290 70 20 Faks: (0212) 290 70 24
www.optimalautolease.com•info@optimalautolease.com

ÜYELER

OTOCAR ARAÇ K‹RALAMA

RICH RENT A CAR

Tel: (0212) 275 47 57 Faks: (0275) 47 14
www.vitesse.com.tr•gdomeke@vitesse.com.tr

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

‹stanbul

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

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

‹zmit / Kocaeli

Bodrum

Cendere Cad. No:12/4 Renault Plaza K.1
34406 Ka¤›thane/‹stanbul
Tel: (0212) 294 00 35 Faks: (0212) 294 50 14
www.triocarrental.com•info@triocarrental.com

Ankara

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

Tel: (0252) 559 03 42 Faks: (0252) 559 03 43

Direkt Rezervasyon

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

Gölcük / Kocaeli

Dalaman

Gaziantep

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

Atatürk Bulvar› 13/A ﬁanl›urfa
Tel: (0414) 312 09 09 Faks: (0414) 316 83 49
www.otocarrental.com.com•info@kanculturizm.com
cdonmezler@hotmail.com•donmezler@otocarrental.com

TR‹O CAR RENTAL

Antalya
Tel: (0242) 340 14 01 Faks : (0242) 340 14 11

Bursa

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

Erzurum

WORLD RENT A CAR

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

Gaziantep
Tel: (0342) 215 31 20 Faks: (0342) 215 33 32

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

Tel: (0212) 266 54 37-110
rezervasyon@triocarrental.com

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

Eskiﬂehir

‹stanbul / Bak›rköy

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Konya

Diyarbak›r

Tel: (0222) 226 06 06 Faks : (0222) 226 07 45

Tel: (0212) 661 06 62 (pbx) Faks: (0212) 661 03 47

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

Erzurum

Ankara

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

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

Tel: (0312) 426 97 37-38 Faks: (0312) 426 97 60

‹stanbul Atatürk Havaliman›

‹zmir

Tel: (0212) 465 36 45 Faks: (0212) 465 36 47

Tel: (0232) 251 84 69 Faks: (0232) 252 60 51

YILDIRIM OTOMOT‹V A.ﬁ.

‹zmir Havaliman›

Antalya

Tel: (0232) 274 66 16 Faks: (0232) 274 66 15

Tel: (0212) 266 54 37-111 Faks: (0212) 266 28 48

Kayseri

Kayseri

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

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

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

Konya

Trabzon

Cumhuriyet Bulvar› N:141/A Alsancak / ‹ZM‹R
Tel: +90 (232) 463 89 99 Faks: +90 (232) 463 13 75
Rezervasyon Merkezi : +90 (232) 444 00 76
www.sixt.com.tr•4440076@sixt.com.tr

Tel: (0332) 233 17 26 Faks : (0332) 238 29 91

Tel: (0362) 844 81 27 Faks: (0362) 230 02 57

Nevﬂehir

Nevﬂehir

Tel: (0384) 411 41 91 Faks : (0384) 411 41 91

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

Samsun Havaliman›

Samsun

Ankara Merkez

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

Tel: (0362) 230 02 55 Faks: (0362) 230 02 57

Tel: 0(312) 468 04 17 Faks: 0(312) 468 35 26

Gaziantep

Erzurum

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

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

Tel: (0442) 233 88 47 Faks: (0442) 233 88 47

PARK OTOMOT‹V NAK. SAN. T‹C. A.ﬁ.

Tel: 0(312) 398 21 90 Faks: 0(312) 398 21 93

Trabzon

Yenibosna Merkez Mah. Ç›nar Cad. N:10
Bahçelievler/‹stanbul
Tel: 0(212) 496 41 41 Faks: 0(212) 496 41 96
www.hondapark.com • dilekcaglar@hondapark.com

Antalya Havaliman›

Tel: (0462) 326 18 70 Faks: (0462) 326 28 71

S‹MEN‹T OTO K‹RALAMA

Tel: (0412) 229 35 35 Faks: (0412) 229 01 34

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

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

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

SIXT RENT A CAR / ARTI
SEYAHAT ACENTES‹ A.ﬁ.

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

Tel: 0(533) 276 60 66 Faks: 0(232) 463 13 75

Bodrum Milas Havaliman›

TAN OTO MOTORLU ARAÇ.
VE TAﬁ. T‹C. LTD. ﬁT‹.

Tel: 0(252) 559 03 40 Faks: 0(252) 559 03 41

Bursa
Tel: 0(224) 444 58 58 Faks: 0(224) 233 63 25

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

Bursa Yeniﬂehir Havaliman›
Tel: 0(224) 781 80 19 Faks: 0(224) 233 63 25

Dalaman Havaliman›
Datça
‹stanbul Etiler
Tel: 0(212) 352 91 81 Faks: 0(212) 352 91 80

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

‹stanbul Astoria AVM

Ankara

Tel: 0(216) 411 95 39 Faks: 0(216) 411 95 48

Tel: (0312) 426 08 88 pbx Faks: (0312) 426 07 77

‹stanbul Atatürk Havaliman›

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

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

Tel: +90 (352) 232 77 47 Faks: 0(352) 231 26 79

Kayseri Erkilet Havaliman›

‹zmir

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

Tel: +90 (352) 339 84 82 Faks: 0(352) 231 26 79

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

Kuﬂadas›
Tel: +90 (256) 612 11 51 Faks: 0(256) 612 26 47

Marmaris
Tel: +90 (252) 412 25 51 Faks: 0(252) 412 31 15

PUSULA OTO K‹RALAMA
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

ZEPL‹N CAR RENTAL
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

ULUKAR OTOMOT‹V T‹C. A.ﬁ.

‹stanbul

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

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

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

Ankara
Adana

TFS OTO K‹RALAMA

Tel: +90 (232) 274 66 22 Faks: 0(232) 463 13 75

Kayseri

64>65

Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad.
Çiçek Sk. No.2 Ataﬂehir/‹STANBUL
Tel: (0216) 575 50 55
Faks: (0216) 573 06 05
www.filonet.com.tr info@filonet.com.tr

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

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

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

ULUGÖL OTOMOT‹V SAN.
T‹C. LTD. ﬁT‹.

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

TEPRENT A CAR

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Tel: +90 (342) 322 30 02 Faks: 0(342) 322 30 09

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

Tel: +90 (216) 588 87 47 Faks: 0(216) 588 87 47

Gaziantep

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

Antalya

‹stanbul Kozyata¤›

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›
Cumhuriyet Cad. No: 83/1 Elmada¤/‹stanbul
Tel: (0212) 234 77 77 Faks: (0212) 231 89 65
www.plantours.com•operation@plantours.com

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

Tel: 0(212) 215 24 19 Faks: 0(212) 215 22 98

Tel: +90 (212) 465 25 91 Faks: 0(212) 465 25 93

PLAN TOURS

TEB ARVAL ARAÇ F‹LO
K‹RALAMA A.ﬁ.

Tel: 0(252) 692 16 99 Faks: 0(252) 692 19 33
Tel: 0(252) 712 48 48 Faks: 0(252) 712 48 48

PAS‹F‹K OTO

Fatih Sultan Mehmet Bulv. No. 252 Macun Mah. Ankara
Tel: (0312) 591 34 34 Faks: (0312) 397 24 81
www.tanoto.com.tr•info@tanoto.com.tr

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
TWINS RENT A CAR

TRAVELIUM TOURISM AND
TRAVEL AGENCY
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

ULUSOY RENT A CAR

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

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

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

ÜLGER RENT A CAR
Atatürk Havaliman› D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Terminali No: 1/A Yeﬂilköy/‹stanbul
Tel: (0212) 465 35 16 Faks: (0212) 465 35 17
www.ulgerrentacar.com•ulger@ulgerrentacar.com

Bursa
Tel: (0224) 224 35 87

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

Dalyan / Mu¤la
Tel: (0252) 284 33 33 Faks: (0252) 284 34 96

Denizli

VITESSE F‹LO K‹RALAMA
Kore ﬁehitleri Cad. Esentepe Mah. No: 36 / 2
34394 ﬁiﬂli/‹stanbul

Tel: (0384) 341 33 44 Faks: (0384) 341 44 40

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

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

YUNUS OTO K‹RALAMA

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

Kapadokya / Nevﬂehir

Tel: (0533) 966 29 32 (Gsm)

Diyarbak›r
Tel: (0412) 229 46 00 Faks: (0412) 229 46 02

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

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

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

AJANDA

20 Eylül
TINDERSTICKS BABYLON’DA
‹ngiltere’nin Notthingam ﬂehrinde kurulan Tindersticks, rock alt yap›lar›n› soul ve caz ö¤elerle birleﬂtirdikleri farkl› tarzlar›yla tan›n›yor. Bariton bir sese sahip
olan grubun ünlü solisti Stuart A. Staples’›n önderli¤inde çal›ﬂmalar›na devam eden grup, canl› performanslar›nda ve aranjmanlar›nda al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda enstrümanlar kullan›yor. 2008’te tekrar stüdyo çal›ﬂmalar›na baﬂlayan grup bu sene 8. albümleri “Falling Down A Mountain”› yay›nlad›. Grup kendi çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra
Trouble Everyday ve White Material gibi alternatif
Frans›z filmlerinin müziklerini de haz›rlad›. Tindersticks, Charm Music iﬂbirli¤iyle 20 ve 21 Eylül tarihlerinde iki gece üst üste Babylon’da sahne alacak.

02 Ekim
SCORPIONS’UN VEDA KONSER‹

8 Ekim
GORAN BREGOVIC VE
BALKAN EZG‹LER‹
Tüm ‹stanbul konserleri kapal› giﬂe olan ve ak›llardan
ç›kmayan müzikleri ile Goran Bregovic ve The Wedding & The Funeral Band, 8 Ekim'de Charm Music organizasyonuyla Küçükçiftlik Park'ta, muhteﬂem repertuarlar›yla sevenlerine unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaﬂatmaya haz›rlan›yor. "Çingeneler Zaman›", "Arizona Rüyas›" ve "Yeralt›” gibi filmlerin klasikleﬂmiﬂ
müziklerine imza atan Goran Bregovic, müzik hayat›na
s›¤d›rd›¤› 21'in üzerinde albümünün en güzel parçalar›
ile sahnede olacak.
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Son albümlerinin piyasa ç›kmas› ve üç sene boyunca
beﬂ k›tay› kapsayan “Mammoth Turnesi” sonras›nda
dünyan›n en büyük rock gruplar›ndan Scorpions,
müzik kariyerine son verecek. Scorpions, “Send Me
An Angel”,”Still Loving You”,”Hurricane”,”Always
Somewhere”,”Humanity” ve daha birçok ölümsüz
parçalar›yla tüm dünyada yüz milyonlarca müzikseverin kalbinde f›rt›nalar estirdi. Dünya rock müzik tarihine ad›n› alt›n harflerle kaz›yan Scorpions’un son
dünya turnesi grubun anavatan› Almanya’da baﬂlayacak. Scorpions’un ülkemizdeki hayranlar›yla gerçekleﬂtirece¤i son buluﬂma ise 02 Ekim Cumartesi
akﬂam› Maçka Küçükçiftlik Park›’nda gerçekleﬂecek.

