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Say›n Rent A Car Dergisi okurlar›
ve de¤erli meslektaﬂlar›m,
Türkiye Rent A Car Sektörü’nün çat› örgütü olan Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar›
Derne¤i (TOKKDER) olarak, sektörümüzün kurumsallaﬂmas› ve sorunlar›m›z›n
çözümü için yo¤un çaba harcad›¤›m›z bir yönetim dönemini geride b›rakmaktay›z.
TOKKDER 12. Ola¤an Genel (seçimli) Kurul Toplant›s› 22 Mart 2008 tarihinde
‹stanbul / The Plaza Hotel’de saat:10:00’da yap›lacakt›r. Ço¤unluk sa¤lanamamas›
durumunda 29 Mart 2008 tarihinde yine ayn› yerde ve ayn› saatte gerçekleﬂtirilecektir.
TOKKDER Yönetim Kurulu olarak, 2 y›ll›k görev süremizde derne¤imizin üye say›s› 3
kat artarken, sektörümüzün % 92’si TOKKDER meslek örgütümüzün çat›s› alt›nda bir
araya geldi. Derne¤imizde bu olumlu geliﬂmeler yaﬂan›rken, h›zla geliﬂen Rent A Car
sektörü Türkiye ekonomisine de ciddi katma de¤er yaratm›ﬂ ve yerli ve yabanc›
yat›r›mc›y› sektöre çekerek, istihdam› art›rm›ﬂt›r.
Rent A Car sektörü, yasal düzenlemelerdeki eksikliklerden kaynaklanan sorunlar baﬂta
olmak üzere pek çok s›k›nt› ile büyüyen ve bireysel-kurumsal ihtiyaçlar›nda, tüketicinin
hayat›na girerek kamuoyunda ad›ndan s›kça söz ettirmiﬂtir. Derne¤imiz kuruldu¤u 1996
y›l›ndan günümüze h›zl› bir performans sergiledi. 12 y›lda 10 bin araçtan 140 bin araca
ulaﬂt›. Sektördeki bu geliﬂmeler, 2010 y›l›nda 350 bin araca ve 10 milyar dolar yat›r›m
büyüklü¤üne ulaﬂaca¤›n› göstermektedir. 2020 y›l›nda ise yaklaﬂ›k 700 bin araç ve 21 milyar
dolar yat›r›m büyüklü¤ü ile sadece otomotiv sektörü de¤il, bununla beraber finans, sigorta,
hasar-bak›m servisleri, yedek parça, akaryak›t, ikinci el oto sat›ﬂ› baﬂta olmak üzere çeﬂitli sektörlere ciddi katk› sa¤layacakt›r.
Önceki yaz›lar›mda da belirtti¤im gibi, 2008 y›l›n›n sektör ad›na bir dönüm y›l› olaca¤›n›
öngörmekteyiz. Bunda en önemli kriter ise oto kiralama sektörünün yasal bir alt yap›ya oturtulmas›d›r. Sektöre ilgi duyan yerli ve yabanc› kuruluﬂlar›n›n yat›r›mlar›, sektördeki yasal düzenlemeleri takiben çok ciddi oranlarda artacak ve yukar›da belirtti¤imiz projeksiyon hedeflere
ulaﬂmam›z hiç de zor olmayacakt›r. Burada en kârl› olan; maliyenin vergi kazançlar› anlam›nda
inceledi¤imizde, bu yat›r›m miktarlar›n›n yaklaﬂ›k % 40’l›k k›sm›n›n maliye taraf›ndan peﬂin vergi
olarak tahsil edilmesidir. Bu da 2010 y›l›nda yaklaﬂ›k 4 milyar dolar, 2020 y›l›nda ise 8,4 milyar
dolar vergi geliri demektir.
Sayg›de¤er Rent A Car Dergisi okurlar›m›z,
H›zl› büyüme trendini yakalayan tüm iﬂ alanlar›nda oldu¤u gibi oto kiralama sektörü de toplumun
tüm dinamiklerinin dikkatini çekti. Gerçekleﬂtirilen proje ve çal›ﬂmalarla kamuoyundaki bilinirli¤i
artan derne¤imiz, bürokraside de kabul gördü. Daha önce sorunlar›n çözümü için farkl› sektörler
‹LHAN YILMAZ
içinde
konumland›r›lan mesle¤imiz, derne¤imizin yo¤un çabalar› sonucunda ba¤›ms›z platformlarda ele
TOKKDER Yönetim
Kurulu Baﬂkan›
al›nmaya baﬂland›. Bu gün geldi¤imiz noktada siz de¤erli okuyucular›m›z›n takdir, teveccühü ve yap›c›
eleﬂtirilerini alan Rent A Car Dergisi, ciddi bir okuyucusu kitlesi olan bir sektör yay›n› olarak yaﬂam›n›
her geçen gün daha iyi bir noktaya taﬂ›r hale geldi. Bu ilgi ve alâkaya ziyadesiyle teﬂekkür ederiz.
Sayg›de¤er üyelerimiz ve de¤erli meslektaﬂlar›m›z,
Sektörümüzdeki tüm bu geliﬂmelere paralel olarak, derne¤imizi bir önceki genel kurulda sizlerin de
kat›l›m›, bilgi ve onay›yla yeniden yap›land›rma yoluna gittik. Bu sebeple TOKKDER Derne¤imize geniﬂ bir
kat›l›m sa¤lamak ve derne¤imizin gücüne güç katmak için 5 kiﬂiden oluﬂan yönetim kurulunu 9 kiﬂiye
ç›karma karar› alm›ﬂt›k. Bu noktada derne¤imize zaman ay›rarak, sektörümüzü daha da ileriye taﬂ›yacak
çal›ﬂmalarda yer alman›z› arzu ediyoruz. Sizleri derne¤imizin ikinci toplant› tarihi olan 29 Mart 2008
Cumartesi günü saat 10:00’da ‹stanbul / The Plaza Hotel’de yap›lacak genel kurulumuzda yönetim, denetim
ve disiplin kademelerinde görev almaya davet ediyoruz.
Rent A Car dergimizin bu say›s›nda, bugüne kadar ﬂahs›ma ve yönetim kurulumuza gösterdi¤iniz ilgi, alâka ve
deste¤inize çok teﬂekkür eder, yeni dönemde göreve gelecek meslektaﬂlar›m›za buradan ﬂimdiden baﬂar›lar diler,
manevi deste¤imizi her zaman derne¤imizde hissettirece¤imizi ve TOKKDER üyelerine yak›ﬂ›r bir ﬂekilde genel
kurul yap›laca¤›n› ve bu sebeple an›lan tarihte toplant›m›za kat›l›m›n›z› önemle istirham eder, sizlere ulaﬂman›n
verdi¤i mutlulukla, dergimize göstermiﬂ oldu¤unuz destek ve güvene teﬂekkür eder, tüm okuyucular›m›za
sayg›lar›m›z› sunar›m.
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HEY
RENT A CAR
SEKTÖRE
“MERHABA”
DED‹

Yaklaﬂ›k 35 y›ld›r otomotiv sektöründe olan ve Ford bayili¤inin
yan› s›ra traktör ve motosiklet
sat›ﬂ› yapan ﬁahsuvaro¤lu, 2008
itibar›yla operasyonel filo kiralama
sektörüne girdi. ﬁahsuvaro¤lu,
'h.e.y. Rent A Car' ile filo kiralama
sektöründen ciddi bir pazar pay›
elde etmeyi hedefliyor. Türkiye'nin
her yerinde filo kiralama hizmeti
vermeye baﬂlayan h.e.y. Rent A
Car, kamu kuruluﬂlar›, belediyeler
ve özel sektör firmalar›na 24 saat

365 gün hizmet sunabiliyor.
Müﬂterilerinin tam ihtiyac› olan
çözümü belirleyip, tüm beklentilerini karﬂ›layacak ﬂekilde hizmet
verdiklerini vurgulayan h.e.y. Rent
A Car ortaklar›ndan Genel Müdür
Emre Sa¤lam, "Müﬂterilerimize
ﬂirketimizin her kademesindeki
kiﬂiye yedi gün 24 saat ulaﬂabilme
ayr›cal›¤›n› sunuyoruz. ﬁirkette
öncelikli amac›m›z müﬂteri için
h›zl› hareket etmek." dedi.

OTOMOB‹LDE EKSPRES SERV‹S DÖNEM‹: OTO-FIX
Do¤uﬂ Grubu’na ait Oto-Fix Ekspres Servis, sat›ﬂ sonras› hizmetler
kapsam›ndaki h›zl› servis sektöründe Seyrantepe, Anadoluhisar› ve
Esenyurt olmak üzere üç lokasyonda hizmet veriyor. Araç sahiplerine
1,5 saatin alt›ndaki bak›m/onar›m
iﬂlerini kurumsal organizasyon yap›s› kapsam›nda verirken, h›zl›, güvenilir ve hesapl› hizmeti hedefliyor. Sunulan hizmetler, akü-elektrik, lastik, ön düzen, amortisör,

fren, klima, ya¤ de¤iﬂimi, periyodik
bak›m ve egzoz olarak s›ralan›yor.
‹stendi¤inde müﬂterilerin bak›m süresince yap›lan iﬂlemleri izleyebildi¤i, güvenilir, h›zl› ve hesapl› servisin
adresi olan Oto-Fix Ekspres Servis,
ayr›ca 31 Mart’a kadar tüm müﬂterilerine ücretsiz “50 Noktada Ekspres Check-up” kampanyas› f›rsat›
sunuyor. Check-up sonunda bir keﬂif listesi oluﬂturularak, araç sahibinin talebi ve onay› çerçevesinde sa-

dece bu listedeki iﬂlemler gerçekleﬂtiriliyor. Böylece keﬂif listesinde belirtilen tutar ile fatura mebla¤› ayn›
oluyor.

TRAF‹K KAZALARINDA POL‹S BEKLENMEYECEK
Türkiye'de 1 Nisan'dan itibaren
yürürlü¤e girecek
olan yeni uygulama
ile maddi hasarla
sonuçlanan trafik
kazalar›nda taraflar›n kazan›n oluﬂ
ﬂekli hakk›nda anlaﬂmalar› ve "Kaza
Tespit Tutana¤›"n› doldurmalar› durumunda trafik
polisinin gelmesine gerek olmayacak ve böylece araçlar
trafikte beklemeyecek.
Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i, Emniyet
Genel Müdürlü¤ü ve Hazine Müsteﬂarl›¤› ortakl›¤›nda
oluﬂturulan komisyonca haz›rlanan "maddi hasarl› tra8>9

fik kazas› tespit tutana¤›" sayesinde kazadan sonra taraflar kazan›n oluﬂ ﬂekli hakk›nda mutabakata var›p,
trafik polisini beklemeden olay yerinden ayr›labilecek
ve haz›rlanan tutanakta doldurulan forma göre hasarlar›n› sigorta ﬂirketinden tazmin edebilecekler.
Verilen bilgiye göre hasar›n tazmini için kazaya kar›ﬂan araçlar›n zorunlu trafik sigortas› poliçelerinin olmas› gerekiyor. Sürücülerden kazan›n oluﬂ ﬂeklini basit
bir ﬂekilde çizmeleri ve hasarl› noktalar›n belirtilmesi,
kazan›n foto¤raf›n›n çekilmesi isteniyor. Emniyet Genel Müdürlü¤ü yetkililerinin deste¤iyle 37 adet kaza
durum krokisinin oluﬂturularak sigorta ﬂirketlerine da¤›t›ld›¤›, maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalar›nda
ise taraflar›n kazan›n oluﬂ ﬂekli hakk›nda anlaﬂamamalar› durumunda ise mevcut uygulamada oldu¤u gibi
trafik polisinin ça¤r›lmaya devam edilece¤i belirtiliyor.
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NARYAZ B‹LG‹SAYAR’DAN
YEN‹ ÜRÜNLER

ARTIK ARAÇLAR
ÇEK‹LMEYECEK

Naryaz Bilgisayar, oto
kiralama ve operasyonel
kiralama sektörlerine
yönelik yeni ürünlerini
piyasaya sundu. Mini,
Classic, Gold, Platin ve
Platin Plus paketleri,
araç say›s› kaç olursa
olsun sektördeki tüm firmalara hitap ediyor. Yaz›l›m›n kiralama ve lisanslama seçenekleri de var. Araç say›s› az olan ve büyümeyi hedefleyen oto kiralama firmalar›n›n taleplerini de¤erlendiren Naryaz, 2008 y›l›nda Mini ve Classic olmak üzere iki
yaz›l›m paketini daha sektöre sundu.
Konuyla ilgili aç›klama yapan Naryaz Genel Müdürü Aydeniz
Y›ld›r›m, 1986 y›l›ndan beri sektöre hizmet verdiklerini, yeni
ürünleriyle, yaz›l›m konusunda iyi baﬂlang›ç yapmak, alt yap›s›n› sa¤lam temellere oturtmak isteyen ve hedefleri büyümek
olan firmalar›n da art›k Naryaz’›n yaz›l›mlar›n› kullanabileceklerini söyledi. Yaz›l›mlar›n web tabanl› ve kullan›c› say›s›
limitsiz olmas› sayesinde araç say›s›na göre fiyatland›rma yap›labiliyor. ‹nternet ba¤lant›l› bilgisayarlardan ya da cep telefonlar›ndan, ek yaz›l›m yüklemeden, çok kullan›c›l›, çok ﬂubeli kullanma imkân› sunuluyor. Zaman ve mekân k›s›tlamas›
ortadan kald›r›l›yor.

‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, 81 ilin valilerine
bir genelge göndererek, yasak yere park etmiﬂ
araçlar›n çekicilerle parka götürülmesini
yasaklad›. Bundan sonra yasak yere park
eden araçlar, parka çekilmeyecek ve sadece
para cezas› yaz›lacak. Genelgede, "Araçlar›n,
yetkili olmayan kiﬂi veya kuruluﬂlara ait çekicilerle çekildi¤i, çekme ve kald›rma iﬂlemi
s›ras›nda araçlara zarar verildi¤i, çekilen
araçlar›n emniyetli ve izin verilen yerlerde
muhafaza edilmedi¤i ve çekme iﬂlemleri sonras› aﬂ›r› fiyat istendi¤ine" dikkat çekildi.
Bakan Beﬂir Atalay, baz› polislerin lüks
araçlara ceza kesmekten çekindi¤i yolundaki
iddialardan hareketle de, ceza yaz›l›rken
kesinlikle lüks araç ayr›m› yap›lmamas› direktifini verdi.

H-1’DEN 7 YIL GARANT‹
Hyundai’nin yeni ticari arac› H-1,
ﬁubat ay›nda yap›lan lansmanla
birlikte sat›ﬂa sunuldu. Türkiye’de
ilk ve tek 7 y›l / 150.000 km Mekanik Garanti’ye sahip araç olan
Hyundai H-1’de standart olarak iki
tarafta da sunulan sürgülü kap›lar,
iniﬂ ve biniﬂi kolaylaﬂt›rmak için
belli bir aç›yla aç›lan ön kap›lar,
USB ve auxiliary harici giriﬂleri bulunan ve iste¤e ba¤l› olarak al›nabilen Bluetooth eriﬂimli radyo/CD/MP3 çalarl› müzik sistemi
sunuluyor. Güney Kore’den Türkiye’ye ithal edilen H-1, bir önceki
motora göre % 21 oran›nda gücü
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art›r›l›p % 14 oran›nda yak›t tasarrufu sa¤lanan 170 PS gücünde 2.5
CRDi-VGT yeni dizel motor, orta
konsola yerleﬂtirilen joystick tip vi-

tes kolu, kilitli diferansiyel ve iste¤e
ba¤l› olarak al›nabilen Elektronik
Stabilite Program› ve Devrilme Önleyici Sistemi gibi yeniliklere sahip.

SEKTÖRDEN

K-1 VE K-2 BELGELER‹NDE
SÜRE UZATILDI
Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün, il içinde
3,5 tonu aﬂmayan taﬂ›mac›l›k yapabilmek için zorunlu
olan K-1 ve K-2 yetki belgelerini almak için nakliyecilere ve di¤er araç sahiplerine 25 ﬁubat 2008’e kadar
tan›nan sürenin 31 Aral›k 2008 tarihine uzat›laca¤›n›
aç›klad›.
Sinan Aygün yapt›¤› aç›klamada, il içinde taﬂ›mac›l›k
yapan kamyonet say›s›n›n 2007 y›l› Kas›m ay› itibar›yla 1 milyon 872 bin 984 oldu¤unu kaydetti.
Say›n›n yüksek olmas› nedeniyle yeterli belgelendirmenin yap›lamad›¤›n› belirten Aygün, bunun üzerine
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› Kara Ulaﬂt›rmas› Genel Müdürlü¤ü’nün süre uzat›m›na gitme karar› ald›¤›n› ifade etti.

Aygün, Kara Yolu Taﬂ›ma Yönetmeli¤i’ne göre, il içinde 3,5 tonu geçmeyen taﬂ›mac›l›k faaliyetleri için lisans
alma zorunlulu¤u oldu¤una iﬂaret ederek, karar resmileﬂtikten sonra, 31 Aral›k 2008 tarihine kadar lisans
almayanlar›n taﬂ›mac›l›k yapamayacaklar› uyar›s›nda
da bulundu.
Süre uzat›m› karar›n›n, ﬂehir içi nakliyecik yapan firmalar› rahatlataca¤›n› kaydeden Aygün, ekonomik s›k›nt› içindeki firmalar›n büyük bölümünün bu belgeyi
alacak koﬂullara sahip olmad›¤›n› belirtti. Aygün, ticari amaçla yük taﬂ›mac›l›¤› yapan araçlar›n K-1 belgesi,
kendine ait mal› taﬂ›yacaklar›n ise K-2 belgesi almas›
gerekti¤ini kaydetti.

AVIS TÜRK‹YE
AVRUPA
B‹R‹NC‹S‹

HER 1.000 ARACIN 14’Ü
“MADE IN TURKEY” DAMGALI
Dünyan›n en büyük yirmi otomotiv üreticisinden biri olan Türkiye,
üretilen her 1.000 arac›n 14’üne “Made in Turkey” damgas› vuruyor. Uluslararas› Motorlu Taﬂ›t Üreticileri Derne¤i (OICA) 2006 y›l› verilerine göre Türkiye, dünya otomotiv
üretim liginde 16’nc› s›rada yer al›yor. Otomotiv sektörü dünya üretim
liginde ‹talya ile yar›ﬂan Türkiye’nin
önümüzdeki y›llarda bu güçlü rakibini de zorlamas› bekleniyor. Türkiye
ayn› zamanda Avrupa’n›n en büyük
alt›nc› otomotiv üreticisi konumunda
bulunuyor.
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Avis Türkiye, bu y›l da müﬂteri
memnuniyetinde Avrupa’daki tüm
Avis ofisleri içinde Avrupa birincisi
oldu. Müﬂteri memnuniyetini, en
kritik baﬂar› faktörü olarak de¤erlendiren Avis Türkiye Genel Müdür Yard›mc›s› ‹nan Ekici, ekip
olarak 2006 y›l›n›n baﬂ›nda müﬂteri memnuniyetini en üst noktaya
ç›karma hedefi ile yola ç›kt›klar›n›
belirterek “Bu y›l elde etti¤imiz puanla geçen y›lki puan›m›z›n da üzerine ç›kt›k. Müﬂteri memnuniyetinde Fransa, ‹talya ve ‹ngiltere gibi
ülkeleri yine geride b›rakt›k. Müﬂterilerimizin önceliklerini belirlemek için araﬂt›rmalar yapt›k. Bu
araﬂt›rmalar sonucunda müﬂterilerimizin Avis’e her an ulaﬂabiliyor
olmalar›n›n çok önemli oldu¤unu
gördük.” dedi.
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MOB‹L‹Z, ARAÇ TAK‹P/F‹LO YÖNET‹M
S‹STEMLER‹ PERFORMANSI ARTIRIYOR
Mobiliz, yeni nesil Araç Takip/Filo Yönetim Sistemleri
ile filosu olan ﬂirketlere, hem benzin ve benzeri giderlerini düﬂürmeye, hem de filo disiplinini sa¤lama yoluyla
performanslar›n› art›rmaya yönelik çözüm sunuyor. Bu
uygulama, müﬂterileri mevcut sistemi kullanmaya zorlamak yerine, onlar›n gereksinimlerini anlama yoluyla ihtiyaca özel çözümler üretiyor.
Artan rekabet ve düﬂen kâr marjlar› tüm ﬂirketleri operasyonlar›n›n verimini gözden geçirmeye yönlendirirken, disiplin sa¤lay›c› ve performans art›r›c› önlemler
almay› da zorunlu k›l›yor. Mobiliz’in üretti¤i bu sistem,
sürücünün arac› nas›l kulland›¤›na dair bilgileri; yani
ani h›zlanma, sert fren, savrulma gibi kötü kullan›m kay›tlar›n›, cihaza pahal› harici alg›lay›c›lar ba¤lanmas›n›
gerektirmeden cihaz›n içindeki yaz›l›m yolu ile kullan›c›ya an›nda k›sa mesaj, e-posta ve raporlama ﬂeklinde
iletiyor. Bunun d›ﬂ›nda, yak›t alg›lay›c›, s›cakl›k alg›lay›c›, a¤›rl›k alg›lay›c› gibi pek çok harici alg›lay›c› da
analog/say›sal olarak cihaza ba¤lanabiliyor. Arac› hangi
sürücünün kulland›¤›, sürücülere da¤›t›lan kimlik bi-

rimleri ile sistem taraf›ndan alg›lan›yor ve bu sayede
hangi sürücünün, hangi araçla, hangi tarihler aras›nda,
ne tür ihlaller yapt›¤› gibi raporlar al›nabiliyor.
Yeni nesil sistemlerde arac›n rölantide çal›ﬂma bilgileri
de sistem taraf›ndan izlenebiliyor. Yönetici bir yerde
toplant›da iken, sürücü araban›n içinde uzun süreler
klimay› veya kaloriferi çal›ﬂt›rarak yukar›da s›ralanan
zararlara neden olabiliyor.

VDF FULL LIFE
SKODA’DA

RACE NIGHT 2007’DEN
CMS’YE ÖDÜL

VDF taraf›ndan geliﬂtirilen uzat›lm›ﬂ garanti sigorta ürünü Full Life, Audi ve Seat’tan sonra art›k Skoda’y› da
kaps›yor. Full Life’›n ayr›cal›klar›ndan 0 km ve fatura tarihinden itibaren maksimum 18. ay› içinde bulunan araç
sahipleri faydalanabiliyor. ‹ki y›ll›k fabrika garantisinin
bitimini takiben “+2” y›l daha ekleyerek garanti süresini
uzatma imkân› sunan Full Life, 150 bin km’ye kadar kullan›lan araçlar için geçerli oluyor. Müﬂterilerin hem otomobillerini hem de bütçelerini güvence alt›na almalar›n›
sa¤layan ek koruma süresi Full Life birçok avantaj› da
beraberinde getiriyor. Müﬂteriler, Full Life garantisini
araçlar›n›n finansman› için VDF taraf›ndan sunulan Klasik Kredi, AutoCredit+ ve KomboPlan ürünlerinden birini
kullanarak tek bir ödeme plan›nda birleﬂtirebiliyor. Orijinal parça ve yetkili servis güvencesi ile araç performans›n›n da garanti alt›na al›nd›¤› Full Life ürünü, kullan›m
hatas›ndan kaynaklanmayan teminat dahilindeki tüm ar›zalar›n onar›m›n› kaps›yor. Ayr›ca, arac›n sat›lmas› halinde al›c›ya devredilen Full Life, bu özelli¤i ile arac›n ikinci
el de¤erinin artmas›n› sa¤l›yor.

Günümüzde “Hafif Metal Jant” sektörünün küresel
anlamda en önemli üreticilerinden biri olan CMS,
Almanya’da düzenlenen Race Night 2007 organizasyonundan ödülle döndü. Farkl› kategorilerde
otomobillerin yan› s›ra jantlar›n da k›yas›ya mücadele etti¤i tasar›m yar›ﬂmas›nda CMS’nin C8 CB
modeli üçüncü olmay› baﬂard›. Race Night 2007’nin
görkemli gecesinde dünya devi
markalar›n yan›nda ödül alan tek
Türk üretici olarak CMS dikkat
çekti.
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Rent A Car Dergisi 37. say›s›ndaki istatistik sayfas›ndaki
bilgilerde kaynak sehven ODD olarak gösterilmiﬂtir.

SÖYLEﬁ‹

YEN‹ YILA
HIZLI BAﬁLADIK

Foto¤raflar: Necat NAZARO⁄LU
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Araç Kiralama Sektörü’nün
en çok tercih edilen
markalar›ndan biri olan
Fiat’›n Türkiye’deki
temsilcisi TOFAﬁ bu y›l
40. y›l›n› kutluyor. TOFAﬁ’›n
CEO’su Ali Pand›r ile 2007
y›l›n›n de¤erlendirmesi,
2008 y›l›ndaki beklentiler
ve Araç Kiralama
Sektörü’nü konuﬂtuk.
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OFAﬁ’ta CEO olarak göreve baﬂlad›¤›n›zdan bu yana yaklaﬂ›k 15
ay geçti, bu süre içinde TOFAﬁ’ta
neler de¤iﬂti?
Bu y›l TOFAﬁ’›n kuruluﬂunun 40. y›l› ve
tarihindeki en hareketli dönem bana rastlad›. Aç›kças› bunu bilerek gelmedim. Benim Türkiye’ye ve TOFAﬁ’a geliﬂim biraz ani olmuﬂtu. Ama geldikten sonra öyle bir çark›n içine girdik ki zaten 2006 y›l›nda, daha geldi¤imin ilk günü CNR’da
otomobil ﬂovu vard›. Orada da biz Linea’y› ilk defa gösteriyorduk ve dünya
lansman› oluyordu. Daha sonra Linea’n›n
üretime baﬂlamas› ve onun dünya lansman›n›n ard›ndan Minicargo’nun üretime haz›rl›¤›, üretim töreni ve lansman›.
Arada Yeni Ducato’nun, yeni Scudo’nun,
Fiorino’nun lansmanlar› derken geçen sene çok çok h›zl› geçti. Hatta iletiﬂim aç›s›ndan çok üst üste oldu¤u için baz› aktiviteleri iptal etmek zorunda bile kald›k.
2008’e de ayn› ivmeyle girdik. Türkiye’deki iç piyasa geçen senenin sonuna
do¤ru ald›¤› h›z›n› da devam ettiriyor.
Ocak ve ﬁubat aylar› epey h›zl› gidiyor.
Onun için ben de senenin baﬂ›nda “h›zl›
baﬂlama” diye bir kampanya baﬂlatt›m.
Bunun gerekçesi de Aral›k ay›ndaki büyük hareketlilikten sonra mevsimsel de¤iﬂikliklerden, kardan, so¤uktan dolay›
Ocak ve ﬁubat hep yavaﬂ baﬂlar. Bu se-

ne hem piyasa h›zl› gitti hem de biz baﬂtan as›l›p momentumumuzu kaybetmeden h›zl› baﬂlamaya karar verdik. Hem
aktiviteler, hem sat›ﬂlar, hem de ihracat
aç›s›ndan h›zl› baﬂlad›k.
2007 y›l›nda otomotiv sektöründe bir önceki y›la oranla % 5 daralma yaﬂan›rken
TOFAﬁ’›n hem ticaride hem de binekte
pazar pay›n› art›rmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Tabii ki bu çok memnuniyet verici bir durum. Otomotiv sektöründe pazar pay›
kaybetmek çok kolayd›r. Fakat kazanmak çok yavaﬂ ve zor bir süreçtir. Bir de
pazar›n darald›¤› dönemlerde kazanmak
daha da zor. Çünkü herkeste fazla stok,
onun getirdi¤i kampanyalar oldu¤undan
daha rekabetçi bir piyasa oluﬂuyor. Bunda 2006 y›l›nda baﬂlatt›¤›m›z “yeniden
yap›lanma” ya da “yeni yüzümüz” dedi¤imiz hamlemizin pay› büyük. Üretimde,
yat›r›mlarda, modellerde, her bak›mdan
yükseliﬂteyiz. Bu da hiç Fiat almam›ﬂ kitleleri de bize müﬂteri olarak getirdi. Örne¤in Grande Punto sat›ﬂlar›nda % 40
oran›nda daha önce hiç Fiat almam›ﬂ insanlara ulaﬂt›k. Linea’da da bu devam etti. Yak›nda Bravo’yu lanse edece¤iz orada da devam edecek. Daha önce olmad›¤›m›z bir segmente Linea’yla girmiﬂ olmam›z›n da getirileri oldu.
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Ben geçen y›l “TOFAﬁ, uçak gibi burnunu kald›r›p
uçmaya baﬂlayacak.” diyordum. Kas›m ay›ndaki
Minicargo’nun üretim baﬂlang›c› art›k yerden
kesildi¤imiz nokta oldu. Art›k uçak devaml›
yukar›ya do¤ru gidecek.

Linea’n›n bu kadar etkili olaca¤›n› düﬂünüyor muydunuz?
‹lk baﬂta söyledi¤im gibi geldi¤imin ilk
günü otomobil fuar›nda bana Linea’y›
gösterdiklerinde ben de ﬂaﬂ›rd›m. Türkiye’den uzakta kald›¤›m dönemde Fiat’tan da uzak kalm›ﬂt›m biraz. O yüzden
de Fiat’› eski imaj›yla hat›rlayan biri olarak ben de herkes gibi “Nas›l böyle bir
araba yapabilmiﬂler?” diye ﬂaﬂ›rd›m. Linea’y› gören herkes Fiat’›n, TOFAﬁ’›n eskisi gibi olmad›¤›n› düﬂünüyor. Linea’n›n
özelli¤i hem sat›n alma hem de sahip olma maliyetinin verdiklerine göre en düﬂük araç olmas›d›r. Bence tüketicinin bu
yönde de bilinçlenmesi laz›m. Arabay› sadece sat›n al›rkenki maliyetiyle de¤il sat›n ald›ktan sonra oluﬂacak maliyetiyle de
de¤erlendirmek gerekir.
Linea bir derginin araﬂt›rmalar› sonucu
yapt›¤› fiyat kalite endeksi tablosunda da
40-50 araba aras›nda en üst s›rada yer
al›yor.
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Kaç adet Linea sat›ld› bugüne kadar ve
toplam araç sat›ﬂlar› 2007 y›l›nda ne ﬂekilde gerçekleﬂti?
Geçen y›l iç pazarda Linea 10 bine yak›n
sat›ld›. Bu y›lki hedefimiz daha yüksek
tabii. Hedefimiz en az iki kat›na ç›karmak çünkü geçen y›l May›s ay›nda baﬂlam›ﬂt›k. Bir de yeni tan›nan bir arabayd›. ﬁimdi motor gam› da geliﬂti. 1.400 turbo motorumuz da son iki ayda geldi. Her
ﬂeyimiz tamam olunca bu sene ç›tay› çok
yükselttik. 2007 y›l›nda iç piyasada toplam 77.000 araç satt›k. ‹hracat olarak da
2007 y›l›n› kapatt›¤›m›z rakam 147.000
adet. Ben geçen y›l “TOFAﬁ, uçak gibi
burnunu kald›r›p uçmaya baﬂlayacak.”
diyordum. Kas›m ay›ndaki Minicargo’nun üretim baﬂlang›c› art›k yerden kesildi¤imiz nokta oldu. Art›k uçak devaml› yukar›ya do¤ru gidecek. Üretimde de
Mart’›n sonlar›na do¤ru günlük 1.500 rakam›na ulaﬂaca¤›z. Ç›tay› yükseltmiﬂ olmam›zla birlikte 2008 y›l›nda pazar pa-

y›m›zda da bir art›ﬂ bekliyoruz. Aﬂa¤› yukar› 1 puan civar›nda daha pazar pay›
alaca¤›m›z› umuyoruz. Bu da bizi pazarda ikincili¤e getirecektir.
‹talya’dan sonra Fiat’›n 5 ayr› markas›n› ayn› ülkede pazarlayan bir tek TOFAﬁ,
bu neden kaynaklan›yor?
Birincisi 40 y›ld›r burada olan Fiat aç›s›ndan Türkiye’nin ve TOFAﬁ’›n öneminin git gide art›yor olmas›. Bu y›l Fiat üre-

timinin yaklaﬂ›k % 20’sine yak›n›n› biz
yap›yor olaca¤›z. Di¤er taraftan Türkiye
zaten dünyada geliﬂmekte olan ülkeler
aras›nda say›l› ülkelerden biri. Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan gibi zaten nüfusu dolay›s›yla da ekonomisi büyük olan
ülkelerin yan› s›ra Tayland gibi, Türkiye gibi nüfusu o kadar büyük olmayan
ama otomotiv sanayisi aç›s›ndan kayda
de¤er üretim ve sat›ﬂ rakamlar› olan ülkeler var. Onun için zaten Türkiye’nin

önemi çok büyük. ﬁu anda Avrupa’n›n
bat›s›nda bir doygunluk var. Do¤usundakiler ise Rusya d›ﬂ›nda hep çok küçük
nüfuslu ülkeler. Bu durum da Türkiye’yi
çok cazip hale getiriyor ve bu yüzden de
Fiat’›n gözü üzerimizde. Bir de bizim burada 40 y›ll›k bir ﬂirket oluﬂumuz ve hem
mühendislik, hem sat›ﬂ olarak di¤er ülkelere göre daha modern, Avrupal› gibi düﬂünen insanlar› karﬂ›lar›nda görmeleri,
her ﬂeyi önce burada denemek, yapmak,

piyasaya ç›karmak için çok büyük bir heves do¤uruyor.
Daha önce hiç Fiat almam›ﬂ müﬂteriler
Grande Punto al›c›lar›n›n % 40’›n› oluﬂturuyor dediniz. Müﬂteri sadakati aç›s›ndan Fiat markas›na bak›ﬂ nas›l?
Müﬂteri sadakati derken bizim zaten çok
sad›k bir müﬂteri kitlemiz var. Bizim hedefimiz daha önce hiç Fiat almam›ﬂ müﬂterilere ulaﬂmak. Biz daha önce daha çok
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muafiyetinden sonra oyunun kurallar› de¤iﬂti. Oyunun kurallar› sürekli de¤iﬂiyor.
Buna iyi ayak uydurabilenler ayakta kal›yor, uyduramayanlar da ya h›rpalan›yorlar ya da eleniyorlar. Baz›s› iﬂi b›rakmak durumunda kal›yor. Ben bunu böyle görüyorum. Bizim baz› eski bayilerimiz
hâlâ gümrük duvarlar›yla Türkiye’nin korundu¤u, iki üreticinin oldu¤u, poﬂetle
nakit para götürülüp, s›raya girilip, alt›
ay sonra araba al›nd›¤› dönemleri hat›rlay›p nostalji içinde yaﬂ›yorlar. O günler geçti. Bir daha geri gelmesi de mümkün de¤il. Di¤er taraftan yerinde oturup
müﬂterinin gelmesini beklemek yaklaﬂ›m› da kalmad›. Üçüncüsü iyi iﬂletmeci olmadan kâr elde etmek de mümkün de¤il.
Art›k bayilerin çok aktif olmas›, müﬂterinin peﬂinden koﬂmas› laz›m. Örne¤in
Japonya’da özellikle aktif sat›ﬂ dedi¤imiz
yöntem neredeyse sat›ﬂlar›n % 99’unu
oluﬂturuyor. Yani müﬂteri hiç bayiye gelmiyor mutlaka bayi müﬂterinin aya¤›na
gidiyor. Bizim bayilerimiz aras›nda da baﬂar›l› olanlar hep aktif sat›ﬂ yöntemini
kullananlar.

Araç kiralama, çok
ciddi bir opsiyon olarak
bazen hiç düﬂünmeyen
kitlelere de yavaﬂ
yavaﬂ yay›l›yor.

ticari alanda, daha küçük segmentlerde
iyi biliniyorduk. ﬁimdi amac›m›z Linea’yla, Bravo’yla ve Grande Punto’yla, C
segmentinde, biraz daha üst s›n›fta yer
alan ve beklentileri daha farkl› olan bir
al›c› kitlesine ulaﬂmak ve onlar› da art›k
“Fiatç›” yapmak. Gerçi otomotiv sektöründe çok fazla model, çok fazla sunuﬂ
oldu¤u için en müﬂterisi sad›k olan ﬂirketlerde bile sadakat çok çok yükseklere ç›kam›yor. Otomobil sahibi olmak eskiye
oranla art›k daha kolay oldu¤u için, bir
markay› sevmedi¤inden ya da bir ﬂikâyeti oldu¤undan de¤il, sadece yeni ç›kan bir
ﬂeyi denemek ad›na bile müﬂteriler sadakatlerinden vazgeçip farkl› bir markaya
geçmeye kolayca karar verebiliyorlar. Ülkede milli gelir artt›kça müﬂteri sadakati
de ne yaparsan›z yap›n azalacakt›r.
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Araç kiralama sektörüne sat›lan araçlarda birinci s›rada siz vars›n›z. TOFAﬁ’›n
sektöre bak›ﬂ› nas›l?
Ben Türkiye’ye geldi¤im ilk zamanlarda,
önceki y›l kurumsal sat›ﬂlar›n ve araç kiralama ﬂirketlerine sat›ﬂlar›n anormal
oranda büyüdü¤ünü ve zaman zaman sat›ﬂlar›n % 80’ine ulaﬂt›¤›n›, perakende sat›ﬂlar›n düﬂtü¤ünü görünce bu durumu
faizlerin yüksekli¤ine yormuﬂtum. Ancak
kriz bitti, faizler düﬂtü, seçimler oldu, tüketici güveni sa¤land› ama perakende sat›ﬂlar çok fazla geliﬂmedi. Dolay›s›yla araç
kiralama, çok ciddi bir opsiyon olarak
bazen hiç düﬂünmeyen kitlelere de yavaﬂ
yavaﬂ yay›l›yor. Ayr›ca sadece sat›n almakla kiralamak aras›nda maliyet hesab› yapmak de¤il, kültürel bir de¤iﬂim geçiriyor olmakla da alakas› var bu duru-

mun. Çünkü bizde bu maliyet hesab›n›n
ötesinde bir ﬂeye örne¤in bir eve kiralamak yerine sahip olmak arzusunun güçlü olmas› söz konusuydu daha önce. Bu
yöndeki bak›ﬂ aç›s›n›n de¤iﬂmesi, yaﬂanan kültürel de¤iﬂim otomotiv sektörünü
de o yönde etkiliyor ve etkilemeye devam
edecek. Bunun için de insanlar›n sahiplenme duygusundan kiralama duygusuna yavaﬂ yavaﬂ geçiﬂ sürecini yaﬂamas› laz›m. KDV uygulamas›ndaki de¤iﬂiklik
sektöre bir miktar sekte vurmuﬂ gibi görünse de bence genel trend de¤iﬂmeyecek.
Bu uygulama sektörü disipline etme aç›s›ndan da de¤erlendirilmeli. Ben hep hükümet böyle bir ﬂey ç›kard›¤›nda hemen
reaksiyon göstermememiz ve çuvald›z›
kendimize bat›rmam›z gerekti¤ini söylüyorum. Baz› bayilerimiz, baz› müﬂte-

rilerimiz bu iﬂi kötü amaçl› da kullanm›ﬂ
olabilirler. Avrupa’da ikinci el satmak büyük derttir. Fiyat›yla ilgili de¤ildir, bazen
kaça satarsan›z sat›n al›c› bulamazs›n›z.
Çünkü otomotiv doygunluk noktas›na
geldikçe, ikinci ele fazla araba ç›kt›kça fiyat›n› düﬂürseniz bile bazen al›c› bulam›yorsunuz. Kiralama sektöründeyse öyle
bir derdiniz yok. Nas›l sataca¤›n›z›, kaça
sataca¤›n›z› düﬂünmüyorsunuz. Bak›m›,
kazas›, sigortas› hiç sizin baﬂ›n›z a¤r›madan birisi taraf›ndan yapt›r›l›yor. Rahatl›k aç›s›ndan çok mant›kl›. Ama dedi¤im
gibi insanlar›n buna kültürel olarak da
geçiﬂ yapmas› laz›m.
2008 y›l› için araç kiralama sektörüyle ilgili hedefleriniz neler?
Bizim filo sat›ﬂlar›m›z›n % 20’sini araç

kiralama firmalar›na yap›lan sat›ﬂlar oluﬂturuyor. Baz› rakiplerimiz araç kiralama
firmalar›yla çok büyük, y›ll›k anlaﬂmalara giriyorlar. Biz öyle büyük çapl› anlaﬂmalar yapmad›k. Bu nedenle iki büyük
rakibimize göre araç kiralama penetrasyonumuz biraz düﬂük olabilir. Ama tabii
ki bizim de rakamlar›m›z artt›kça ister istemez biz de bu sene büyük anlaﬂmalara
do¤ru gidiyoruz. Fakat büyük anlaﬂma
yapmak demek daha çok taviz vermek demek, daha çok indirim yapmak demek.
Onun da belli bir oran› olmas› laz›m.
Araç sat›ﬂlar›nda kârl›l›¤›n düﬂtü¤ü bu
günlerde bayilerinize yeni kâr merkezleri yaratma konusunda neler tavsiye edebilirsiniz?
Türkiye çap›nda 80 bayimiz var. Blok

TOFAﬁ ticari araçlarda da çok tercih edilen marka. Minicargo projesinden beklentileriniz de karﬂ›l›k bulmuﬂ olmal›. Bu
konuda neler söyleyebilirsiniz?
Ticaride en geniﬂ gam› olan ﬂirket olmak
gibi özel bir durumumuz var. Hem Türkiye’de imalatç› olan hem de gam› tam
olan bir tek biz var›z. Onun da büyük
avantaj› oldu. Ticaride hem pazar pay›m›z› art›rd›k hem de her iste¤e, her aplikasyona uygun araçlar›m›z oldu¤u için de
çok kuvvetli bir konuma geçtik. ﬁu ana
kadar Fiorino sat›ﬂlar› hep talebin önünde gitti. Ama ﬂu ana kadar sadece “cargo” satt›k ancak bundan sonra “combi”
dedi¤imiz hem ticari hem binek olarak
kullan›labilecek versiyonumuzu satt›¤›m›z
zaman esas yüksek talebi görece¤iz. Ayr›ca ticari araçlar için yayg›n servis a¤› olmas› da çok önemli. Çünkü ticari araçlarda kullan›lamama durumunun minimum
olmas› laz›md›r. Biz bu aç›dan da rakiplerimize göre çok daha avantajl›y›z.

YORUM
Abdi Ayhan
National-Alamo Genel Müdürü

OTO K‹RALAMADA
CAN GÜVENL‹⁄‹

M

al ve hizmet üretiminde ilk dikkat edilen, insanlar›n can güvenli¤idir. Mal ve hizmetlerdeki, fonksiyon ve estetik görünüm, can güvenli¤inden sonra

gelir.
Teknolojinin çok ilerledi¤i günümüzde, al›c›lar da bu konuya
daha çok dikkat etmekte ve her geçen gün bu konuda daha
bilinçli hale gelmektedir.
Baz› mal ve hizmetler var ki can güvenli¤i çok daha önemlidir. Oto kiralama can güvenli¤inin çok önemli oldu¤u bir
hizmettir.
ﬁöyle ki; oto kiralamada, insanlar›n kullan›m›na sunulan bir
motorlu araçt›r. Ancak bu araç, de¤iﬂik kiﬂilerin kulland›¤›,
mülkiyeti ve bak›m kontrolleri sürücüye ait olmayan bir araçt›r. Kullan›c› kiralam›ﬂ oldu¤u arac›n her türlü bak›m›n›n
zaman›nda yap›ld›¤›na
güven duyarak araç almaktad›r.
Bilindi¤i gibi bir araç trafi¤e ç›kt›¤› tarihten itibaren kilometre baz›nda takip edilerek zaman›nda
periyodik bak›mlar›n›n
yap›lmas›, lastiklerinin
de¤iﬂtirilmesi ve di¤er
kontrollerinin yap›lmas›
can güvenli¤i ile do¤rudan ilgilidir. Bir arac› y›lda ortalama 100 de¤iﬂik sürücünün kulland›¤› oto kirama
sektöründe bu kontrollerin yap›lmas› son derece hayati bir
durumdur. Gerekli kontrol ve bak›mlar› yap›lmadan kiraya
verilen araçlar can ve mal güvenli¤i aç›s›ndan çok büyük tehlikedir. Örne¤in günü geldi¤i halde frenleri de¤iﬂtirilmemiﬂ
veya lastikleri de¤iﬂmesi gereken bir araç kötü durumda olan
bir lastikle kiraya verilmiﬂ ise, bu arac›n kaza yapma riski
çok yüksektir. Bu örnekleri ço¤altmak olas›d›r.
Bir mal ve hizmetteki can güvenli¤i o mal ve hizmetteki üretim teknolojisi ile do¤rudan ilgilidir. Geri bir teknoloji ile yap›lan üretimde do¤al olarak can güvenli¤i daha azd›r.
Mal üretiminde oldu¤u gibi hizmet üretiminde de bir hizmet
teknolojisi vard›r. Bu teknoloji günümüz koﬂullar›na uygun
ileri bir teknoloji olabilece¤i gibi geri bir teknoloji de olabilir.
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‹nsanlar›n can güvenli¤i ile do¤rudan ilgili olan oto kiralama
hizmeti ileri bir teknoloji ile verilmek zorundad›r. Bu sektörde faaliyet gösteren kuruluﬂlar bunun bilinci içerisinde hareket etmeli ve bunun gere¤ini yapmal›d›r.
Bunun için her araç kiraya verilmeden önce belli bir formatla
kontrol edilmeli ve bir belge düzenlenmelidir. Bu belge, istenmesi halinde kira sözleﬂmesi ile birlikte müﬂteriye gösterilmelidir. Bu belgede arac›n son bak›m›n›n hangi tarihte yap›ld›¤›
ve kiralama öncesi hangi kontrollerin yap›ld›¤› yer almal›d›r.
Bu hizmetten yararlanan müﬂterilerin de, araç kiralarken
kendi can güvenlikleri için, söz konusu bak›m ve kontrollerin
yap›ld›¤›n› gösteren bu belgeyi, ilgili kuruluﬂtan isteyerek gerekli kontrolü yapmalar›
kendi yararlar›na olacakt›r.
Can güvenli¤i ile ilgili di¤er
önemli bir konu da araçlardaki metal yorulmas›d›r.
Bir araç ne kadar iyi kontrol edilirse edilsin, belirli
bir zaman ve kilometreden
sonra, araçlar›n metal aksamlar›nda metal yorulmas›
meydana gelmektedir. Metal yorulmas›n›n anlam› bir
metal aksam›n fiziki ömrünün bitmiﬂ olmas›d›r. Metal
yorulmas› gözle görülen bir
olay de¤ildir. Metal yorulmas› olan bir madeni aksam beklenilmeyen bir zamanda k›r›l›p bozulabilir.
K›sa zamanda çok kilometrenin yap›ld›¤› oto kiralama sektöründe bu riski ortadan kald›rmak için araçlar›n k›sa zamanda yenilenmesi gerekir. Bu faaliyet konusunda iki y›ldan daha eski araç kullan›lmamal›d›r.
De¤erli okuyucular, Rent A Car Dergisi’nin bir amac›n›n da
oto kiralama konusunda sizleri bilgilendirmek oldu¤unu daha önceki yaz›m›zda belirtmiﬂtik. Bu yaz›m›zda sektör temsilcileri ile tüketiciler aç›s›ndan çok önemli oldu¤una inand›¤›m›z oto kiralamada can güvenli¤i konusunu vurgulamaya çal›ﬂt›k.
Tüm sektör temsilcilerimizin, burada belirtilen konular›n bilinci içerisinde, müﬂterilerine güvenli bir hizmet verdikleri
inanc› ile sevgi ve sayg›lar sunar›m.

FUAR

CENEVRE
OTOMOB‹L FUARI’NDA
TÜRK RÜZGÂRI
Uluslararas› Cenevre Otomobil Fuar›, bugüne kadar bir uluslararas›
fuarda en çok say›da Türk otomobilinin sergilendi¤i fuar olarak dikkat
çekti. “Made in Turkey” logosuyla sergilenen Fiat Fiorino, Hyundai Matrix
ve Toyota Auris büyük ilgi gördü.

B

u y›l 78’incisi düzenlenen Uluslararas› Cenevre Otomobil Fuar›’nda Türk rüzgâr› esti. Türkiye’de üretilen 8 model, Avrupal› otomobil severlerin be¤enisine sunuldu. Böylece Türk otomobil sanayi, Cenevre’de bir
rekora imza atm›ﬂ oldu. 30 ülkeden 260
firman›n kat›ld›¤› fuarda, Türkiye’de
üretilen 8 otomobil; Fiat Fiorino, Peugeot Bipper, Citroen Nemo, Toyota Auris,
Toyota Corolla Verso, Hyundai Matrix,
Renault Clio Grand Tour ve Renault
Clio Hatchback sergilendi. Uluslararas›
Cenevre Otomobil Fuar›, bugüne kadar
bir uluslararas› fuarda en çok say›da
Türk otomobilinin sergilendi¤i fuar olarak dikkat çekti. “Made in Turkey” logosuyla sergilenen Fiat Fiorino, Hyundai
Matrix ve Toyota Auris büyük ilgi gördü. Tofaﬂ'›n Bursa fabrikas›nda üretilen
küçük hafif ticari araç Fiat Fiorino'nun
binek versiyonu, tüketicilerle ilk kez Cenevre’de buluﬂtu. Fiorino'nun caml› yani
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binek versiyonu bu y›l›n
ikinci yar›s›nda sat›ﬂa sunulacak. Hyundai Assan'›n
test üretimine baﬂlad›¤› yeni
Matrix, fuarda “Made in
Turkey” logosuyla sergilenen modeller aras›ndayd›.
Adapazar›'nda üretilen ve
dünya pazarlar›na ihraç edilen Toyota Auris ise stand›n
en önünde sergilendi. Bunun yan› s›ra bir Türk taraf›ndan tasarlanan Ford Kuga da, fuarda Türk rüzgâr›n› estiren bir
baﬂka otomobil oldu. Murat Güler’in
imzas›n› taﬂ›yan Kuga, Ford’un ilk 4x4
modeli olarak otomobil severlerin be¤enisine sunuldu. Fuar kat›l›mc›s› otomotiv firmalar›n›n 77 bin 550 metrekarelik
alanda yeniliklerini sergiledi¤i Cenevre
Fuar›’nda bu y›l 77 model ve konsept
otomobilin dünya ve Avrupa lansman›
gerçekleﬂti. Dünya çap›ndaki ana üretici-

ler 26 modeli ilk kez Avrupa’ya tan›t›rken, 40 yeni modelin de dünya lansman›
Cenevre’de gerçekleﬂtirildi. Fuarda tan›t›mlar› yap›lan birçok model bu y›l içinde Türkiye’de de sat›ﬂa sunulacak. Bu
otomobiller içinde yenilenen Ford Fiesta,
Türk tasar›mc› Murat Güler’in imzas›
bulunan 4x4 Ford Kuga, yenilenen Honda Accord, Dacia Sandero, Chevrolet
Aveo dikkatleri üzerine çekti.
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Yüksek performans alan›nda Avrupa pazar›n›n
lider markas›y›z. Lüks otomobil segmentinde de
tercih edilen markalar›n baﬂ›nda geliyoruz.

Türk Pirelli Lastikleri A.ﬁ. Ticaret Direktörü Mete Ekin:

ARAÇ K‹RALAMA SEKTÖRÜ
B‹Z‹M ‹Ç‹N ÖNEML‹
B‹R PAZAR
Pirelli olarak araç kiralama sektöründeki müﬂteri memnuniyetinin
bizim için çok önemli oldu¤unu söyleyebilirim. Bu do¤rultuda, araç
kiralama firmalar›na en iyi servisi sunabilmek için onlardan gelen
lastik talepleri do¤rultusunda istenilen noktaya ücretsiz sevkiyat ve
ücretsiz montaj/servis gibi hizmetler vermekteyiz.
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ise ö¤renimini Avusturya Lisesi’nde tamamlayan Mete Ekin,
1993 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Amerika’da Connecticut Üniversitesi’nde iﬂ
yönetimi alan›nda yüksek lisans e¤itimi
alan Ekin, profesyonel iﬂ hayat›na ise
1995 y›l›nda Pirelli’de baﬂlad›. 2002 y›l›nda ise Pirelli’nin baﬂar›l› yöneticilerine
uygulad›¤› özel bir programla, ‹talya’daki merkez ofisine a¤›r vas›ta lastikleri pazarlama müdürü olarak atand›. 2004 y›l›nda Pirelli M›s›r Ofisi’ne sat›ﬂ ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yard›mc›s› olarak atanan Ekin, 2007 y›l›nda Türkiye’ye dönerek üstlendi¤i ticaret direktörü görevini sürdürmekte.

Pirelli’nin dünyadaki konumu nedir?
Türk Pirelli’nin bu konumdaki rolü nedir?
Pirelli, yenilikçi yap›s› ve teknolojiye verdi¤i önemle birlikte, bu alanda dünya lastik sektöründeki lider firmalar›ndan biridir. ‹novasyon konusunda ciddi yat›r›m
yapan ﬂirketlerin baﬂ›nda gelmekteyiz. Ciromuzun % 3,9’unu inovasyon çal›ﬂmalar› için kullan›yoruz ve bu bütçe ile sektörde inovasyona yat›r›m yapan ﬂirketlerin baﬂ›nda geliyoruz. Tüm bunlar›n bir
sonucu olarak da özellikle yüksek performans alan›nda Avrupa pazar›n›n lider
markas›y›z. Lüks otomobil segmentinde
de tercih edilen markalar›n baﬂ›nda geliyoruz. Ferrari, Porsche, Lamborghini gibi daha birçok süper spor otomobil markas› bizimle iﬂ birli¤i içerisinde çal›ﬂmaktad›r. SUV ve k›ﬂ lastikleri segmentlerinde de liderli¤imizi sürdürüyoruz. Bu do¤rultuda da, liderli¤imizi devam ettirmek
için ciddi araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetleri yürütmekte, güvenlik ve performans
konusuna odaklanmaktay›z. Türk Pirelli de, Pirelli Grubu içerisinde stratejik bir
öneme sahiptir. Türkiye’nin Asya ve Avrupa aras›nda olmas›, Ortado¤u, Rusya
ve Türk Cumhuriyetlerine yak›nl›¤› dolay›s› ile Türk Pirelli lojistik olarak mükemmel bir konuma sahip. ‹zmit’te yer alan
fabrikam›z ise Pirelli Grubu’nun en büyük fabrikalar›ndan biridir ve çok köklü bir geçmiﬂe sahiptir. ‹zmit’teki fabrikam›zda, 1962 y›l›nda Türkiye’deki ilk yerli üretim lasti¤ini pazara sunduk. Türk Pirelli Lastikleri A.ﬁ. olarak da y›llar boyunca pazar gereksinimlerini çok önceden görerek üretti¤imiz yüksek teknolojili ürünler sayesinde pazar gereksinimlerini her zaman karﬂ›lamay› baﬂard›k. Ayr›ca, Türkiye’de birçok ilke imza atm›ﬂ olmam›z bize çok gurur vermektedir. Bu anlamda, ilk radyal otomobil lasti¤i, ilk radyal a¤›r vas›ta lasti¤i ve ilk çelik kuﬂakl›
otomobil lasti¤ini ‹zmit fabrikam›zda
ürettik.

Türkiye lastik sektörünün oluﬂumunda
Pirelli’nin rolü yads›namaz, bugün gelinen noktada sektörün geliﬂimini nas›l görüyorsunuz? Türk Pirelli Lastikleri’nin
sektörün di¤er oyuncular› aras›ndaki yeri nedir?
2007 y›l›nda Türkiye’deki üretimimizin
45. y›l›n› kutlad›k. Bu köklü geçmiﬂimiz
ile Türk tüketicisinin beklenti ve taleplerini çok iyi bilen çok güçlü bir markay›z.
46 y›l› aﬂan bu varl›¤›m›z boyunca, Pirelli olarak, gerek bulundu¤umuz bölgedeki çal›ﬂanlar›n e¤itim ve sosyal koﬂullar›n›n geliﬂtirilmesi gerekse bölgenin kalk›nmas›na katk› sa¤lama konular›nda oldukça ciddi ad›mlar att›¤›m›z› söyleyebilirim. Bundan 30 sene önce fabrikam›z›n bulundu¤u ‹zmit Köseköy’de Pirelli ‹lkokulu’nu hayata geçirmiﬂtik. Bu zaman›nda e¤itime verdi¤imizin önemin en
önemli göstergesidir. Ve bu sene buna
ba¤l› olarak gene ayn› bölgede Pirelli Lisesi’nin aç›l›ﬂ›n› yapt›k. H›zla geliﬂim gösteren lastik sektöründe, Pirelli sektörün
en büyük oyuncular›ndan biridir. Türkiye’deki fabrikam›z›n üretimiyle dünyan›n birçok ülkesine ihracat yap›yor olmam›z, Türk lastik sektörünün geliﬂimi aç›s›ndan da çok önemli bir yere sahip oldu¤umuzun en güzel göstergesi. Yüksek performans ve 4x4 lastikleri segmentine bakt›¤›m›z zaman da tüketicilerin bu segmentlere geçmiﬂ senelere oranla daha fazla yönelmiﬂ olduklar›n› görüyoruz. Bu geliﬂme
tabii ki araç park›ndaki geliﬂmelere paralel yönde gerçekleﬂmektedir. Türk tüketicilerinin k›ﬂ lasti¤i konusunda da günden güne daha da bilinçlendi¤ini söyleyebilirim. Tüm otomobil kullan›c›lar›na hava s›cakl›¤›n›n +7 derecenin alt›na indi¤i
zamanlarda k›ﬂ lastikleri kullanmalar›n›
öneriyoruz. Bu hem performans hem de
güvenlik aç›s›ndan al›nmas› gereken çok
önemli bir tedbir. Bu bilincin de gün geçtikçe daha artt›¤›n› gözlemliyoruz. Bunlara ek olarak, bildi¤iniz gibi tüm dünyada çevreye duyarl›l›k yükselen trendler
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aras›nda yer almaktad›r. Türk tüketicileri de eskiye oranla çevrecilik konusunda
daha duyarl› ve hassaslar. Pirelli’nin de
bu konuda çok önemli çal›ﬂmalar› var.
Son olarak ‹talya’da tan›t›m›n› gerçekleﬂtirdi¤imiz çevre dostu Pirelli Cinturato
lastiklerimiz de bunun en güzel örne¤i.
2010 y›l›nda yürürlü¤e girecek olan AB
standartlar›n› iki y›l öncesinden uygulamaya baﬂlayan Pirelli, Cinturato’nun üretiminde aromatik ya¤lar› bileﬂenlerinden
ç›kard›. Cinturato, yak›t tüketimini ve
karbondioksit gibi zararl› gazlar›n çevreye yay›lmas›n› % 4 oran›nda azaltan ileri teknolojisi, % 30 oran›nda art›r›lm›ﬂ
kilometre performans› ve % 20 azalt›lm›ﬂ
dönme direnci ile tüm yol koﬂullar›nda
yüksek performans ve güvenli sürüﬂü garanti ediyor.
Genelde lastik performans› söz konusu
oldu¤unda akla binek araç lastikleri gelir, Pirelli de bu yönüyle ön planda. Ticari araçlardaki lastik performans›n›n önemi konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Özellikle ticari araçlar grubunda lastik
performans› çok daha ön planda olan bir
konudur. Ticari araç kullan›c›lar› da lasti¤in performans› konusunda çok daha
profesyonel bir yaklaﬂ›ma sahip ve daha
hassas davran›yorlar. Çünkü lasti¤in kilometre performans›n›n direk kazançlar›na olan etkisi büyüktür. Örne¤in, filolar özel birimler oluﬂturarak lastiklerin
kilometre performanslar›n› düzenli olarak takip etmektedirler çünkü lastikler
onlar için gerçekten önemli bir maliyet
anlam›na geliyor.
Biz de Pirelli olarak bu gruba yönelik geliﬂtirmiﬂ oldu¤umuz yüksek performans
sunan lastiklerimiz ile tercih edilen marklar›n baﬂ›nda gelmekteyiz.
Konu performanstan aç›lm›ﬂken; FIA ile
yap›lan anlaﬂma çerçevesinde Dünya Ralli ﬁampiyonas›’nda 2008-2010 y›llar› aras›nda tüm tak›mlar Pirelli lastikleri ile yar›ﬂacaklar. Pirelli’nin motor sporlar›n›n
geliﬂimindeki rolü nedir?
Pirelli, kuﬂkusuz dünyan›n en tan›nm›ﬂ
motor sporlar› destekçileri aras›nda yer
almaktad›r. 2007 y›l›nda da motor sporlar›ndaki varl›¤›m›z›n 100. y›l›n› kutlad›k.
Motor sporlar›ndaki ilk zaferimizi 1907
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Pirelli sektörün en
büyük oyuncular›ndan
biridir. Türkiye’deki
fabrikam›z›n
üretimiyle dünyan›n
birçok ülkesine
ihracat yap›yor
olmam›z, Türk lastik
sektörünün geliﬂimi
aç›s›ndan da çok
önemli bir yere sahip
oldu¤umuzun en
güzel göstergesi.
y›l›ndaki Pekin-Paris Rallisi’nde elde etmiﬂtik. Bu baﬂar›m›z›n ard›ndan, y›llar boyunca çok baﬂar›l› pilotlar›n motor sporlar›ndaki baﬂar›lar›na destek olduk. Pirelli olarak, Dünya Ralli ﬁampiyonas›, Cross
Country yar›ﬂlar›, FIA GT, SuperBike gibi dünyan›n tüm önemli organizasyonlar›nda motosiklet, kamyon ve otomobil
dallar›nda deste¤imizi sürdürüyoruz.
Motor sporlar›ndaki bu köklü geçmiﬂimizle birlikte Dünya Ralli ﬁampiyonas›’nda 2008-2010 y›llar›n›n resmi lastik
tedarikçisi olmam›z ise bizi çok gururland›rd› ve uzun y›llard›r süren Pirelli ve motor sporlar› birlikteli¤ine yepyeni bir bo-

yut kazand›rd›. Çünkü bu geliﬂme bize
motor sporlar› alan›nda duyulan güvenin
de en güzel kan›t›d›r. Uzun y›llar boyunca sürdürdü¤ümüz yenilik ve teknoloji çal›ﬂmalar›m›z ile çok do¤ru yolda ilerledi¤imizi de bize göstermiﬂ oldu. Biz de
WRC’nin tek lastik tedarikçisi olarak
ﬂampiyonada mücadele eden tak›m ve pilotlar›n en üstün performansa ulaﬂmalar› ve yar›ﬂlarda mükemmel sonuçlar elde etmeleri için 100 y›ll›k çal›ﬂmalar›m›z
ve tecrübelerimizden faydalanarak, profesyonel test pilotlar›n›n ve ralli pilotlar›n›n eﬂli¤inde üstün performans sergileyen
ralli lastiklerini geliﬂtirdik. Asfalt zeminler için geliﬂtirmiﬂ oldu¤umuz P Zero, toprak zeminler için Scorpion ve karl› ve buzlu zeminler için Sottozero lastiklerimiz
performanslar› ve çevreye duyarl›l›klar›
ile dikkat çekmektedirler. Bizim amac›m›z her zaman yenilikçi teknolojilerimiz
ve geliﬂtirdi¤imiz üstün performansl› lastiklerimiz ile Dünya Ralli ﬁampiyonas›’na
ayr› bir keyif ve heyecan katmakt›r.
Türk motor sporlar›na ne gibi destekleri
var Pirelli’nin?
Pirelli olarak Türkiye’de de motor sporlar›n›n en aktif destekçilerinin baﬂ›nda gelmekteyiz. 1987-2005 y›llar› aras›nda Türkiye’nin en uzun soluklu rallilerinden biri olan Pirelli Ralli’sini düzenledik. Ayr›ca, Türkiye Ralli ﬁampiyonas›’nda da
her zaman ﬂampiyon tak›m ve pilotlar›n
lastik tedarikçisi olmaya devam ediyoruz.
Örnek olarak, 2007 y›l›nda Türkiye Ralli ﬁampiyonas›’nda pilotlar ﬂampiyonu
unvan›n› elde eden Ercan Kazaz’›n ve tak›mlar ﬂampiyonu olan Ford Rally Turkey tak›m›n›n Pirelli lastikleri ile baﬂar›lar elde etmiﬂ olmalar› bizi çok sevindirdi. Ayr›ca, Pirelli olarak Kenan Sofuo¤lu’nun Pirelli Diablo Super Corsa Lastikleriyle elde etmiﬂ oldu¤u dünya ﬂampiyonlu¤u baﬂar›s›yla da gurur duyuyoruz. Baﬂar›l› ve yetenekli sporcular›n motor sporlar›nda da baﬂar›lar›n› göstermeleri için
destek vermeye devam edece¤iz.
Sektörde ilk defa lastik ve jant sat›ﬂ›n›n
bir arada yap›ld›¤›n› görüyoruz: PirelliAntera jantlar hangi lastiklerinizde kullan›labiliyor?
2006 y›l›nda Pirelli olarak, Antera firma-

s› ile imzalad›¤›m›z antlaﬂma sonucunda,
lastik sektöründe bir ilk olan belirli lastiklerin belirli jantlar ile birlikte sat›lmas›n› gerçekleﬂtirdik. Bu do¤rultuda, Antera firmas› taraf›ndan özel olarak üretilen ve Pirelli markas›n› taﬂ›yan hafif alaﬂ›ml› jantlar› piyasaya sunduk. Pirelli logosunda bulunan uzun P harfinden oluﬂan bu jantlar sadece Pirelli’nin P Zero ve
Scorpion ailesi lastiklerine tak›l› olarak
sat›lmaktad›r. Bu jantlar Pirelli haricinde
hiçbir lastik markas› ile sat›lmamaktad›r.
Konusunda uzman mühendisler taraf›ndan üretilen bu jantlarda kullan›lan yüksek teknoloji sayesinde normal jantlara
göre daha hafif ve dayan›kl› olduklar›n›
belirtmek isterim.
Lastikler araçlar›n yerle temas eden, dolay›s›yla en çok y›pranan noktalar› ve belirli kilometre veya kullan›m ﬂartlar›na
göre de¤iﬂimleri ﬂart. Türk tüketicileri bu
konuda yeterince bilgili veya hassas m›
sizce?
Sizin de belirtti¤iniz gibi lastikler araçlar›n en önemli ekipmanlar› aras›nda yer almakta ve sürücülerin güvenli¤i aç›s›ndan
hayati önem taﬂ›maktad›rlar. Ancak ne
yaz›k ki, hayati önem taﬂ›yan lastiklere
gereken ilgi ve önemin gösterildi¤ini söyleyemeyiz. Günümüzde hâlâ bu konuda
yeterli bilince sahip olmayan sürücülerimiz, düﬂük hava bas›nc›na sahip veya diﬂ
derinli¤i olmas› gereken seviyenin alt›nda olan lastikler ile araçlar›n› kullanmaktad›rlar. Bu da, birçok kazan›n meydana gelmesine sebep olmaktad›r. Bu yüzden, sürücülere lastiklerini düzenli olarak
kontrol etmelerini ve mevsimsel lastik de¤iﬂimlerini gerçekleﬂtirmelerini tavsiye ediyoruz. Pirelli olarak ise, güvenli¤e verdi¤imiz önemin en güzel örne¤i olarak geliﬂtirmiﬂ oldu¤umuz K-Pressure Optic Sistemi’ni sürücülerimize sunuyoruz.
Bu sistem asl›nda sürücülerin araç kullan›rken kendilerini güvende hissetmelerini sa¤layacak olan bir sistemdir. Supap
kapaklar›n›n yerini alarak supaba monte
edilen sensörlerden oluﬂan ak›ll› bir lastik bas›nç kontrol sistemi de diyebiliriz.
Sensörler supap kapaklar›n›n yerine yerleﬂtirildi¤inde lastik hava bas›nc›n›n do¤ru veya düﬂük seviyede olup olmad›¤›n›
gösteriyor. Böylece, arac›n›z›n etraf›nda

sadece bir tur atarak supap kapaklar›n›n do¤ru renkte olup olmad›¤›n› kontrol
edebiliyorsunuz. E¤er beyaz renk görüyorsan›z lastik hava bas›nc› do¤ru seviyededir. E¤er k›rm›z› renk yan›yor ise lastik hava bas›nc›n›z olmas› gerekti¤inden
düﬂük seviyedir. Trafik kazalar›n›n baﬂl›ca sebeplerinden birinin de düﬂük hava
bas›nçl› lastikler ile seyahat etmek oldu¤unu göz önünde bulundurursak ki NOP
Automotive firmas›n›n yapt›¤› bir araﬂt›rmaya göre lastiklerin % 90’›n›n düﬂük hava bas›nc› ile kullan›ld›¤›n› görüyoruz.
K-Pressure Optic gerçekten güvenli¤inizi kolayca sa¤layacak bir sistem diyebiliriz.
Özellikle kiral›k araçlar›n yüksek kilometre yapt›klar›n› ve s›k lastik de¤iﬂimine ihtiyaç duyduklar›n› düﬂünürsek, araç
kiralama firmalar›na yönelik ne tür çal›ﬂmalar yap›yor Türk Pirelli?
Öncelikle, Pirelli olarak araç kiralama
sektöründeki müﬂteri memnuniyetinin bizim için çok önemli oldu¤unu söyleyebilirim. Bu do¤rultuda, araç kiralama firmalar›na en iyi servisi sunabilmek için onlardan gelen lastik talepleri do¤rultusunda istenilen noktaya ücretsiz sevkiyat ve
ücretsiz montaj/servis gibi hizmetler vermekteyiz. Tüm bu süreç sonucunda ise,
bilgilendirme hizmeti sunuyoruz. Araç kiralama firmalar› ve araç kullan›c›lar› sevkiyat sonras›nda SMS yoluyla sevkiyatlar› konusunda bilgilendiriliyorlar.

Sat›ﬂlar›n›z›n ne kadar› araç kiralama sektörüne yönelik?
Türkiye’de her geçen gün büyüyen araç
kiralama sektörü son y›llarda uluslararas› firmalar›n da pazara girmesi ile lastik
sektörü için de önemli bir pazar haline
geldi. Biz de Pirelli olarak, bu sektörde gerek ürün kalitemiz gerekse servis hizmetimizle firmalar›n en çok tercih etti¤i marka konumunday›z. Türkiye’de yaklaﬂ›k
500 adetlik geniﬂ yetkili sat›c› a¤›m›zla
hizmet vermekteyiz.
2008 y›l›n› sektör aç›s›ndan nas›l görüyorsunuz, bu y›lki hedefleriniz neler?
2007 y›l› Pirelli için çok baﬂar›l› bir y›l oldu. 2008 y›l›nda da bu baﬂar›lar›m›za devam edece¤iz. Türkiye’de otomotiv sektörüne bakt›¤›m›z zaman yaklaﬂ›k 70 milyonluk nüfusa karﬂ›l›k 7 milyon kiﬂinin
araç sahibi oldu¤u % 10’luk bir araç park›ndan söz ediyoruz. Avrupa’da ise bu
oran % 40 seviyelerine ç›kmaktad›r. Bu
da bize Türkiye’nin büyüme potansiyeli
olan bir ülke oldu¤unu göstermektedir.
Bizim aç›m›zdan da çok fazla f›rsatlar›n
oldu¤u anlam›na geliyor. Bu nedenle, Pirelli olarak 2008 y›l›nda da büyümeye devam edece¤imizi söyleyebilirim. Özellikle, SUV araçlar için sundu¤umuz Scorpion ailesi lastiklerimiz ve otomobil grubunda P6, P7 ve geçti¤imiz y›l geliﬂtirmiﬂ
oldu¤umuz P Zero gibi farkl› beklentilere uygun desenlerimiz ile lastik sektöründeki iddiam›z› devam ettirece¤iz.
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uzuki’nin geniﬂleyen ürün yelpazesinin yeni temsilcisi SX-4
Türkiye yollar›na ç›k›yor. Suzuki, ilk Sedan’› olan SX-4’ü Türkiye pazar›na sunarak geniﬂleyen ürün
yelpazesi ile pazar pay›n› art›rmay›
hedefliyor. Ad›n›, sportif sürüﬂ
(sport), her tür do¤a ve yol koﬂuluna uygunluk (x-over) ve dört mevsimin birleﬂiminden alan SX-4’ün tasar›m›nda ünlü ‹talyan tasar›mc› Giugiaro’nun imzas› bulunuyor. Kalite
ve teknolojisi ile pazar›n önemli
oyuncular›ndan olmaya aday SX-4,
Türkiye yollar›na 4x2 versiyonu ile
ç›kacak. 1,6 litrelik benzinli motoru
olan SX-4’ün Sedan ve Hatchback
seçenekleri mevcut.
Suzuki SX-4’ün sürüﬂ rahatl›¤›, ferah iç mekân, yumuﬂak hatl› tasar›m›n›n yan› s›ra fonksiyonel iç hacmi ve s›n›f›n›n en geniﬂi olan 515
litre bagaj hacmi sayesinde 5 kiﬂinin
konforlu bir ﬂekilde uzun yolculuklar yapmas› için yeterli alan sa¤lanm›ﬂ durumda.
SX-4, geliﬂtirilmiﬂ yol tutuﬂ performans› ve de¤iﬂken zamanl› valf teknolojisi sayesinde sürekli yüksek

performansa sahip bir model olmas›yla müﬂterilerinin beklentilerini
karﬂ›larken ailelerin tercihi kadar
genç iﬂ adamlar›n›n da tercih etti¤i
bir model olacak.
4x2 teknolojisiyle üretilen, HB ve
Sedan seçene¤i ile Türk tüketicisiyle
buluﬂan SX-4, düﬂük yak›t ve emisyon de¤erleri ile çevreye duyarl› bir
model. 107 hp’lik gücünü 1,6 litrelik motorundan al›yor. Bu gücü
5.600 devirde üreten Suzuki SX4’ün motoru 4.000 devirde ise 145
NM tork üretiyor. SX-4, ﬂehir d›ﬂ›
kullan›mda 100 kilometrede 5,8,
ﬂehir içinde 8,5 ve karma yak›t tüketiminde ortalama 6,8 litre ile s›n›f›ndaki cimri otomobiller kategorisine giriyor. AT / MT ﬂanz›man seçenekleri bulunan SX-4 mükemmel
ses yal›t›m›na da sahip. Suzuki’nin

Japonya’daki tesislerinde üretilen ve
markan›n yeni tasar›m anlay›ﬂ›n›n
bir sonucu olan SX-4, 4.490 milimetrelik uzunlu¤a, 1.730 milimetrelik geniﬂli¤e ve 1.545 milimetrelik
yüksekli¤e sahip. SX-4’ün çarp›c›
ölçülerine ilave olarak yüksek tavan› da seyahat eden yolcular›na ferah
bir oda hissi veriyor. Ayr›ca yüksek
tavan›n sa¤lad›¤› dik oturma pozisyonu sayesinde diz ve baﬂ mesafesi
olarak da oldukça rahat ve konforlu bir iç mekân sunan SX-4’te bu
geniﬂlik d›ﬂ›nda fark edilen bir di¤er
nokta ise iç mekândaki malzeme
kalitesi ve sürücüsüne arac› kontrol
etmek için her türlü kolayl›¤› sa¤layan ergonomik ön konsol. Tasar›m›yla göz dolduran ön konsol, sadeli¤iyle de yenilikçi ve modern
kimli¤ini ortaya koyuyor.

SÖYLEﬁ‹

SUN Rent A Car Genel Müdürü Ali K›raç:

GÜNEﬁ‹N YEN‹DEN
DO⁄UﬁU
SUN olarak kalsayd›m belki daha iyi noktalara gelebilirdim.
O y›llarda SUN Rent A Car enternasyonallerle ayn› hizada gibiydi.
Yine de SUN ile Sixt birlikteli¤i çok amatör bir zihniyetle,
çok profesyonel bir zihniyetin bir araya gelmesiydi.

1
Foto¤raflar: Murat ÖZBEY

960 do¤umlu Ali K›raç, Amerika’da
Illinois Üniversitesi’nde Ziraat Mühendisli¤i okuduktan sonra 1987 y›l›nda araç kiralama sektörüne ad›m atarak, SUN Rent A Car firmas›n› kurdu.
1999 y›l›nda dünyan›n ve Avrupa’n›n önde gelen araç kiralama firmalar›ndan olan
Sixt ile anlaﬂma yaparak Türkiye temsilcili¤ini ald›. 2007 y›l› sonunda Sixt ile yollar›n› ay›ran K›raç, SUN Rent A Car olarak çal›ﬂmalar›n› sürdürmekte.
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Neden SUN Rent A Car olarak devam etmek yerine yabanc› bir firman›n temsilcili¤ini ald›n›z?
O zamanlar için yabanc›larla bir birlikteli¤in Türkiye’de nas›l yürüyece¤ini denemek istiyordum. Belki riskliydi ama en
baﬂta benim ve ekibim için iyi bir deneyim oldu. 2007 sonunda karﬂ›l›kl› anlaﬂarak ayr›ld›k ve tekrar SUN çat›s› alt›nda faaliyete baﬂlad›m. Bu dönemin zor
olaca¤›n› biliyorum. Çünkü piyasada inan›lmaz boyutta bir rekabet var. O zamanki rekabet ﬂartlar›yla bugünkü rekabet
ﬂartlar› ve Türkiye’nin ekonomik durumu çok farkl›. Türkiye’de yeni ç›km›ﬂ olan
kanunlardan kaynaklanan a¤›rl›klar›n
hepsi aleyhimize görünüyor. SUN olarak
kalsayd›m belki daha iyi noktalara gelebilirdim. O y›llarda SUN Rent A Car enternasyonallerle ayn› hizada gibiydi. Yine de SUN ile Sixt birlikteli¤i çok amatör
bir zihniyetle, çok profesyonel bir zihniyetin bir araya gelmesiydi.
Bu birliktelik size neler katt› ve sizden neler götürdü?
Öncelikle yabanc›lar›n zihniyetinin nas›l
oldu¤unu gördüm. Enternasyonal bir isim
ald›¤›n›z zaman bunun çok art›s› oluyor.
Kendi seviyenizi yükseltmek durumunda kal›yorsunuz. Belli standartlara uyman›z gerekiyor ve bu konuda sürekli kontrol alt›nda tutuluyorsunuz. Bu ilk baﬂta
güzel geliyor ama daha sonra s›k›nt› yaratmaya baﬂl›yor. Çünkü buras› Türkiye,
kendi ülkeniz ve buran›n da kendine göre standartlar› var. Yabanc›lar çok profesyonelce bakt›klar› için baz› ﬂeyleri anlam›yorlar. En sonunda da sözleﬂme koﬂullar› aleyhime bir durum yaratm›ﬂ olsa da karﬂ›l›kl› oturup bitirdik. Benim sözleﬂmem normalde 2009 ﬁubat ay›nda bi-

Düﬂünüyorum da bu iﬂi
ilk yapan Avis, Hertz,
Europcar, Budget gibi
firmalar bu iﬂin tatl›
k›sm›ndan
faydaland›lar. Ondan
sonra Türkiye çok
de¤iﬂti ama herkesin
o eski günlere dönmek
gibi bir beklentisi var.
Ben bu iﬂin içine
girdi¤imden beri her
sene bir öncekinden
kötü geçiyor.
tiyordu. Bu süreç manen çok ﬂey götürdü. Zaten iﬂimizde çok stres var. Günlük kiralama stresli ve insan gücüne dayal› bir iﬂ. Bu iﬂi kaza riski yüksek olan
bir ülkede yap›yorsunuz ve yaralanmal›,
ölümlü kazalar oluyor. ﬁartlar›n›z çok
farkl› ve bunu yabanc›ya anlatman›z çok
zor. Mesela “kan paras›” denen ﬂeyi yabanc›lara anlatam›yorsunuz. Burada yabanc›lar›n Türkiye’yi nas›l gördü¤ü önemli. Avrupal› bizden güleryüz istiyor, iyi
araç istiyor ve iyi hizmet istiyor. Bu taraftan hiç problem yok ama di¤er taraftan
Türkiye gerçe¤i var. Türkiye bunun ne kadar›n› verebiliyor? Ben sekiz y›ll›k sürede
Alman’› anlamak ve istedi¤ini verebilmek
için 1,5 sene u¤raﬂt›m. Ekibime anlatabilmek için de u¤raﬂt›m. Ama gelin görün ki
Türkiye’de bugün lisansiyer sistemi çerçevesinde Anadolu’daki vatandaﬂ›m›z›n,
yabanc›lar›n ne istedi¤ini anlamas› mümkün de¤il. ‹stanbul büyük bir ﬂehir ve ben
Alman’› ‹stanbul d›ﬂ›ndaki bir yere götüremedim. Türkiye’yi, Anadolu’yu bilmeden Van’da neden beﬂ arabam›z oldu¤unu sorguluyordu. Türkiye’de yedi tane
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Günlük kiralama insan
gücüne dayal› oldu¤u
için al›p eleman
yetiﬂtiriyorsunuz.
Sonra bir de
bak›yorsunuz ki ayr›l›p
kendi iﬂini kuruyor
ayn› sektör alan›nda
ya da portföyünü de
alarak rakip firmaya
geçiyor. Böyle
olunca da sürekli yeni
firmalar ürüyor,
ürüyoruz. Ama nereye
kadar?
neden de adrenalin. Günlük kiralama, ço¤unlu¤u yabanc› sermayenin eline geçmiﬂ
olan operasyonel kiralamadan çok farkl›. Günlük kiralama insan gücüne dayal›
oldu¤u için eleman al›p yetiﬂtiriyorsunuz.
Sonra bir de bak›yorsunuz ki ayr›l›p kendi iﬂini kuruyor ya da portföyünü de alarak rakip firmaya geçiyor. Böyle olunca
da sürekli yeni firmalar ürüyor, ürüyoruz.
Ama nereye kadar?

enternasyonal firma var bunlar›n iki tanesi Avrupal›. Biri Frans›z Europcar, biri
Alman Sixt, geri kalanlarsa Amerikal›.
Bunlar›n hepsinin mantaliteleri farkl›.
Bundan sonra daha özgürüm, daha rahat›m. ﬁu anda müﬂteri aç›s›ndan bir kayb›m›n oldu¤unun fark›nday›m. ﬁimdi yeni
ﬂartlara göre tekrar yolumu çizece¤im ve
devam edece¤im. ‹ﬂin enteresan yan› bu
sektöre giren ç›kam›yor. Asl›nda ben araç
kiralamac› de¤ilim. Amerika’da ziraat
mühendisli¤i okudum. Bu aileden gelen
bir durumdur. Koç Holding’de 41 sene
hizmet veren babam Can K›raç da ziraat mühendisidir. Amcam ‹nan K›raç da
ziraat ile ilgilenmiﬂti. Ailece ziraata yak›nl›¤›m›z var ama hep baﬂka iﬂler yap›yoruz. Araç kiralama sektörüne giren ç›ka34>35

mad›¤› gibi d›ﬂardan gelen birisi de bu iﬂi
yapam›yor.
Bu kadar s›k›nt›s›na ra¤men neden kal›yorsunuz bu sektörde?
Herkesin bir beklentisi var. Düﬂünüyorum da bu iﬂi ilk yapan Avis, Hertz, Europcar, Budget gibi firmalar bu iﬂin tatl›
k›sm›ndan faydaland›lar. Ondan sonra
Türkiye çok de¤iﬂti ama herkesin o eski
günlere dönmek gibi bir beklentisi var.
Ben bu iﬂin içine girdi¤imden beri her sene bir öncekinden kötü geçiyor. Bunun
nedeni globalleﬂme. Amerika’da ya da
Çin’de yaﬂanan bir krizden art›k Türkiye
de etkileniyor. Sektörde kalmaya devam
etme nedenim hep bir iyileﬂme beklentisidir. Ama bir türlü olmuyor. ‹kinci bir

Araç kiralamada Türkiye bu potansiyele sahip mi sizce? Sahipse bu potansiyel
nas›l harekete geçirilebilir?
Türkiye’de bu potansiyel var da birlikte
karar almak çok önemli. Sektörü çok iyi
ﬂekilde bilgilendirmek gerekli. Devlet baz› konularda bizi anlam›yor. Bizim birlik
olmam›z ve kendimizi karﬂ› tarafa çok iyi
anlatmam›z gerekiyor. Ben bizi anlayacaklar› konusunda çok ümitli de¤ilim ama
yine de son zamanlarda bir de¤iﬂim rüzgâr› esiyor. Derne¤imiz TOKKDER’de,
üyelerin ve yönetimdeki arkadaﬂlar›n gayretleriyle bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Devletin s›cak paraya ihtiyac› var. Bunu
bulabilece¤i en kolay yol da vergi. 30 Aral›k 2007’de KDV’nin % 1’den % 18’e ç›km›ﬂ olmas›ndan bütün sektör etkileniyor.
Arabay› satan da, kiralayan da etkileniyor. Bu noktada neyin do¤ru neyin yanl›ﬂ
oldu¤unu anlatmak laz›m. As›l soru bizim
yeterince çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›m›z. Bizim birlikteli¤imizin önemi burada ortaya ç›k›yor. Bugünkü en önemli sorunlar›m›zdan
biri de kasko. ‹nan›lmaz yüksek fiyatlar
veriyorlar ve günlük kiralamac›lar ma¤-

dur durumda. Operasyonel kiralamac›larda tek kullan›c› oldu¤u için bundan çok
etkilenmiyorlar ancak günlük kiralamac›lar taksi plakas› statüsünde ve kaza riski
çok yüksek olarak de¤erlendiriliyor. Bu
yüzden de sigortac›lar riskli gördükleri için
ya kasko yapmayacaklar›n› söylüyorlar ya
da çok yüksek fiyatlar veriyorlar. Enternasyonal bir çat› alt›ndaysan›z da kasko
yapt›rmak zorunda kal›yorsunuz. Biz gerekli düzenlemeler için çaba sarf ediyoruz
ama bana göre bu çabalar›m›z›n olumlu
sonuçlar›ndan ancak bizden sonraki kuﬂaklar yararlanabilecekler.
SUN Rent A Car’›n yap›s›ndan söz edebilir misiniz? Sixt ayr›l›¤›ndan sonra nas›l bir sistem oluﬂturdunuz?
Sixt’ten ayr›ld›ktan sonra bütün lisansiyerlerimi ‹stanbul’a ça¤›r›p durumu bildirdi¤imde ﬂaﬂ›rd›lar. Birkaç lisansiyerimin d›ﬂ›nda kalan ço¤u arkadaﬂ benimle
devam etmeye karar verdiler. Havalimanlar›nda ofisleri olan arkadaﬂlar avantajlar›n› kaybetmemek için ya Sixt ile çal›ﬂmaya devam edeceklerini ya da baﬂka enternasyonal firmalarla görüﬂeceklerini
söylediler. Bu arada yeni kat›l›mlar da oldu. Aralar›nda sorun olmamas› için ben
her ﬂehirde tek lisansiyer ile çal›ﬂ›yordum.
ﬁu anda SUN Rent A Car olarak benim
d›ﬂ›mda 10 tane ofisim var. Halen görüﬂmelerimin devam etti¤i, sözleﬂme imzalam›ﬂ oldu¤um ofisler de var. Bunun d›ﬂ›nda ‹stanbul, Bodrum ve Dalaman bende.
Son olarak da ‹zmir’e girmek durumunda kald›m. ‹zmir’de benim ekibim devam
ediyor.

m›z laz›m. Bu arada bu iﬂi bir tek ben yapm›yorum, rekabet ortam› da var. Rakip
firmalar›n verdi¤i araçla benim verdi¤im
araç ayn› olunca rekabeti fiyat politikas›yla, iyi hizmetle, baﬂka ufak jestlerle
yapmak gerekiyor. Müﬂterilerin genel olarak istedikleri de indirimdir.

Günlük kiralamada müﬂterilerin tercihini belirleyen faktörler nelerdir?
ﬁu anda en önemli k›stas fiyat. Bir de dizel araba olmas›. Türkiye’de benzin fiyatlar›n›n yüksek olmas›ndan dolay› dizel
araç talep ediliyor. Operasyonel kiralamalarda yak›t yükü tamamen firmada oldu¤u için dizel istemeleri çok normal.
Günlük kiralamalarda benzinli ya da dizel olmas› yak›t maliyeti olarak pek fark
yaratmasa bile talep dizel araç yönünde.
Günlük kirada tekerle¤in mutlaka dönmesi laz›m çünkü durdu¤u her an saat sizin aleyhinize iﬂliyor. Operasyonel kiralamada zaten dönüyor. Bizim sürekli sat›ﬂ yapmam›z, müﬂterinin peﬂinde koﬂma-

Yurt d›ﬂ›nda ofis açmay› düﬂünüyor musunuz?
Eskiden, yani SUN ilk kuruldu¤u zamanlarda Yugoslavya’da iç savaﬂ vard›. Almanya’da yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z Türkiye’ye karayoluyla gelemedikleri için
uçakla gelebiliyorlard›. Ben o zaman en
büyük Türk toplulu¤u Berlin’de oldu¤u
için orada bir büroyla anlaﬂ›p SUN ismini ortaya ç›kartm›ﬂt›m. ﬁimdi bununla ilgili görüﬂmelerim devam ediyor. Sekiz sene sonra orada tekrar böyle bir oluﬂuma
girmeyi düﬂünüyorum. Sadece Almanya’ya odakl› kalm›yorum. Di¤er Avrupa
ülkelerine de gidip oralarda da görüﬂmeler yap›yorum. Hâlâ SUN ismini bilen, ha-

Kaç adet araçla hizmet veriyorsunuz?
ﬁu anda benim kendime ait 250 arac›m
var. Lisansiyerlerimin elinde de yaklaﬂ›k
200 araç vard›r. Günlük kiralamada araç
adetleri bak›m›ndan yaz›n daha fazla araca sahip olman›z, k›ﬂ›n ise bu say›y› düﬂürmeniz gerekiyor. Çünkü k›ﬂ›n maliyetler sabit kald›¤›nda masraf›n›z› bir ﬂekilde ç›karman›z gerekiyor. Bu nedenle günlük kiralamac›lar k›ﬂ›n eski, kilometresi
yüksek araçlar› ellerinden ç›kar›rlar. Kas›m’dan Mart’a kadar olan dönem ölü sezondur. ‹ster bölgesel, ister genel olsun,
bu rakamlar yaz›n yükselecektir. Ancak
enternasyonal kimli¤imi b›rakt›¤›m için
bu yaz bir deneme süreci yaﬂayaca¤›mdan
araç say›m›n ne kadar artaca¤› konusunda kesin bir ﬂey söyleyemem. Zaten lisansiyerlerimle sözleﬂmelerim bir senelik. Onlar›n da ma¤dur olmas›n› istemiyorum.
Gerçi lisansiyerlerimden bu sürenin daha
uzun olmas›na yönelik talepler var ancak
Türkiye’nin mevcut ekonomik koﬂullar›nda uzun vadede hem benim hem lisansiyerlerimin nelerle karﬂ›laﬂaca¤› belli olmad›¤›ndan sözleﬂmelerin k›sa süreli olmas› daha mant›kl›. Bu sene benim aç›mdan biraz bekle ve gör politikas› yaﬂanacak.

t›rlayan bir jenerasyon var. Bu insanlar›
bulup onlara eski SUN oldu¤umuzu anlatmak, tekrar bu iﬂi yapt›¤›m›z› ifade etmek gerekecek, bu da biraz zaman alacak.
Kaç çal›ﬂan›n›z var? Sektörde kalifiye eleman bulma konusunda s›k›nt›lar›n›z var
m›?
Benim 55 çal›ﬂan›m var. Bunun içindeki
en büyük pay› da havalimanlar›ndaki ofislerde vardiyal› çal›ﬂanlar oluﬂturuyor.
Bence Türkiye’de kalifiye eleman çal›ﬂt›rabilme konusu henüz doyuma ulaﬂm›ﬂ
de¤il. Eleman al›yorsunuz, ö¤retip e¤itiyorsunuz, sonra gidiyor. Bu en büyük s›k›nt›. Bunu çözebilmek çok önemli ve bunun için de Türk insan›n›n bilinçlenmesi
laz›m. ‹nsanlar›n bir yerde çal›ﬂamazlarsa di¤er yerde çal›ﬂacaklar›na yönelik düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeleri laz›m. ﬁirketimizde, iﬂ hayat›na bizimle baﬂlam›ﬂ olan,
en az›ndan daha önce araç kiralama sektöründe tecrübesi olmayan arkadaﬂlar›m›z var. ‹ﬂi bizde ö¤renip bizde baﬂar›l›
oluyor ve yükseliyor. Benim için önemli
olan ekibimin kal›c› olmas›. Kal›c› bir
ekiple daha rahat edersiniz. Piyasa bu aç›dan çok hareketli. Her kurulan yeni firma tecrübeli eleman ihtiyac› nedeniyle sizin eleman›n›z› transfer etmeye çal›ﬂ›yor.
Siz de kendi ekibinizi kaybetmemeye çal›ﬂ›yorsunuz. Bunun için de büyük savaﬂ
veriyorsunuz.

ARAÇ TANITIM

VOLVO

XC70

KONFORA DÖNÜﬁEN MACERA

Volvo XC70, yük sabitleyici alüminyum raylar ile desteklenmiﬂ
geniﬂ hacimli bagaj› ve güçlü motoru ile Volvo konforunu zorlu
do¤a ﬂartlar›nda bile sunmay› hedefliyor.

V

olvo XC70, Laponya ad›
verilen bembeyaz kutup
koﬂullar›na meydan okumak için ihtiyaç duyulabilecek tüm
nitelikleri içinde bar›nd›r›yor. ‹skandinav tasar›m›n›n en iyi özelliklerini içeren Volvo XC70, kayak,
snowboard veya uçurtma gibi uzun
nesneleri veya çanta ve çad›r gibi
hacimli eﬂyalar› rahatl›kla taﬂ›yabiliyor. Arka koltu¤u 40/20/40 oranlar›nda bölünen Volvo XC70’in iki
36>37

rahat koltu¤unun aras›nda bir kol
deste¤i bulunuyor. Bu kol deste¤i,
gerekti¤inde yat›r›larak, kayak ve
snowboard gibi uzun nesnelere yer
açarken, otomobildeki di¤er 4 yolcunun da rahat›n› bozmuyor.
Volvo XC70’in arka koltuklar› ba¤›ms›z olarak yat›r›larak düz bir
yükleme alan› elde edilirken, ön
yolcu koltu¤unun s›rt› da tamamen
yat›r›larak sörf malzemeleri gibi
çok büyük yükler için bile uygun

bir yükleme esnekli¤i oluﬂturabiliyor. Volvo XC70’in bagaj bölümünde, yüklerin sabitlenebilmesi
için alüminyum raylar ve hareketli
ba¤lant› noktalar› bulunuyor. Kullan›lmayan ba¤lant› noktalar› ray›n
içine gömülerek ortal›ktan kalk›yor
ve yan panellerde bulunan ba¤lant›
gözleri de yükün yerinden k›m›ldamamas›na yard›mc› oluyor. Eklenecek çok iﬂlevli raylarla, bir dizi kanca, yük sabitleme a¤›, yükleme böl-

mesi düzenleyicileri ve yükle ilgili
di¤er aksesuarlar kullan›labiliyor.
Volvo XC70’in bagaj bölmesini korumak için çeﬂitli paspas seçenekleri de bulunuyor. Bunlardan biri
normal kullan›mda katlanm›ﬂ ﬂekilde dururken, arka koltuklar yat›r›ld›¤›nda aç›larak koltuk s›rtlar›n› da
zedelenmekten koruyor.
Ön koltuklardaki rahatl›k, muhteﬂem koltuklardan, ergonomik tasarlanm›ﬂ göstergelerden, zarif ve son
derece ince orta konsoldan kaynaklan›yor. En zorlu koﬂullar›n üstesinden gelebilecek donan›mda olan
havaland›rman›n yan› s›ra otomobilde bulunan ses sistemi de birinci
s›n›f. Üretim sürecinde kullan›lan
tüm elektrik, iklim de¤iﬂikli¤ine yol

açmayan hidroelektrik santrallerinden elde ediliyor. Yeni geliﬂtirilen
rüzgar tüneli, aerodinami¤in en iyi
düzeye ç›kar›lmas›n› sa¤layan ileri
teknolojiye sahip. Otomobilin hareket halinin canland›r›lmas›n› sa¤layarak, aerodinami¤e daha geniﬂ bir
aç›dan bak›lmas›na da imkân tan›yor. Havaland›rma sisteminde karbon filtre ve hava kalitesi sensörleri
bulunuyor. Kirleticilerin az veya orta yo¤unlukta bulundu¤u ortamlarda, karbon filtre kirlili¤i önemli ölçüde azalt›yor. Kirlilik çok yo¤unsa, sensör hava giriﬂini kapat›yor.
Volvo Cars’›n koku de¤erlendirme
kurulu, otomobilde yo¤un veya rahats›z edici koku olmamas›na dikkat ediyor. Sekiz kiﬂiden oluﬂan bu

kurul, kokular› 1 ila 6 aras›nda de¤erlendiriyor.
‹ç mekân malzemeleri, birçok kimyasal madde içeriyor. Bunlar›n baz›lar› tam kat› de¤il ve buharlaﬂabiliyor. Otomobilin iç ortam›n› bu
maddelerden ar›nd›rmak için, bileﬂenleri de¤iﬂtirerek bu kimyasal
at›klar› asgariye indiriyor. Kumaﬂlar, 1998’den beri Öko-tex sertifikal›. Bu da, çeﬂitli tehlikeli maddelere karﬂ› bir dizi testten baﬂar›yla
geçtiklerini gösteriyor. Derinin tabaklama sürecinde krom kullan›ld›¤› için, deri ürünler krom alerjisini
tetikleyebilir. Volvo XC70’de tüm
deri parçalar, bitkisel veya sentetik
olan, krom kullan›lmayan tabaklama süreçlerinden geçiyor.
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Çelik Motor Ticaret A.ﬁ. Operasyonel Kiralama Müdürü Murat Hac›osmano¤lu:

SEKTÖRÜN H‹ZMET
ODAKLI B‹R ÖZELL‹⁄‹ VAR
Önceleri yabanc› firmalar daha çok finansal yat›r›m amaçl› ortakl›klarla
geliyorlard›. Yani bize gelip yat›r›m yapan firmalar›n yurt d›ﬂ›nda o
sektörde uzmanl›klar› olmuyordu. Ancak son dönemlerde o alanda
uzmanlaﬂm›ﬂ, baﬂar›l› operasyonlar yapm›ﬂ firmalar›n yat›r›m yapmaya
baﬂlad›¤›n› görüyoruz.

1

965 y›l›nda ‹stanbul, Üsküdar’da
do¤an Murat Hac›osmano¤lu,
1988 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi
‹ktisat Fakültesi’nden mezun olur. ‹nﬂaatç› bir ailenin çocu¤u iken Japonlarla ortakl›k kurarak bal›kç›l›k iﬂine girer. Hem
iﬂi hem de Japoncay› geliﬂtirmek için Japonya’ya gidiﬂini, ‹ngilizcesini geliﬂtirmek
için Amerika’ya gidiﬂi izler. 1996 y›l›nda Anadolu Grubu’nda iﬂe baﬂlayan Hac›osmano¤lu, 2005 y›l›nda Çelik Motor’a
geçerek kiralama faaliyetleri projesinin
baﬂ›na geçer. Oldukça neﬂeli ve pozitif
bir kiﬂili¤e sahip Murat Hac›osmano¤lu
ile keyifli bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik.
Japonya ve Amerika’dan sonra Türkiye’
ye dönüﬂünüz ve kiralama sektörüne geliﬂiniz nas›l gerçekleﬂti?
1996 y›l›n›n A¤ustos’unda döndüm Amerika’dan. O dönemde birkaç holdinge baﬂvurmuﬂtum. Anadolu Tüketici Finansman›’nda sat›ﬂ ve pazarlama temsilcisi olarak iﬂe baﬂlad›m. Anadolu Grubu içindeki yolculuk da o zaman baﬂlam›ﬂ oldu.
Sonra Cetelem ile birleﬂtik. Oradaki sistemi transfer ettik, Türkiye’ye uyarlad›k.
Türkiye’de ilk kefilsiz ve rehinsiz otomobil kredisini veren firma olduk. Dokuz y›l› aﬂk›n bir süre orada çal›ﬂt›ktan sonra
2005 y›l›nda yine Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Motor’a geldim. Çelik Motor 45. y›l›n› kutluyordu. O dönemde Çelik Motor içerisinde bir kiralama faaliyeti baﬂlam›ﬂt›. Bu faaliyeti büyütmek, ayr› bir birim, departman haline getirmek
amac› oluﬂmuﬂtu. Bu projenin yöneticili¤ini bana teklif ettiler ben de kabul ettim.

Foto¤raflar: Murat ÖZBEY

Çelik Motor’a geçti¤inizde neler planl›yordunuz? Düﬂündüklerinizi gerçekleﬂtirebildiniz mi?
Yüzde 90 benim hedefledi¤im, akl›mdan
geçirdi¤im ﬂeyler gerçekleﬂti diyebilirim.
Baﬂlad›¤›m ilk ay gözlemlerime göre bir
rapor haz›rlad›m. Ona göre de bir hedef
belirledim. Bunlar say›sal de¤il, daha organizasyonel hedeflerdi. Ben geldi¤imde
beﬂ kiﬂilik bir ekip vard›. Kendi gözlemlerim do¤rultusunda, çeﬂitli baﬂl›klar alt›nda, bu oluﬂumu nas›l bir organizasyonla
belirli bir noktaya getirebilece¤imize iliﬂkin görüﬂlerimi yönetimle paylaﬂt›m. Tabii sektörün uzman› de¤ildim. Ama sek38>39

törün finansal ve operasyonel, hizmet
odakl› bir özelli¤i var. Taahhüdünü verdi¤iniz bir dönem için hizmet sat›yorsunuz. Kiralamadaki planlar›m›z›n içinde
organizasyonumuzu geliﬂtirmek vard›.
Çünkü ﬂartlara ve duruma göre hareket
etmek önemli, esnek olmak, esnaf olmak
önemli. Çok fazla kurumsal durup, “Ben
bu ad›m› atmam, buradan öteye gitmem.”
derseniz de piyasa ﬂartlar›n›n, rekabetin
d›ﬂ›nda kalabilirsiniz. Elinizden geldi¤i kadar müﬂterinin ihtiyac›na cevap verecek
özel bir çal›ﬂma yapman›z gerekiyor. Tabii ki istekler ve beklentiler sonsuz, kaynaklar da s›n›rl›. Bu tamamen bir operasyon yönetimi. Sat›ﬂ anlaﬂmas›n› yapt›¤›n›z
anda baﬂlayan bir sat›ﬂ yolculu¤unuz var.

Baﬂlad›¤›n›z dönemle bugünü k›yaslarsan›z, otomotiv sektöründeki geliﬂmelerin
hem Çelik Motor’u hem de genel olarak
kiralama sektörünü nas›l etkiledi¤ini düﬂünüyorsunuz?
Rakamlara bakt›¤›m›z zaman bizim sektörümüzün son iki y›lda iyi bir geliﬂme
gösterdi¤ini görebiliyoruz. Çelik Motor
olarak sektör içindeki pay›m›z baﬂlang›çta daha küçüktü. Örne¤in ben 400-500
adetle baﬂlad›m. Bugün 4 bin adetteyiz.

Yani h›zl› bir büyüme geçirdik say›l›r.
Bundan sonraki yolculu¤umuz da 6 bin,
8 bin, 10 bin diye gidecektir. Ama büyümek için de mutlaka pazarda iyi çal›ﬂmalar yapman›z gerekir. Ben özellikle ﬂunlar› gözlemledim: ‹ki y›l önce biz piyasaya
girdi¤imizde ve birkaç gazete ilan›m›z ç›karken, gazeteye ilan veren pek olmuyordu. Ama son bir senedir çok ciddi ilanlar ç›kmaya baﬂlad› ve yabanc› ortakl› yeni firmalar girdi. Ayr›ca, önceleri yabanc› firmalar daha çok finansal yat›r›m
amaçl› ortakl›klarla geliyorlard›. Yani bize gelip yat›r›m yapan firmalar›n yurt d›ﬂ›nda o sektörde uzmanl›klar› olmuyordu. Ancak son dönemlerde o alanda uzmanlaﬂm›ﬂ, baﬂar›l› operasyonlar yapm›ﬂ
firmalar›n yat›r›m yapmaya baﬂlad›¤›n›
görüyoruz. Onlar›n tecrübelerinin fazla
olmas› ve bu tecrübeye dayal› olarak bizdeki verimlili¤i ölçerek geliyor olmalar›
da bizim için olumlu bir geliﬂme. Bugüne

ﬁartlara ve duruma
göre hareket etmek
önemli, esnek olmak,
esnaf olmak önemli.
Çok fazla kurumsal
durup, “Ben bu ad›m›
atmam, buradan
öteye gitmem.”
derseniz de piyasa
ﬂartlar›n›n,
rekabetin d›ﬂ›nda
kalabilirsiniz.
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k› alacaklar›n› söyleyeceklerdir. Ama bir
taraftan da özellikle küçük adetli kiralamalar için “Acaba kiralasam m›, yoksa
sat›n m› alsam?” sorusu daha çok gündeme geldi. Çünkü aradaki fark daha da kapand›.

kadar gelen bu sektörel büyümede de asl›nda iki sene öncesine kadar kârl›l›¤› art›r›c› daha fazla avantajlar varm›ﬂ. Örne¤in yat›r›m indirimi avantaj› varm›ﬂ, iki
sene önce bu kalkt›. KDV avantajlar›n›
zaten saymaya gerek yok. Sat›ﬂ fiyatlar›
da daha yüksekteydi. Ama müﬂteri yüksek de olsa düﬂük de olsa bedelini ödeyecek, çünkü bu hizmete ihtiyac› var.
Operasyonel bir yük var ortada. Mesela
ilaç ﬂirketleri y›llard›r araç sat›n alm›yorlar, kiral›yorlar. Kiralama mant›¤› da asl›nda ilaç ﬂirketleriyle baﬂlad› bildi¤im kadar›yla. Kiralama yapt›klar› zaman net
masraflar›n› daha iyi hesaplayabiliyorlar.
Hem, yüzlerce araçl›k bir filoyu yönetmek de baﬂl› baﬂ›na bir operasyonel yüktür. Bu yüzden bununla u¤raﬂmak istemiyorlar. Çünkü daha fazla odaklanmalar› gereken faaliyet alanlar› var.
Piyasada bu aç›dan bakmayan, araçlar›n sahibi olmay› bir yere kadar finansal
güç olarak gören firmalar var m›?
Bence var. Bu konuda bir araﬂt›rma yapt›m. KOB‹’lere bakt›¤›n›zda aﬂa¤› yukar› yüzde ellisi hâlâ arac›n sahibi. ‹nsanlarda kiralamaktansa sahip olma duygusu
a¤›r bas›yor. Filo kiralama baz›nda konuﬂursak, operasyonel faydan›n peﬂinde olan
firmalar, adedi ne olursa olsun kesinlikle
kiralama yapacak ve bu kiralama onlara avantaj sa¤layacak. Kiralama firmalar› etrafta dolaﬂ›yor, birileri bundan haberdar oluyor, birilerine teklif yollan›yor,
teklif yolland›kça tetikleniyor, böylece ilgi baﬂl›yor. Kiralama yapanlar etraflar›ndakileri teﬂvik ediyor.
Araç kiralama sektöründe ulaﬂ›lan 120 bin
adetlik say› sizce Türkiye için yeterli mi?
Bence sektör mutlaka daha da büyüyüp
geniﬂleyecek. Ama geliﬂme h›z› olarak çok
da h›zl› geliﬂece¤ini düﬂünmüyorum. Sektörde 2010 y›l› için 300 bin adede ulaﬂ›laca¤› öngörülüyor ancak ben o kadar
iyimser de¤ilim. Bu kadar h›zl› büyüyece¤ini düﬂünmüyorum. 220 bin daha yak›n
bir hedef gibi geliyor. Ancak konjonktürel baz› etkenlerin olaca¤›n› tahmin ediyorum bu hususta. Biliyorsunuz en son
bir vergi yasas› de¤iﬂikli¤i de yaﬂad›k. Gerçi yeni uygulamada örne¤in binek araçlarda maliyetler yüzde 10-15 artm›ﬂ ol40>41

Öncelikli hedefiniz Çelik Motor’un satt›¤› ya da distribütörlü¤ünü yapt›¤› araçlar›n kiralanmas› m›d›r? Di¤er markalar›n
araçlar›n› da kiral›yor musunuz?
Kendi markalar›m›za tabii ki öncelik tan›yoruz çünkü kendi markalar›m›z söz konusu olunca kendimizi birçok noktada
çok daha rahat, daha hâkim hissediyoruz.
Markalara da¤›lm›ﬂ bir filoyu yönetmekle, bayileri kendi distribütörlü¤ünüz alt›nda yap›lanm›ﬂ bir markay› yönetmek aras›nda tabii ki bir f›rsat fark› vard›r. Böylece hem bayilerimize hem de servislerimize destek sa¤lam›ﬂ oluyoruz. Asl›nda
her bir yenileme, her bir 2. el sat›ﬂ, pazarda yürüyen KIA marka araç say›s›n›n artmas›n› yani trafikteki araç park›n›n sürekli büyümesini sa¤layan bir hizmet oluyor.
Ayr›ca stoklar›m›z› da temizlememizi sa¤l›yor. Ancak kendi segmentimizin yetmedi¤i durumlarda baﬂka marka araçlarla
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›m›z da var.

Bence sektör mutlaka
daha da büyüyüp
geniﬂleyecek. Ama
geliﬂme h›z› olarak çok
da h›zl› geliﬂece¤ini
düﬂünmüyorum.
Sektörde 2010 y›l› için
300 bin adede
ulaﬂ›laca¤› öngörülüyor
ancak ben o kadar
iyimser de¤ilim.
mas›na ra¤men ihtiyac› olan firmalar yine de araç kiralayacakt›r. Bu art›ﬂ da araç
baﬂ›na 40-50 Euro ek bir maliyet demektir. Bunu da yapmak zorundas›n›z. Yapmazsan›z kendi cebinizden karﬂ›layacaks›n›z demektir.
Müﬂteriler bu durumu nas›l karﬂ›l›yorlar?
Sektörel bir yans›ma oldu¤u için müﬂterilerden çok negatif bir tepki yok. Bütün
firmalar bunu yans›tmak zorunda çünkü.
Hangi firman›n kap›s›n› çalsan›z bu far-

Dört bin arac›n›zdan binek ve ticari da¤›l›m› nas›l?
Ticari çok az, yüzde doksan oran›nda binek arac›m›z vard›r. Yeni vergi uygulamas› yükünün alt›nda en çok ezilen grup
araçlar, yani binekler bizde çok fazla.
Ticaride biraz daha teferruat var. Baz› firmalar ticari araç söz konusu olunca kendi araçlar›na sahip olmak istiyorlar. Ama
yine de baz› firmalar kiral›yorlar. Kamu
sektörü son dönemlerde kiralamaya daha çok yönelmeye baﬂlad›. Ticari araç kiralama denilince iﬂ makinelerinin kiralanmas› bile yap›l›yor. Sektör bu yönde daha h›zl› büyüyebilir. Ticari araçlarla ilgili K1 ve K2 belgelerinden de söz etmek
gerekir. Kiralayan firma olarak taﬂ›y›c›l›k ruhsat›n› kendi ad›n›za ç›kar›yorsunuz, kiral›yorsunuz, sorumluluk taﬂ›yorsunuz. Araç kiralama hususundaki yasal
düzenlemeler çok yetersiz. Sektör 90’lar›n ortas›ndan itibaren yeni yeni oturmaya baﬂlad›¤› için de yasal düzenlemelerde
eksiklik çok fazla. Mesela trafik cezalar›

ile ilgili çok sorun yaﬂan›yor. Ödeseniz bir
türlü, ödemesiniz bir türlü. Müﬂteriye
dönseniz bu kez onun itirazlar›n› gö¤üslemek zorunda kal›yorsunuz. Uzun vadeli kiralamalarda çok sorun olmuyor da
k›sa vadeli örne¤in günlük kiralamalarda
trafik cezas›yla ilgili sorunu çözmek çok
daha kar›ﬂ›k oluyor. Baﬂka bir konu da
aksiyon alma hususudur. Müﬂteri ile ihtilafa düﬂtü¤ünüz zaman elinizdeki sözleﬂmeye dayanarak hareket etmek istedi¤inizde bu yöndeki kanallar›n da kapal› oldu¤unu görüyorsunuz. Devletin hem
bu yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleﬂtirmesi hem de sektörü daha fazla
dikkate almas› ve deste¤ini art›rmas› gerekmektedir.
Yeni vergi yasas› ile ilgili düﬂünceleriniz
nelerdir?
Vergi uzmanlar›nca yap›lan yorumlar›
okudu¤umuzda çok da adil bir uygulama
olmad›¤›n› görüyoruz. Bizim geçen y›l plakalan›p da üç ay, beﬂ ay, bir y›l sonra sat›lan arac›m›z yok. Böyle bir avantaj›n peﬂinden koﬂmad›k. Yasan›n bu ﬂekilde
avantaj elde etme peﬂinde koﬂan firmalar› sektörden elemesi sonucunu do¤urup
yararl› olaca¤›n› düﬂünürsek, bu firmalar›n ayr› tan›mlanmas› ve ona göre davran›lmas› gerekir. Suçu tan›mlamad›¤›n›z
zaman cezay› da olmas› gerekti¤i gibi kesemiyorsunuz.
KIA’n›n sat›ﬂlar›na bakacak olursak Türkiye’de özellikle 4x4 araç segmentinde ilk
iki s›rada yer al›yor. Peki Çelik Motor’da kiralama aç›s›ndan 4x4’ler ne kadar
yer tutuyor?
Kia Sorento, 2004 y›l›ndan beri Türkiye’nin en çok sat›lan 4x4’ü olma baﬂar›s›n› sürdürüyor. Herhalde çok az model
bu kadar istikrarl› bir sat›ﬂ grafi¤i yakalam›ﬂt›r. Kia Sportage da ayn› baﬂar›ya
sahip. 2007 y›l›nda Kia Sorento ve Sportage, 4x4 pazar›n›n % 21,5’lik bir k›sm›n› oluﬂturdular. 4x4’ler bizim araçlar›m›z›n da % 12’sini oluﬂturuyor. 480 adet
4x4 arac›m›z var. 4x4 segmentindeki
araçlar için bize baz› kiralama ﬂirketlerinden de talepler geliyor. Biz onlar› da de¤erlendiriyoruz. Sat›n almak için de¤il, kiralamak için. Bu ﬂekilde paslaﬂmalar olabiliyor.

Önemli bir nokta da 2. ellerin de¤erlendirilmesi. 2. el konusunda neler yap›yorsunuz?
Biz üçüncü y›l›m›z› yaﬂad›¤›m›z için bizde de geri dönüﬂler baﬂlad›. Bu sene 700800 araç sataca¤›z gibi görünüyor. 4x4’ler
az say›da oldu¤u için perakende sat›ﬂlar›m›z oldu ama perakende sat›ﬂ ayr› bir
operasyonel yük getirdi¤i için genelde bizim toptan sat›ﬂlar›m›z oluyor. 2. el sat›ﬂlar›m›z oldu¤u zaman oluﬂan listeden kendi portföyümüzdeki bütün al›c›lar› haberdar ediyoruz. Onlar da hem gelip araçlar› inceleme f›rsat› buluyorlar hem de bizim hedefledi¤imiz bir sat›ﬂ rakam› baz
al›nmak üzere en iyi fiyat› veren al›c›lar
araçlar› sat›n alma imkân› buluyorlar. Fiyatlar pazar taraf›ndan belirleniyor sonuç
olarak. Bir de 2. el konusunda özellikle
araçlar›n geçmiﬂi hakk›nda bilgi sahibi olmalar› aç›s›ndan al›c›lara büyük bir avantaj sa¤l›yoruz. Periyodik bak›mlar› ile ilgili kay›tlar ya da bir kaza, bir parça de¤iﬂimi, boyanmas› gibi durumlar servislerimizde hep kay›t alt›nda oluyor. Biz bazen müﬂteri görünceye kadar araçtaki çi-

zikleri dahi onarm›yoruz ki müﬂteri ne ald›¤›n› görsün, bilsin.
Çelik Motor’un çal›ﬂma stratejisi, yaklaﬂ›m› ve müﬂterilerin Çelik Motor’u nas›l gördü¤ü hakk›ndaki de¤erlendirmeleriniz nelerdir?
Bence müﬂteriler Çelik Motor’u sektöre
ciddi bir yat›r›m yapm›ﬂ ve ciddi hizmet
veren bir firma olarak görüyorlar. Tabii
Anadolu Grubu’nun da Çelik Motor’un
arkas›nda yer al›yor olmas› müﬂterideki
güven duygusunu art›r›yor. Bence müﬂteri için bu çok önemli bir nokta. Ancak
müﬂterilerin geri dönüﬂlerinin, tekrar bizimle çal›ﬂmay› tercih etmelerinin sebebi
Çelik Motor’un hizmetinden memnun kam›ﬂ olmalar›d›r. Bizim de en önemli hedeflerimizden bir tanesi müﬂteri memnuniyetidir. Müﬂteri memnuniyetini de hizmetin süreklili¤i ve sorunlar›n çözümlenme süreci belirliyor. Biz, müﬂteri memnun
oldu¤u takdirde bizim de memnun olaca¤›m›z› biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Çal›ﬂma felsefemiz bu bak›ﬂ aç›s›
üzerine kuruludur.
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2. EL
Araç kiralama sektöründe 2. el araçlar çok önemli bir yer tutmakta.
Araç park›na 0 km araç katan firmalar için üzerinde titizlikle durulmas›
gereken bir husus da eski araçlar›n de¤erlendirilmesi. Araç kiralama
sektörünün önemli oyuncular›n›n 2. el konusundaki görüﬂleri,
planlamalar›, stratejileri ve faaliyetlerine iliﬂkin yöneltti¤imiz sorulara
verdikleri cevaplar› sektörle paylaﬂ›yoruz.

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

Bir y›l içinde filonuzun yüzde kaç› yenileniyor?
Filonun yenilenme oran› birçok faktöre göre de¤iﬂebilmekle birlikte kabaca her y›l mevcut filonun % 40-42’si oran›nda bir yenileme yap›ld›¤› söylenebilir.
2007 y›l›nda kaç adet 2. el araç satt›n›z?
2007 y›l›nda ortalama yaﬂ› 2,25 y›l olan 2.693 araç sat›lm›ﬂt›r.

Decar Rent A Car
Filo Müdürü
Berat Ecemiﬂ
Bir y›l içinde filonuzun yüzde kaç› yenileniyor?
2007 Aral›k ay›nda ç›kan yasadan önce filomuzun tamam›na yak›n›n› 12 ay geçmeden yeniliyorduk. Bu hem müﬂterilere daima yeni araçlarla hizmet vermemizi ve dolay›s›yla
hizmet kalitemizin artmas›n› sa¤l›yordu hem de araçlara daha az masraf yaparak 2. elde minimum zararla araçlar›n sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtiriyorduk. Ancak KDV oran›ndaki de¤iﬂikliklerle araçlar› kullanma süremiz 12 aydan daha fazla olacakt›r.
2007 y›l›nda kaç adet 2. el araç satt›n›z?
500 adet civar›nda sat›ﬂ›m›z oldu.
2. el araçlar›n›z› hangi kanallardan sat›yorsunuz?
Bu araçlar› genelde bulundu¤u illerde, ‹stanbul’a getirmeden, o anki ﬂartlara göre esnaf ya da binicilere satarak de¤erlendiriyoruz. Baz› 2. el sitelerine üyeliklerimiz mevcut.
Holding içerisinde de sat›ﬂlar›m›z olmakta.
2. el araçlar›n›z›n sat›ﬂ› için kendi bünyenizde yap›lanmalar
söz konusu mu?
ﬁirket bünyesinde gerek araçlar›n ekspertizinin gerekse trafik veya di¤er gerekli evraklar›n takibi için bir ekibimiz var.
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Araç kiralama firmalar›nca piyasaya sunulan araçlar 2. el
piyasas›n› nas›l etkiliyor?
Ben olumlu oldu¤u kanaatindeyim. Piyasada 2. elde alternatiflerin de artmas›n› sa¤lad›. Zaten art›k 2. el araç al›m›na eskisi kadar uzak de¤il al›c›lar.
Bunun en büyük nedeni de 0 fiyat› ile dikkate de¤er bir fark
olmas› ve piyasada dedi¤im gibi temiz ve alternatifli araçlar›n bulunmas›.
2. el araç sat›ﬂ›ndaki KDV oran›n›n % 18’e ç›k›ﬂ›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bunun araç kiralama sektörüne etkileri nelerdir?
En önemli etkisi kiralama fiyatlar›nda art›ﬂ yönünde olacakt›r. Sektörde sadece KDV avantaj›n› kullan›m amaçl›, gerçek faaliyet alan› olan kiralaman›n d›ﬂ›na ç›km›ﬂ ya da zaten hiç bu amaçla kurulmam›ﬂ firmalar›n oldu¤u düﬂünülürse, bu zaten beklenen bir ﬂeydi.

2. el araçlar›n›z› hangi kanallardan sat›yorsunuz?
2. el araçlar›n sat›ﬂ› ﬂirketimizin 2. el departman› taraf›ndan
yürütülmektedir. Bu departman ﬂirket bünyesinde yer alan
kapal› ve aç›k araç park›m›zda perakende 2. el sat›ﬂ yürüttü¤ü gibi ayn› zamanda otomax sistemi üzerinden elektronik ortamda da sat›ﬂlar›n› sürdürmektedir. Bir di¤er önemli kanal ise nihai al›c›ya sat›ﬂ yapan 2. el galerilerine toptan sat›ﬂt›r. 2. el konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ bu tür firmalar
toplu al›mlarla ﬂirketimizin operasyonel yüklerini minimize
etmesine yard›mc› olmaktad›r.
2. el araçlar›n›z›n sat›ﬂ› için kendi bünyenizde yap›lanmalar
söz konusu mu?
H›zl› ve etkin bir 2. el sat›ﬂ altyap›s› bulunmas›na ra¤men,
perakende 2. el sat›ﬂlar›n pay›n›n art›r›lmas›na yönelik projeler yürütülmektedir. Bunlar standart araçlar için 2. el piyasas›n›n güçlü oldu¤u bölgelerde bir 2. el sat›ﬂ noktas› ile
lüks araçlar için yine ‹stanbul’un önemli merkezlerinden birinde bir baﬂka sat›ﬂ noktas› açmak ﬂeklinde gerçekleﬂecektir. ﬁirket bünyemizde 2. el konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ bir kadro yap›lanmas› ile birlikte elektronik ortamda sat›ﬂlar›n da
altyap›s› planlanmaktad›r.
Araç kiralama firmalar›nca piyasaya sunulan araçlar 2. el
piyasas›n› nas›l etkiliyor?
Türkiye’de 2. el sat›ﬂ adetleri her ne kadar ölçülemese de yap›lan bir k›s›m ba¤›ms›z çal›ﬂmalar göstermektedir ki s›f›r
araç sat›ﬂlar›n›n 2 kat› seviyesinde 2. el sat›ﬂ gerçekleﬂmektedir. Buradan ç›kan sonuç 1,2 milyon üzerinde 2. el sat›ﬂ
gerçekleﬂti¤i yönündedir. Araç kiralama sektörünün elinde-

ki toplam araç say›s›n›n halihaz›rda 130 bin civarlar›nda oldu¤u ve bunlar›n en fazla % 40-45 kadar›n›n her y›l piyasaya 2. el olarak sunuldu¤u hesap edilirse etki hakk›nda
da yorum yap›labilir. Araç kiralama sektörünün 2. el piyasas› içindeki pay› % 4,5-7 aras›ndad›r. Sektörün 2. el piyasada büyük oyunculara sahip olmas›na ra¤men etkinli¤i
ve piyasay› etkileme gücü k›s›tl› dahi denemeyecek kadar azd›r.
2. el araç sat›ﬂ›ndaki KDV oran›n›n % 18’e ç›k›ﬂ›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bunun araç kiralama sektörüne etkileri nelerdir?
Maliye Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› de¤erlendirmelere elbette sayg› duyuyoruz. Bu karar›n al›nmas›na sebep olan etkenlerin
ço¤unu anl›yor, baz› aç›lardan al›nan karar› destekliyoruz.
Sektörün gelece¤ine yönelik olarak al›nan karar yeni bir ortam yaratm›ﬂ, yeni dengeler oluﬂturmuﬂ, DRD Derindere Filo Kiralama da bu dengelere kendisini uyarlam›ﬂ ve yoluna
devam etmektedir.
Bununla birlikte, mevcut hukuki düzenlemeler ve vergi oranlar›na dayanarak kârl›l›klar› hesaplan›p kontrata ba¤lanm›ﬂ
mevcut filo araçlar› için de bu karar›n geçerli olmas› sektörü olumsuz etkilemiﬂtir. Geçmiﬂe yönelik bu uygulaman›n
yarataca¤› büyük olumsuzluklar› sektörün elimine etmesi,
vergi art›ﬂ›n› 2. el fiyatlara yans›tmas› gibi bir olas›l›k bulunmad›¤›ndan hükümetimizin ve Maliye Bakanl›¤›’n›n tüm
kadrolar›n›n bu konuda yeniden de¤erleme yapaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Finansal leasing firmalar› için geçerli olan “Yeni kontratlarla birlikte geçerli olma” ilkesinin operasyonel filo kiralama için de geçerli olmas› gerekti¤ini düﬂünüyor ve Maliye
Bakanl›¤›’n›n da bu yönde bir düzeltme karar› alaca¤›na inan›yoruz.
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Beyaz Filo Kiralama
Sat›ﬂ ve Paz. Genel Müdür Yrd.
Bilal Yurddaﬂ

Central Car Rental
‹ﬂ Geliﬂtirme ve Planlama Direktörü
Ersan Abdullaho¤lu
Bir y›l içinde filonuzun yüzde kaç› yenileniyor?
Yaklaﬂ›k olarak y›ll›k % 30-35’i yenileniyor.
2007 y›l›nda kaç adet 2. el araç satt›n›z?
600 adet.
2. el araçlar›n›z› hangi kanallardan sat›yorsunuz?
‹nternet ve gazete ilanlar› ile binicilere, ayr›ca galeri ve kurumsal 2. el firmalar›na sat›ﬂ yapmaktay›z.
2. el araçlar›n›z›n sat›ﬂ› için kendi bünyenizde yap›lanmalar
söz konusu mu?
ﬁu an için söz konusu de¤il. Ancak gelecekte günün ﬂartlar›na göre bu yap›lanma için planlar›m›z mevcut.

Araç kiralama firmalar›nca piyasaya sunulan araçlar 2. el
piyasas›n› nas›l etkiliyor?
Ayn› gurup araçlardan çok miktarda ve bir seferde pazara
sunulmas› araç fiyatlar›n› aﬂa¤›ya çekiyor.
2. el araç sat›ﬂ›ndaki KDV oran›n›n % 18’e ç›k›ﬂ›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bunun araç kiralama sektörüne etkileri nelerdir?
Yurt d›ﬂ›nda y›llard›r uygulanan bir durum. Türkiye’de de
bekliyorduk. As›l mesle¤i operasyonel kiralama olan firmalar›n di¤erlerinden farklar›n› ortaya ç›karaca¤› için bizim
ad›m›za olumlu bir geliﬂmedir.

Bir y›l içinde filonuzun yüzde kaç› yenileniyor?
2007 y›l›nda % 65'i yenilenmiﬂtir.
2007 y›l›nda kaç adet 2. el araç satt›n›z?
1.733 adet.
2. el araçlar›n›z› hangi kanallardan sat›yorsunuz?
Grup firmam›za ait 2. el sat›ﬂ kanallar›n› kullan›yoruz.
2. el araçlar›n›z›n sat›ﬂ› için kendi bünyenizde yap›lanmalar
söz konusu mu?
Hay›r, ﬂu aﬂamada grup deste¤i bize yetiyor.
Araç kiralama firmalar›nca piyasaya sunulan araçlar 2. el
piyasas›n› nas›l etkiliyor?
Dönemsel olarak benzer tarihlerde yo¤unlaﬂan sat›ﬂ süreci
olmas› halinde fiyatlara bir bask› yapmakla birlikte, genelde
otomobillerin 2. el de¤erlerini bizlerin oluﬂturdu¤una inan›yorum. Sonuçta sat›ﬂa arz edilen otomobil adetlerini düﬂündü¤ümüzde, biz ve bizim gibi firmalar›n piyasada fiyat
belirleyici mekanizmay› oluﬂturmas›n›n çok do¤al oldu¤unu
düﬂünüyorum.
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Europcar Türkiye
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2. el araç sat›ﬂ›ndaki KDV oran›n›n % 18’e ç›k›ﬂ›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bunun araç kiralama sektörüne etkileri nelerdir?
Bugüne kadar yap›lan hesaplamalar içerisinde tahmini kârlar›m›z›n % 15-17 aras›nda geri çekilmesi ile birlikte sektörün genelini olumsuz etkilemiﬂtir. Yat›r›m olanaklar› güçleﬂmekte, sektörde daha yeni ve daha kaliteli otomobillerle
hizmet verme ﬂans› k›s›tlanmakta, ayn› zamanda kiralama
fiyatlar› üzerinde de bask› oluﬂturan bir uygulama olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.

Bir y›l içinde filonuzun yüzde kaç› yenileniyor?
Filodaki araç yenileme say›lar›, daha önceki y›llarda sat›n
ald›¤›m›z otomobil adetleri ve bu otomobillerin kira dönüﬂ zamanlar› ile do¤rudan ilgili. Beyaz filo kiralama ve flap
tour ﬂirketlerimizde yaklaﬂ›k 10.000 civar›nda araç park›m›z var. Dolay›s›yla bu y›l içinde sat›ﬂ›n› yapmay› planlad›¤›m›z say› 1.700, bunun yan› s›ra bu y›l içerisinde sat›n almay› planlad›¤›m›z otomobil say›s› da 5.000 adettir.
2007 y›l›nda kaç adet 2. el araç satt›n›z?
Geçen sene toplamda satt›¤›m›z araç say›s› 3.000 adettir. Ancak bu noktada özellikle aktarmak istedi¤im bir husus var.
2. el otomobil sat›ﬂ› çok önem verdi¤imiz bir iﬂ kolu. Çünkü kârl›l›klar›m›zla do¤rudan ilgili. Bu yüzden biz kendi yap›lanmam›zda 2. el araç sat›ﬂ› için ayr› bir ﬂirket kurduk. Ad›
Beyaz Sistem. Beyaz Sistem kendi organizasyonel yap›s› içerisinde otomobil sat›ﬂlar›n› düzenlemektedir. Kendi otomobillerimizden geçen sene 1.532 adet sat›ﬂ gerçekleﬂtirdik.
Kalan 1.500 civar›ndaki otomobil ise, Beyaz Sistem firmam›z›n, baﬂka müﬂterilerden al›p-satt›¤› araçlar› içermektedir.
2. el araçlar›n›z› hangi kanallardan sat›yorsunuz?
Az önce de belirtti¤im gibi Beyaz Sistem kendi organizasyonel yap›s› içinde sat›ﬂ kanallar› oluﬂturmaktad›r. Ankara’da
üç farkl› noktada do¤rudan nihai müﬂteriye sat›ﬂ yapt›¤›m›z
bir yap›lanmam›z var. Hatta Ankara’daki baz› 0 kilometre
otomobil sat›ﬂ› yapan plazalar›n da 2. el departmanlar›n› Beyaz Sistem organize etmektedir. Mart baﬂ›nda, 2. el sat›ﬂ
noktam›za Ankara’da yeni bir merkez daha eklenecektir. Bu
merkezde ise Ankara’n›n en büyük kapal› alan 2. el otomobil sat›ﬂ sistemi kurulmaktad›r. Bu merkezde ayr›ca mevcut araçlar›m›za hizmet verecek Beyaz Servis, car care, sigorta, kredi, takas gibi destek unsurlar da bulunacakt›r. Bir
di¤er sat›ﬂ kanal›m›z› ise, Türkiye genelinde oluﬂturulmuﬂ
geniﬂ bir bayi a¤› oluﬂturmaktad›r. Di¤er yandan Beyaz Filo Kiralama olarak, tüm kiralama sat›ﬂ ekibimizin de müﬂterilerimizin 2. el araçlar›n› sat›n alma hedefleri bulunmaktad›r. Geçen sene bu kapsamda sat›ﬂ ekibimiz yaklaﬂ›k dokuz milyon dolarl›k al›m yapm›ﬂt›r. Bu y›l sat›ﬂ ekibimizin
hedefi ise 12 milyon dolard›r.
2. el araçlar›n›z›n sat›ﬂ› için kendi bünyenizde yap›lanmalar
söz konusu mu?
Yap›lanmam›za ek olarak, web sitemiz üzerinden de bizlere ulaﬂmak mümkün. Dolay›s›yla 2. el araç sat›ﬂ›nda kullan›labilecek tüm kanallar› etkin bir ﬂekilde kullanmaktay›z. Hatta kiralama tekliflerinde dahi, müﬂterilerimizin 2. el
araçlar›n› almak ad›na yapt›¤›m›z uygulamalar, sektörde örnek oluﬂturmaktad›r.

Araç kiralama firmalar›nca piyasaya sunulan araçlar 2. el
piyasas›n› nas›l etkiliyor?
Öncelikle kiralama firmalar›ndan sat›lan araçlar piyasada
belli bir derinli¤in oluﬂmas›na çok önemli katk› sa¤lamaktad›r. Bu noktada, kiralama firmalar›ndan sat›lan araçlar›
kurumsal firmalar ya da merdiven alt› firmalar diye kabaca
ikiye ay›rd›¤›m›zda, bizler gibi kurumsal firmalarca sat›lan
araçlar› tüketiciler tercih etmektedir. Çünkü sat›lan araçla
ilgili her türlü bilgiyi müﬂterilerimizle paylaﬂ›yoruz. Neresinde de¤iﬂim olmuﬂ, gerçek kilometresi nedir, araç kaza yapm›ﬂ m› gibi. Dolay›s›yla sat›lan araçlar›n tamamen arkas›nda durmaktay›z. Zaten sat›ﬂa sundu¤umuz araçlara da
önceden mutlaka bak›m-onar›m hizmetlerini vermekteyiz.
Bu yüzden tüketiciler do¤rudan galeriler yerine, bizlerden
araç sat›n almay› daha çok tercih etmektedirler. Sonuçta tüketiciler, 2. el fiyatlar konusunda da aldanmadan, güvenle
otomobillerini alabilecek bir sistemin parças› olabiliyorlar.
2. el araç sat›ﬂ›ndaki KDV oran›n›n % 18’e ç›k›ﬂ›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bunun araç kiralama sektörüne etkileri nelerdir?
2. el binek s›n›f›ndaki araçlar›n sat›ﬂ›ndaki KDV oran›n›n %
18’e ç›kmas› ﬂüphesiz kiralama sektörünün en önemli aktörleri olan bizim gibi kurumsal firmalara büyük zararlar oluﬂturmaktad›r. Ancak bugüne kadar devletten hep KDV alaca¤›m›z oldu¤u ve bu alacaklar›n da minimum 10-15 milyon
dolarlar seviyesinde olmas›ndan ötürü k›sa ve orta vadede yaﬂan›lan zarar› hemen hissetmememizi art›k bir avantaj olarak
yorumluyoruz. Ancak yine de, cash flow ve genel finansman
dengemizi hemen olumsuz etkilemeye baﬂlamas› da kaç›n›lmaz. Çünkü daha önce % 1 ile yap›lan projelerde oluﬂturulan draft kârl›l›klar›n hepsi ortadan kalkt›. Di¤er yandan uzun
soluklu düﬂündü¤ümüzde ise, KDV art›ﬂ›ndaki bu uygulama
sektörde daha nitelikli iﬂ yapmak isteyen firmalar›n önünü
açt›. K›sacas› sadece “KDV ticareti” yapmak ad›na kiralama
sektörüne giren firmalara sa¤lanan haks›z kazanc›n önüne
geçilmiﬂ oldu. Ama bu maalesef bizim gibi sektörü domine
eden firmalar aç›s›ndan, kurunun yan›nda yaﬂ da yanar misali bir uygulamad›r. Sonuç itibar›yla kiralama sektöründe,
KDV ticareti yapan firmalar›n art›k kiralama yapmayaca¤›
gerçe¤i ile sektörün daha da geliﬂece¤ine ve kendi dinamiklerini oluﬂturmaya baﬂlayaca¤›n› düﬂünüyoruz. KDV oranlar›ndaki art›ﬂ›n kiralama fiyatlar›na yans›mas› ise, art›ﬂ yönünde oldu. Araç cinsine ve kiralama süresine göre geçen seneye göre art›ﬂ minimum % 8 ile % 15 aras›nda olmaktad›r.

SÖYLEﬁ‹

DOD Do¤uﬂ Oto De¤erlendirme Genel Müdürü ‹lhami Eksin:

SATIﬁLARIMIZI % 70
ORANINDA ARTIRDIK
Günlük ve operasyonel araç kiralama ﬂirketleri için en önemli
konulardan biri olan 2. el otomotiv sektörü ile ilgili olarak,
Türkiye’de kurumsal 2. el otomotiv sektörünün ilk ve en büyük
markas› DOD’un Genel Müdürü ‹lhami Eksin ile görüﬂtük.

T

ürkiye’de araç kiralama sektörünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Araç kiralama sektörü, baﬂta turizm, otomotiv ve sigorta sektörleri olmak üzere, ayn› anda birçok sektörle do¤rudan iliﬂkili olan ve önemli bir gelir kayna¤› olarak ülke ekonomisine ciddi katk›lar› olan lokomotif sektörlerden biridir.
Dünya çap›nda büyük bir öneme sahip
olan araç kiralama sektörü, ülkemize
1970’li y›llarda girmesine ra¤men önemi özellikle son y›llarda anlaﬂ›lm›ﬂ bir faaliyet alan›d›r ve bu nedenle çok büyük
bir potansiyele sahiptir.
Günlük ve operasyonel filo kiralama olarak iki gruba ay›rabilece¤imiz sektör, vergi, kasko, sigorta ve servis alanlar›nda
sa¤lad›¤› birçok maliyet avantaj›yla özellikle ticari kuruluﬂlar›n artan talepleriyle h›zla geliﬂmektedir. Bu noktada ﬂirketlerin, araç park› ihtiyaçlar›n› sat›nalma
yerine uygun fiyatlarla kiralama yoluyla
karﬂ›layabilmeleri, gereksiz kaynak aktar›m› ve personel istihdam› konular›nda da
sa¤lad›¤› avantajlarla özellikle ticari kuruluﬂlar›n gün geçtikçe sektöre ilgisinin
artmas›n› sa¤lamaktad›r.
Rent A Car firmalar›nca piyasaya sunulan araçlar 2. el piyasas›n› nas›l etkilemekte?
Artan talep ve sektöre özellikle son dönemde LeasePlan gibi uluslararas› platformda söz sahibi önemli oyuncular›n gir46>47

mesiyle büyüyen araç park›, her geçen gün
büyük bir h›zla geliﬂmektedir. Sektörün
gösterdi¤i bu h›zl› büyüme e¤ilimi, önümüzdeki y›llarda bu araç park›n›n çok daha büyük adetlere ulaﬂaca¤›n› aç›kça göstermektedir. Sektör büyüklü¤ü ve potansiyelini gözönüne ald›¤›m›zda, araç kiralama ﬂirketlerince tercih edilen araçlar›n tipi, modeli, adedi gibi kriterlerin otomotiv sektörüne do¤rudan etkilerini görebilmek mümkündür.
Bu denli büyük bir sektörün, kiralamadan dönen araç park›n›n yarataca¤› yüksek hacim ve bu araçlar›n gerekli kontrol
ve ekspertiz iﬂlemlerinin yap›labilmesi,
tüm bürokratik iﬂlemlerinin kolayl›kla çözümlenebilmesi, kiralama ﬂirketlerin gereksiz zaman ve maliyet kay›plar›n›n önüne geçilmesi, k›sacas› tek çat› alt›nda sat›ﬂ için gerekli tüm operasyonlar›n h›zl›,

kazançl› ve güvenilir bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilmesi, ancak DOD ve DOD gibi 2. el sektörünün di¤er büyük kurumsal kuruluﬂlar›yla mümkün olabilecektir.
Bu noktada DOD, uzun y›llara dayanan
tecrübesi, uzman ekipleri, yayg›n yetkili
sat›c› a¤›, tamamen yenilenen ve araç fiyat› verebilen geliﬂmiﬂ internet sitesi, ayl›k ulusal DOD dergisi, sertifikasyon süreci, aç›k art›rma organizasyonlar›, pazarlama kampanyalar› gibi uygulamalar›
ile y›llar öncesinden araç kiralama sektörü gibi büyük sektörlerin taleplerini rahatl›kla karﬂ›layabilecek seviyelere gelmiﬂtir.
Araç kiralama sektörünün, 2. el sektörü
kadar karﬂ›l›kl› etkileﬂim içerisinde bulundu¤u bir di¤er hizmet kanal› olan ekspres servis (fast-fit) sektöründe de, son
dönemlerde birbiri ard›na sektöre giren
büyük firmalar, sektörün yan kollar›yla
birlikte giderek daha da büyük bir hacme
sahip olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu alanda
DOD Markas›’n›n araç al›m sat›m operasyonlar›nda servis çözüm orta¤› olarak,
Do¤uﬂ Grubu bünyesinde faaliyet göstermekte olan Oto-Fix Ekspres Servis ile iﬂbirli¤i içerisinde bulunmaktay›z. Oto-Fix,
özellikle h›zla yayg›nlaﬂan servis a¤›, güvenilir, h›zl› ve ekonomik hizmet anlay›ﬂ›yla araç kiralama kuruluﬂlar›n›n oldu¤u kadar, kurumsal 2. el markalar›n›n da
en önemli çözüm ortaklar›ndan biri olarak sektörde yerini almaktad›r.

‹kinci el araçlar›n›z› hangi kanallardan sat›yorsunuz? 2007 y›l› araç sat›ﬂ adediniz
nedir?
‹kinci el otomotiv sektöründe sanal ve fiziksel alanda en büyük marka olan DOD’
un sat›ﬂ kanallar›, yayg›n yetkili sat›c› a¤›
ve geliﬂmiﬂ web hizmetlerinden oluﬂmaktad›r. 2007 y›l› itibariyle bu kanallar›m›z› ayl›k ulusal mecrada yay›nlanan
DOD Dergisi ile de desteklemekteyiz.
Türkiye genelinde 84 adede varan yetkili sat›c› a¤› ile DOD, 2. el otomotiv sektöründe kendi kurumsal standartlar› çerçevesinde showroomlar› inﬂa edilen ilk
markad›r. Müﬂterilerimize DOD ayr›cal›¤›yla beklentilerinin ötesinde bir hizmet
sunabilmek için 2007 y›l›nda 21 adet
showroom inﬂaat› tamamlad›k, 2008 y›l›nda da hedefimiz bu adetlere yenilerini
eklemek.
Ayr›ca ayn› anda 350 adet 2. el arac›n sergilenebildi¤i ‹stanbul Esenyurt’ta bulunan
Avrupa’n›n en büyük kapal› entegre 2. el
merkezi DOD City’de markam›z için
önemli bir gurur kayna¤›. Fiziksel alandaki bu önemli yat›r›mlar›n yan›s›ra bu
ay itibariyle yenilenen ve yaklaﬂ›k 1 y›ll›k
bir
çal›ﬂman›n
ürünü
olan
www.dod.com.tr web sitemizde markam›z aç›s›ndan önemli bir sat›ﬂ kanal›d›r.
Birçok geliﬂmiﬂ web hizmetiyle donat›lan
bu yeni web sitemizde, tüm kullan›c›lar
hiçbir ücret ödemeksizin araçlar›n›n 2. el
de¤erini de sorgulayabilme imkan›na sahipler. Bu üstün özelli¤in, araç kiralama
ﬂirketleri aç›s›ndan da öneminin büyük

olaca¤›n› düﬂünüyorum. Web hizmetlerimizde araç kiralama sektörüne yönelik
üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z baﬂka projelerimizde var, k›sa bir süre içerisinde bunlar› da
paylaﬂ›yor olaca¤›z.
Gerek geliﬂmiﬂ web sitemiz, gerekse de
yayg›n yetkili sat›c› a¤›m›z sayesinde sat›ﬂa sunulan her araç, Türkiye genelinde
sat›ﬂa sunulmuﬂ oluyor ve bu ﬂekilde araç
sahibi çok h›zl› bir ﬂekilde nakde dönebiliyor. 2007 y›l›nda otomotiv sektöründeki daralmaya ra¤men bir önceki y›la göre sat›ﬂlar›m›z› %70 oran›nda art›rarak
13.000 adet araç satm›ﬂ olmam›z bu baﬂar›lar›m›z›n en önemli kan›t›d›r. Bu noktada perakende sat›ﬂlar›m›z›n yan›s›ra al›c› ve sat›c›lar aç›s›ndan birçok avantaja
sahip olan aç›k art›rma organizasyonlar›m›z›n da önemi büyük.
Aç›k art›rma organizasyonlar›n›zdan bahseder misiniz?
Yaklaﬂ›k 10 y›ll›k tecrübemizle gerçekleﬂtirdi¤imiz aç›k art›rmalar, baﬂta araç kiralama sektörü olmak üzere birçok sektörden kuruluﬂlar taraf›ndan yo¤un ilgi
görmektedir. Sektörün önemli oyuncular›yla sürekli görüﬂmelerimiz ve sektörle
ilgili yönlendirmelerimiz ile birçok kuruluﬂ araç parklar›n› bizim kanal›m›zla sat›ﬂa sunmay› tercih etmekteler. Bu kuruluﬂlara perakende sat›ﬂ anlam›nda hizmet
verebildi¤imiz gibi aç›k art›rmalar›m›zla
da araçlar›n› çok h›zl› ve güvenilir bir ﬂekilde de¤erlendirebilmekteyiz. Bugün bir
aç›k art›rmada ortalama 84 saniye süre-

DOD, uzun y›llara
dayanan tecrübesi,
uzman ekipleri, yayg›n
yetkili sat›c› a¤›,
tamamen yenilenen
ve araç fiyat›
verebilen geliﬂmiﬂ
internet sitesi, ayl›k
ulusal DOD dergisi,
sertifikasyon süreci,
aç›k art›rma
organizasyonlar›,
pazarlama
kampanyalar› gibi
uygulamalar› ile y›llar
öncesinden araç
kiralama sektörü gibi
büyük sektörlerin
taleplerini rahatl›kla
karﬂ›layabilecek
seviyelere gelmiﬂtir.
de 1 araç sat›yor durumda olmam›z, uzun
y›llard›r düzenledi¤imiz aç›k art›rmalarda bugün geldi¤imiz noktay› göstermektedir.
‹kinci el araç sat›ﬂ›ndaki KDV oran›n›n
% 18’e ç›k›ﬂ›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bunun Rent A Car sektörüne etkileri nelerdir?
Kiralamadan dönen araçlar›n 2. elde sat›l›rken %18 KDV’ye tabi olmalar›, baﬂlang›çta sektörde k›sa süreli bir geçiﬂ dönemine yol açsada; bu k›sa sürenin ard›ndan sektörde kurumsal olarak çal›ﬂan ve
iﬂi her alanda profesyonelce yürüten kuruluﬂlar›n sadece maliyetlerini yeniden
gözden geçirerek faaliyetlerini eskiden oldu¤u gibi devam ettirmelerine neden olmuﬂtur. Orta vadede ise, sektörde, KDV
alacaklar›n›n düﬂmesiyle y›ll›k kiralama
maliyetlerinin az da olsa yükselebilece¤i
beklenebilir. Bu da kiralama sektöründeki mevcut h›zl› büyümeyi baﬂta biraz frenler gibi görünse de, sektörün sahip oldu¤u büyük hacim ve pazardaki potansiyelin de¤erlendirilmesiyle tekrar mevcut ivmesini kazanacakt›r.

BASINDA TOKKDER

BASINDA TOKKDER
01.02.2008

Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i TOKKDER, sektörün sesi olmaya
devam ediyor. ﬁubat ay›nda çeﬂitli bas›n organlar›nda oto kiralama sektörüne
iliﬂkin yer alan haberler oluﬂturulurken TOKKDER’in görüﬂlerine baﬂvuruldu.
Söz konusu haberler ve TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹lhan Y›lmaz’›n
sektöre iliﬂkin görüﬂleri bas›nda yer ald›¤› ﬂekliyle bu sayfalarda.

10 ARAÇTAN B‹R‹ OTO K‹RACILARDA

Geçen y›l sat›lan 594 bin arac›n 55 binini kiralama sektörü
ald›. Sektör geçen y›l 128 bin araca ve 5 milyar dolarl›k yat›r›m
hacmine ulaﬂt›. 2010 hedefi 320 bin kiral›k araç filosu.
Sektörde 200 bin kiﬂi çal›ﬂ›yor.

TEK BORSA

01.02.2008
10 ARAÇTAN 1’‹ LEASING

03.02.2008

Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i Baﬂkan› ‹lhan
Y›lmaz, geçen y›l Türkiye’de her “10 araçtan 1’inin”
kiralama sektörüne sat›ld›¤›n› söyledi. Y›lmaz, AA’ya
yapt›¤› aç›klamada, 2007’de yat›r›m maliyeti olarak
yaklaﬂ›k 5 milyar dolarl›k hacme ulaﬂan araç kiralama sektörünün otomotivin geliﬂiminde çok büyük
bir paya sahip oldu¤unu belirtti.

K‹RALIK ARAÇ F‹YATLARI ARTAB‹L‹R

‹NFOMAG

GAZETE 34

Araç kiralama sektörü yetkililerine göre KDV konusunda düzenleme yap›lmazsa kiral›k araç fiyatlar›, maliyetlerden dolay› art›ﬂ
yaﬂayabilir. Sektör bu y›l yüzde 33 oran›nda büyümeyi öngörüyor.

01.02.2008

07.02.2008

SATIN ALMAK MI? K‹RALAMAK MI?

OTOMOT‹V K‹RALAMA, BÜTÜN YAN SANAY‹‹ DESTEKL‹YOR!..

Operasyonel filo kiralama pazar› her geçen y›l h›zla
büyüyor. 2007’de 120-130 bin aral›¤›nda olan araç
say›s›, Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i
TOKKDER’in tahmini verilerine göre 2008’de 250
bin adet seviyelerine ulaﬂmas› bekleniyor.

Bu y›l toplam araç sat›ﬂlar› içinde kiralama sektörüne sat›lan araçlar›n
pay›n›n yüzde 12’ye ç›kmas› bekleniyor. Kiralama otomotiv, finans, sigorta, lastik ve akaryak›t sektörlerini de tetikliyor.
Geçen y›l sat›lan 594 bin arac›n 55 binini kiralama sektörü ald›. Sektör
geçen y›l 128 bin araca ve 5 milyar dolarl›k yat›r›m hacmine ulaﬂt›. 2010
hedefi 320 bin kiral›k araç filosu. Sektörde 200 bin kiﬂi çal›ﬂ›yor.

ZAMAN
01.02.2008

DÜNYA
13.02.2008

OTOMOB‹L SATIﬁLARI YÜZDE 4 GER‹LED‹
K-1 ‹LE K-2 BELGES‹NDE SÜRE UZATILDI
Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i (TOKKDER)
Baﬂkan› ‹lhan Y›lmaz, araç kiralama sektörünün 2007
sonu itibariyla 125 bin araca ve yat›r›m maliyeti olarak
yaklaﬂ›k 5 milyar dolarl›k hacme ulaﬂt›¤›n› söyledi.
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Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün, il içinde 3.5 tonu aﬂmayan
taﬂ›mac›l›k yapabilmek için zorunlu olan K-1 ve K-2 yetki belgesini
almak için nakliyecilere 25 ﬁubat 2008’e kadar tan›nan sürenin 31
Aral›k 2008 tarihine kadar uzat›laca¤›n› aç›klad›.

ARAÇ TANITIM

A

YEN‹

AUDI A4

STANDARTLARI DE⁄‹ﬁT‹RECEK
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Audi A4, ayn›
zamanda en fazla
bagaj hacmi
sunabilmesiyle de
rakiplerini geride
b›rak›yor. 480
litrelik yükleme
kapasitesine
sahip yeni Audi
A4’ün arka
koltuklar›
katland›¤›nda bu
de¤er, 962 litreye
ulaﬂ›yor.

lman lüks otomobil üreticisi
Audi’nin 4. nesil A4 modeli,
ilk etapta dördü dizel olmak
üzere toplam alt› adet motor seçene¤iyle Türkiye’de sat›ﬂa sunuldu. Yeni Audi A4’ün “gerçek bir tasar›msal evrim” olarak tan›mlanan yeni
görselli¤i, asl›nda Walter de Silva ile
birlikte yeniden ﬂekillendirilmeye
baﬂlanan ilerici Audi tasar›m anlay›ﬂ›n›n A4’e yans›mas› olarak da nitelendirmek mümkün. ‹ste¤e ba¤l›
olarak sunulan Xenon plus farlarda
bulunan LED gündüz farlar›, yeni
Audi A4’e farkl› bir yüz kazand›r›yor. Bir coupe’yi and›ran tavan çizgisi ve arka farlar ise yeni Audi
A4’ün dinamik sedan s›fat›n› kazanmas›na yard›mc› oluyor.
Lüks orta s›n›fta yer alan di¤er modellerden farkl› olarak daha büyük
boyutlar›yla dikkat çeken yeni Audi
A4, 117 mm artarak 4.703 mm’ye
uzayan boyu, iç mekânda çok daha
fazla bir yaﬂam alan› sunulmas›n›
sa¤layan 2.808 mm’lik cömert aks
mesafesi ve öncelikle arka koltuklarda omuz mesafesinde iyileﬂtirmeler elde edilmesini sa¤layarak 1.826
mm’ye ulaﬂan geniﬂlik de¤erleriyle
ön plana ç›k›yor. Lüks orta s›n›f sedanlar aras›nda en uzun boya ve
aks mesafesi unvan›na sahip yeni

Audi A4, ayn› zamanda en fazla bagaj hacmi sunabilmesiyle de rakiplerini geride b›rak›yor. 480 litrelik
yükleme kapasitesine sahip yeni Audi A4’ün arka koltuklar› katland›¤›nda bu de¤er, 962 litreye ulaﬂ›yor.
Tasar›m ve hacimsel özellikleriyle
fark›n› ortaya koyan yeni Audi
A4’ün iç mekân›yla da üstünlü¤ü
dikkatleri çekiyor. Sürücü taraf›na
do¤ru 8° e¤imli tasarlanm›ﬂ yenilikçi orta konsol, klasik el freni kolu
yerine araca entegre edilen A8’den
al›nan elektro-mekanik park freni,
standart olarak sunulan otomatik
klima ve navigasyon sistemiyle birlikte sipariﬂ edilebilen MMI sisteminin 7 inçlik ekran› gibi özellikler ilk
etapta ön plana ç›kan unsurlar aras›nda yer al›yor. Profesyonel bir ralli pilotu kadar h›zl› tepki verme
özelli¤i sunan Audi Dinamik Direksiyon Sistemi ise yeni Audi A4’ün en
fazla ön plana ç›kacak teknolojik
yenilikleri aras›nda yer al›yor. Genel
direksiyon oranlar›n› yol h›z›na ve
seçilmiﬂ Audi Drive Select ayarlar›na göre de¤iﬂtiren ilave diﬂli grubundan oluﬂan sistem sayesinde, eﬂ
merkezli ﬂafta sahip direksiyon tak›m› son derece kompakt ve hafif bir
çal›ﬂma sergiliyor.

FUAR

KLAS‹KLEﬁM‹ﬁ B‹R FUAR:

RETROMOBILE
Retromobile bu y›l, simgeleﬂmiﬂ baz› arabalar› unutmadan, gazete
kupürleriyle ve moda resimleriyle, zamanla silinmeye yüz tutan
an›lar›n kapa¤›n› kald›rarak, kad›n ve otomobil aras›ndaki geçmiﬂe
tan›kl›k etmemizi sa¤lad›.

Y

irminci yüzy›l›n en baﬂ›ndan
beri mükemmelli¤in baﬂtan ç›kar›c›l›¤›n›n simgesi olan otomobil, do¤al olarak her zaman kad›nla
ba¤daﬂlaﬂt›r›ld›. Biri di¤erini yücelterek, güzelli¤e de¤er verenleri mutlu k›lan bir beraberlikleri oldu ço¤u zaman
kad›n ve otomobilin. “Retromobile”
de bu y›l, simgeleﬂmiﬂ baz› arabalar›
unutmadan, gazete kupürleriyle ve mo52>53

da resimleriyle, zamanla silinmeye yüz
tutan an›lar›n kapa¤›n› kald›rarak, kad›n ve otomobil aras›ndaki geçmiﬂe tan›kl›k etmemizi sa¤lad›. Paris’te 33. kez
düzenlenen ve klasik araba sevdal›lar›n›n bir y›l boyunca büyük bir merak ve
heyecanla bekledikleri Retromobil fuar›, 2008 y›l›n›n konsepti olarak, otomobilin icad›ndan bu yana kad›n ve
otomobil aras›ndaki iliﬂkiyi ele alm›ﬂ.

9 ﬂubat 2008 tarihinde, saat 09:30’da
bir defileyle, daha do¤rusu tarihin bizzat kendisinin gerçekleﬂtirdi¤i ve Eiffel
Kulesi’nin ayaklar›ndan baﬂlay›p Port
de Versailles’daki Paris Expo fuar alan›nda son bulan bir geçit töreniyle
start ald› Retromobile 2008. Otuz tane
klasi¤in yer ald›¤› bu geçit töreninde
kimler yoktu ki: Traction, Corvette,
Triumph, Alpine, Facel Vega, Fiat

850, Celtaquatre, R16, 203 Cabriolet,
Ford A 1931 ve en önemlisi Mercedes’in kat›l›m›yla, dünyan›n ilk otomobili olarak kabul edilen bir Tricycle
Benz 1886 örne¤i. Üstelik bu y›l fuar›n
eksenine yerleﬂen kad›n›n otomobille
“yolculu¤u” da 1888 y›l›nda ilk kez bu
otomobille gerçekleﬂmiﬂti. Bertha Benz,
kocas› Karl Benz’in 1885 y›l›nda tasarlam›ﬂ oldu¤u Patent Motorwagen’i kullanarak 100 kilometrenin üzerinde yol
katetmiﬂ ve tarihe geçmiﬂti. 5 A¤ustos
1888 günü, kocas›n›n haberi olmadan
Almanya’n›n Mannheim ﬂehrinden
Pforzheim’daki annesine gitmek için iki
o¤luyla birlikte yola ç›kan Bertha Benz,
bu yolculu¤u sayesinde otomobillerin
geliﬂimine önemli katk›da bulunmuﬂtu.
Fuarda ayr›ca Mercedes’e ismini veren

Emil Jellinek’in k›z› Mercedes Jellinek
an›s›na, ilk modern otomobil say›lan
orijinal bir Mercedes “Simplex” de ziyaretçilere unutulmaz heyecanl› dakikalar yaﬂatmak üzere sergilenmiﬂ.
Gerçek bir otomobil tutkunu olan ünlü
Frans›z koleksiyoncu Jean-Pierre Foucault da koleksiyonunun önemli parçalar›n› ilk kez Retromobile 2008’de sergilemeye raz› olmuﬂ bu y›l. “Bu dehﬂet verici otomobil tutkusu çok genç yaﬂ›mda
bana babamdan geçti” diyen Foucault’un paha biçilmez koleksiyonundan
Traction, 2 CV, Dyna Panhard, Renault
Floride ve baz› baﬂka klasik otomobiller
ellili y›llar›n havas› verilen bir benzin istasyonu ve yol dekoru ile ziyaretçileri
tarihin içine çeken bir atmosferde sergilenmiﬂ.

Citroen’in 2 CV modelinin de 60. y›l›
kutland› bu y›l Retromobile 2008’de.
Asl›nda daha 1936 y›l›nda, Citroen’in o
dönemdeki iﬂletme yöneticisi Pierre
Boulanger’nin akl›nda filizlenmiﬂ, herkesin bütçesine uygun, dört kiﬂiyi ve bagajlar›n› taﬂ›yabilecek ve saatte 50 km
h›z yapacak küçük bir araba fikri. Bir
y›l sonra da ilk prototip TPV (très petite
voiture – çok küçük araba) 500 kg a¤›rl›¤› ve 2 beygir (deux chevaux – döﬂövo)
gücündeki motoruyla gün ›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂ. Ancak çal›ﬂmalar›n gerçek anlamda
sonuç vermesi 2. dünya savaﬂ› nedeniyle
k›rkl› y›llar›n sonlar›na kalm›ﬂ. En sonunda 1948 y›l›nda Paris’te 2 CV yani
genel olarak bilinen ismiyle “döﬂövo”
resmi olarak kamuoyuna tan›t›lm›ﬂ. Döﬂövo’nun 60. y›l›n› kutlamak için de
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Citroen’in 2 CV
modelinin de 60. y›l›
kutland› bu y›l
Retromobile 2008’de.
Asl›nda daha 1936
y›l›nda, Citroen’in o
dönemdeki iﬂletme
yöneticisi Pierre
Boulanger’nin akl›nda
filizlenmiﬂ 2 CV fikri.
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Citroen Retromobile 2008’de üç farkl›
tarihi 2 CV modelini sergilemiﬂ. Birincisi 1939 y›l›nda üretilmiﬂ ve 2 CV’nin
orijini olan bir TPV, di¤er ikisi de 1950
ve 1988 model iki 2 CV.
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Bonhams’›n düzenledi¤i müzayedenin y›ld›z› 1928 model bir Mercedes “S” oldu.
Söz konusu otomobil 2 milyon 300 bin
Euro’nun üzerinde bir fiyatla al›c› bulurken Bonhams France SAS’›n müzayedesindeki toplam sat›ﬂ rakam› 9 milyon
800 bin Euro’ya yaklaﬂt›. 1905 Panhard
Levassor Q, 1921 Farman A6B Supersport, 1937 Jaguar SS100, 1962 Aston

DB4GT ve 1989 Sauber Mercedes C gibi klasik otomobillerin de yer ald›¤›
müzayedenin en ilgi çekici parçalar›ndan biri de ressam Georges Mathieu’nün 50 y›l sahip olduktan sonra sat›ﬂa
ç›kard›¤› ve 887.500 Euro’ya al›c› bulan 1936 Mercedes-Benz 500K Cabriolet oldu.
Retromobile bu y›l kap›lar›n› ilk kez
“iﬂ” araçlar›na da açm›ﬂ. Bu çerçevede
tarihin tozlu yollar›ndan son bir gayretle tekerleklerini döndürüp gelmiﬂ gibi
görünen, büyüklü küçüklü ticari araçlar, kamyonlar, traktörler, toplu taﬂ›ma
araçlar›, hastane araçlar›, tar›m araçlar›

hatta askeri araçlar bu tarihsel geçit törenindeki yerlerini alm›ﬂlar. 20. yüzy›l
boyunca insanlar ve iﬂleriyle ilgili geliﬂim süreci hakk›nda ziyaretçileri ayd›nlatan bu araçlar›n hepsi birer an›t olmuﬂ art›k. Tekerlekli toplu taﬂ›ma araçlar›n›n yan› s›ra, taﬂ›mac›l›k tarihinin en
cüretkar projesi olan, ancak ne yaz›k ki
neredeyse proje aﬂamas›nda kalan Aerotrain (hava treni) hakk›ndaki belgeleri, filmleri, foto¤raflar› ve tabii ki prototipini de Retromobile’de görmek
mümkün oldu. 1957 y›l›nda Jean Bertin’in hayal etti¤i, 1969 y›l›nda Paris ile
Orleans aras›ndaki 18 kilometrelik bir

hat üzerinde 80 yolcu taﬂ›yarak denedi¤i ve baﬂar›l› oldu¤u bir projedir bu.
Hava yast›klar› kullan›larak, beton ray
üzerinde saatte 422 km h›za ulaﬂan ve
bir uçak pervanesi ile itilmek suretiyle
hareket eden hafif, ekonomik ve h›zl›
bir araçt› söz konusu olan. Fakat projeye maddi destek olan dönemin cumhurbaﬂkan› Pompidou 1974 y›l›nda yerini
Giscard d’Estaign’e b›rak›nca ve yeni
baﬂkan da projeyi desteklemeyince Bertin’in hayalleri de suya düﬂmüﬂ oldu.
1992 y›l›ndaki bir yang›nda ilk ve son
Aerotrain yan›nca da bu maceradan geriye sadece Paris’ten Orleans’a do¤ru

uzanan 8 metre yüksekli¤e sahip beton
ray ile Retromobile’de sergilenenler kalm›ﬂ oldu.
Bisikletin motosiklete do¤ru evrim geçirdi¤i sürecin de 40 ayr› modelle sergilendi¤i Retromobile’de Citroen ve Mercedes’ten baﬂka Peugeot, Honda, BMW
ve Fiat da yüz y›l boyunca otomobil ve
motosiklet tutkunlar›n›n kalplerini fethetmiﬂ, birbirinden çekici, birbirinden
k›ﬂk›rt›c› modelleriyle gövde gösterisinde bulundular. 320 koleksiyoncunun
kat›l›mc› olarak yer ald›¤› fuar›
100.000 civar›nda klasik otomobil merakl›s› ziyaret etti.

KÜLTÜR SANAT

ANADOLU ATEﬁ‹ TRUVA’YI YAKACAK

Truva'y› sahnelemeye haz›rlanan
Anadolu Ateﬂi Genel Sanat
Yönetmeni Mustafa Erdo¤an,
"Truva'n›n Anadolu halk›na ait bir
efsane oldu¤unu anlatmak,
buradan, üzerine bast›¤›m›z
topraklardan hareketle bural› bir
hikâyeyi içeri¤ine en yak›n ﬂekilde
yorumlay›p tüm dünyaya anlatmak
istiyoruz" dedi. "Troya" ad›yla
gerçekleﬂtirilecek gösterinin sahne
çal›ﬂmas›n› yapmak üzere
Çanakkale'deki Truva Antik
Kenti'ne giden Erdo¤an,
Homeros'un ‹lyada destan›nda yer
alan ﬂiirdeki hikâyeden esinlenerek
7 y›l önce yazd›¤›, 2 bölümden
oluﬂan 90 dakikal›k "Troya" gösterisi için 3 y›ld›r prova yap›ld›¤›n›
söyledi. Erdo¤an, "‹lk bölüm
kapal› salon gösterisi, ikincisi ise
gerçek atlar›n kullan›laca¤› Truva
gösterisi olacak. Ancak bu ﬂimdilik
düﬂünce aﬂamas›nda" dedi. Gösteri
Mart ay›nda önce ‹stanbul'da,
daha sonra di¤er illerde ve 1 y›l
sonra tüm dünyada sahnelenecek.
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LOUVRE ‹STANBUL’A
TAﬁINIYOR
Louvre Müzesi ‹slam Sanatlar› Bölümü’nden seçilmiﬂ
yaklaﬂ›k 220 eser Türk Telekom’un katk›lar›yla sergilenmek
üzere ‹stanbul’a geliyor. Louvre Müzesi’nin en önemli
koleksiyonlar›ndan olan, ‹slam Sanatlar› Bölümü’nde
toplanm›ﬂ ve korunmuﬂ olan hazineler aras›nda
Osmanl›lara, ‹ran’da 16. yüzy›l baﬂlar›nda kurulmuﬂ olan
Safavi Devleti’ne ve yine ayn› dönemde Hindistan’da hüküm
sürmüﬂ Baburi Hanedan›’na ait çeﬂitli sanat eserlerinden
oluﬂan sergi, Louvre Müzesi’nin iﬂbirli¤inde ve Les Arts
Décoratifs’in katk›lar›yla düzenleniyor. Geniﬂ ‹ran
co¤rafyas›na egemen olmuﬂ Timurilerin kültür miras›n›
paylaﬂt›klar› Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile ‹ran’daki Safavi ve
Hindistan’daki Baburi
‹mparatorluklar›
aras›ndaki tarihi
iliﬂkilerin kültürel
yans›malar›n›n
gösterilece¤i, sanatsal
aç›dan ortak ve farkl›
yönlerin vurgulanaca¤›
sergi, 19 ﬁubat - 1
Haziran 2008 tarihleri
aras›nda ziyarete aç›k
olacak.

OSCAR
ÖDÜLLER‹
SAH‹PLER‹N‹
BULDU
Senaristlerin grevi nedeniyle ertelenmenin eﬂi¤ine gelen Oscar ödülleri bu y›l 80'inci kez da¤›t›ld›. Los
Angeles'da düzenlenen geceye ''No
Country For Old Men'' filmi
damgas›n› vurdu ve dört ödülün
birden sahibi oldu. "En iyi film" ve
"en iyi yönetmen" ödülünü
kazanan filmin oyuncusu Javier
Bardem ise "en iyi yard›mc› erkek
oyuncu" ödülünü kazand›. Filmi
yöneten Joel ve Ethan Coen
kardeﬂler ayr›ca "en iyi uyarlama
senaryo" ödülünün de sahibi oldu.
80'inci Oscar töreninde "en iyi
erkek oyuncu" ödülünü "There
Will Be Blood"daki rolüyle Daniel
Day Lewis kazand›. "En iyi kad›n
oyuncu" ödülü ise "La Vie En

Rose" filmindeki rolü ile Frans›z
Marion Cotillard'›n oldu. "En iyi
senaryo" ödülünü "Juno"
kazan›rken "en iyi animasyon"
filmi "Ratatouille" "en iyi yabanc›
film" ise Avusturya filmi olan "The
Counterfeiters" oldu. Ödüllerde,
1964 y›l›ndan beri ilk defa en iyi
kad›n, erkek, yard›mc› kad›n ve

yard›mc› erkek dallar›n›n tümünde
Amerikal› olmayan oyuncular
Oscar’lara ulaﬂ›rken, Marion
Cotillard 1960 y›l›ndaki Simone
Signoret'den sonra en iyi kad›n
oyuncu ödülünü kazanan ilk
Frans›z aktris oldu.

YÜZYILIN ALBÜMÜ: ‘THRILLER 25’
Yeni parçalar›n›n yer alaca¤› albümü için bir süre daha
beklenilecek olan Michael Jackson, rekorlar k›ran
'Thriller' albümünün 25. y›l özel bask›s›n› haz›rlad›.
Jackson, Black Eyed Peas grubundan will.i.am ile birlikte albümün prodüksiyonunda ortaklaﬂa görev ald›. Albümde yer alan isimlerden biri olan Akon, Jackson hakk›nda ﬂunlar› söyledi. “O inan›lmaz birisi. O bir müzik
dâhisi. Onunla ayn› stüdyoda olmak bile her ﬂeye de¤er.” 'Thriller 25' içinde yedi tane bonus parça, beﬂ tane
yeni remix ve eski kay›tlardan oluﬂturulan daha önce hiç
yay›mlanmam›ﬂ 'For All Time' adl› bir parça var. Yeni
remix versiyonlarda, aralar›nda Fergie, will.i.am ve Kanye West'in de oldu¤u popüler y›ld›zlar yer ald›. Albüm
bir DVD ve bir kitapç›ktan oluﬂuyor. Kitapç›kta, Jackson'dan mesajlar yer al›yor ve DVD içerisinde ise Michael Jackson'un ünlü dans figürlerini sergiledi¤i 'Thriller', 'Beat It' ve 'Billie Jean' gibi videolar da bulunuyor.

TEKNOLOJ‹

B‹R B‹LG‹SAYARA
ALTI MON‹TÖR

AMATÖR FOTO⁄RAFÇILARIN
VAZGEÇ‹LMEZ‹

S‹NEMAYI
YANINIZDA TAﬁIYIN

Dünya flat panelli ekran pazar›ndaki
baﬂl›ca markalardan biri olan LG Electronics, USB kablosu kullanarak bilgisayara ba¤lanabilen yeni bir geniﬂ ekran LCD monitörünü piyasaya sunaca¤›n› aç›klad›. FLATRON L206WU,
bilgisayar› aç›p ikinci bir ekran kart›
takmaya gerek kalmadan ikinci bir ekran eklemek hatta daha da ileri gidip
alt› adede kadar ilave ekran ba¤layabilmeye olanak tan›yor. Basit bir USB
kablosu kullan›larak ba¤lanabilen bu
yeni model monitör, birden fazla monitörü her bir bilgisayar kullan›c›s›n›n
eriﬂim alan› içerisine yerleﬂtiriyor. ‹ki
ekran›n yeterli olmad›¤› durumlarda
ise, kullan›c›lar ayn› anda toplam alt›
adede kadar monitör ba¤layabiliyor.
Çok yönlü yetene¤e sahip bu monitör,
USB’ye ek olarak içerdi¤i DVI-D ve DSub ba¤lant› seçenekleri sayesinde çok
çeﬂitli bilgisayarlarla ve DVD player gibi baﬂka cihazlarla da kullan›labiliyor.
LG’nin yeni LCD monitörü, yüksek
parlakl›k seviyesi ve
renk ayr›m› sunan
DFC 5000:1’lik yenilikçi bir kontrast
oran›na sahip. 2
ms yan›t süresiyle
FLATRON
L206WU, grafik
aç›dan en yo¤un
içeri¤in dahi hiçbir
gölge olmadan
canl› ve net gösterilmesini sa¤l›yor.

Amatör foto¤rafç›lar›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda tasarlanan Epson
Perfection V500 Photo taray›c›,
ilk kez beyaz ›ﬂ›k kayna¤› olarak
LED kullanan Charged-Coupled
Device (CCD) taray›c› olma özelli¤ine sahip. Energy Star uyumlu oluﬂu sayesinde az güç tüketimiyle h›zl› tarama yapabiliyor ve bir saniye içinde ›s›narak kullan›ma
haz›r hale geliyor. Orta formatl› negatif ve pozitif film için ﬂeffaf
birim özelli¤i olan V500 35mm film ﬂeridinden 12 film, 35mm
slayttan 4 çerçeve ya da 6x12 cm orta format filmden 1 adet ayn›
anda tarayabiliyor. Yaz›c›n›n ön taraf›nda bulunan 4 adet kolay
eriﬂim dü¤mesi, PDF, e-posta tarama ve kopyalama iﬂlemlerinin
kolayca gerçekleﬂtirilmesini sa¤larken, V500 ile bilgisayar deste¤i
olmaks›z›n kolayca taranan görüntüler özel bir PDF dosyas›nda
otomatik olarak saklanabiliyor ve bir tuﬂla kopyalanarak dünyan›n her yerine gönderilebiliyor.

Yüksek çözünürlüklü 10,2" LCD ekran ve
180 derece dönebilen esnek görünümlü
ekran›yla Philips PET1030/00 Portable
DVD oynat›c›da film seyretmenin keyfine
varmak art›k gerçekten mümkün.
Ayr›ca haf›za kart› yuvas› ve USB2.0
konnektörüyle en sevilen video
deneyimlerinizi de sevdiklerinizle
paylaﬂabileceksiniz. DivX® deste¤iyle, DivX®'le ﬂifrelenmiﬂ görüntüleri oturma odan›z›n rahatl›¤› içinde
izleyebilirsiniz. DivX® medya format›, filmler, film
fragmanlar› ve müzik videolar› gibi büyük dosyalar›
CD-R/RW, haf›za kart› ve DVD-video gibi medya
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MOTOROLA ‹LE TEK TUﬁA
DOKUNMAK YETERL‹
Motorola, ROKR ailesinin yeni üyesi E8'i
kullan›c›lar›n be¤enisine sundu. ModeShift
teknolojisi ile sadece tek tuﬂa dokunarak,
telefonunuzun müzik çalara veya foto¤raf
makinesi/video kameraya dönüﬂmesini sa¤layabiliyorsunuz. Örne¤in müzik çalar aç›ld›¤›nda sadece müzik menüsünü gösteren
tuﬂ tak›m› otomatik olarak ekrana geliyor. Titreﬂimli dokunmatik tuﬂ
teknolojisi ile tuﬂlara bas›ld›¤›nda kullan›c›lar etkili bir geri bildirim
alabiliyor. Microsoft Windows Media Player 11 deste¤i ve FM radyo
sunan cihaz›n, bluetooth A2DP profili sayesinde müzi¤i kablosuz kulakl›klarla dinleyebilirsiniz. 2 GB’l›k dahili haf›zas› sayesinde 1.500
müzik parças› kaydedilebiliyor. MicroSD kartla haf›zay› 4 GB'a kadar
art›rmak mümkün.

araçlar›nda saklayabilmenize
olanak sa¤layan MPEG4 tabanl›
bir görüntü s›k›ﬂt›rma teknolojisidir. DivX® CD'leri seçiminize göre DVD oynat›c›,
DVD kaydedici ya da ev
sinema sisteminde
oynat›labilir. Picture CD
ile JPEG foto¤raf
dosyalar›n›
paylaﬂabilirsiniz. Philips PET1030/00 birden çok formatl› çalma/oynatma yetene¤i, salonunuzun rahatl›¤›
içinde resimlere bakman›za ve ço¤u disk format›n› çalabilmenize/oynatabilmenize olanak vererek maksimum
disk uyumlulu¤u ve izleme keyfi sa¤lamakta.

YANLIﬁLIKLA
S‹L‹NEN B‹LG‹LERE
ULAﬁMAK MÜMKÜN
Apple’›n Mac kullan›c›lar›na sundu¤u yeni iﬂletim sistemi Mac OS X
Leopard, bir araya getirdi¤i yenilikçi uygulamalar›n yan› s›ra
kullan›c›lar için yaﬂamsal önem taﬂ›yan ayr›cal›kl› bir özelli¤i de
bar›nd›r›yor. Leopard’›n Zaman Makinesi (Time Machine) ad› verilen
bu özelli¤i sayesinde kullan›m s›ras›nda yanl›ﬂl›kla silinen bilgiler
kolayca geri yüklenebiliyor. Mac kullan›c›lar›n›n bu yeni özellikten faydalanabilmesi için yeni sat›n al›nan iMac, MacBook ve MacBook
Pro’lar ile birlikte 160 GB’l›k LaCie hard disk hediye ediliyor. Zaman
Makinesi, Mac’e bir harici disk ba¤land›¤›nda otomatik olarak her
türlü dosyay› yedekleyerek bilgilere istenilen tarihteki hali ile
ulaﬂabilmeyi sa¤l›yor. Örne¤in adres defterinden yanl›ﬂl›kla silinen bir kiﬂinin bilgilerine Zaman Makinesi sayesinde adresin silindi¤i tarihten önceye giderek ulaﬂmak
mümkün oluyor.

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

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

www.asfotomotiv.com.tr•asf@asfotomotiv.com.tr
telci@europcar.com.tr

AﬁARMAK OTOMOT‹V
SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
Yedpa ‹ﬂ Merkezi D. Cad. No: 60 Kay›ﬂda¤›/‹stanbul
Tel: (0216) 471 05 45 Faks: (0216) 471 05 34
gsaracoglu@e-performence.com•info@a-performence.com

ATAKO DESTEK

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

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

Bursa
Çeﬂme / ‹zmir
Tel: (0232) 712 96 67 Faks: (0232) 712 67 06

Çeﬂme Sheraton / ‹zmir

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

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

Çorum
Dalaman / Mu¤la
Tel: (0252) 792 51 18/19 Faks: (0252) 792 51 18

Denizli

AUTO Z RENT A CAR

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

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

Diyarbak›r

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

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

‹zmit / Kocaeli

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

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 316 93 76 Faks: (0252) 316 80 48
Tel: (0252) 692 13 66 Faks: (0252) 692 13 69

AV‹S RENT A CAR

Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 413 39 99 Faks: (0252) 413 45 48

ALTOTUR

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

Bodrum / Mu¤la

BUSINESS CAR RENTAL

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

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

Kayseri

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

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

Selamiçeﬂme-Kad›köy/‹stanbul

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

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

Bornova / ‹zmir
Tel/Faks: (0232) 342 20 20
‹ç Hatlar Tel: (0232) 274 17 90 Faks: (0232) 274 17 91
D›ﬂ Hatlar Tel: (0232) 274 21 72/74
Faks: (0232) 274 21 72

Kayseri

Trabzon

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

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

BORUSAN ‹THALAT VE DA⁄ITIM A.ﬁ.
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

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

DECAR RENT A CAR

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

Tel/Faks: (0352) 338 95 55

Alanya / Antalya

Marmaris / Mu¤la

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

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

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

Ayval›k / Bal›kesir
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Tel: (0362) 844 81 27 Faks: (0362) 844 81 28

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

Tel: (0422) 324 52 58/324 86 46 Faks: (0422) 324 51 03

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

Gaziantep

Kuﬂadas› / Ayd›n

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

Samsun Havaliman›

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

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

BUDGET CAR RENTAL

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

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

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

Adana

ASF F‹LO K‹RALAMA

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

Denizli

Kayseri Havaliman›

Konya Yolu Fen Lisesi Kavﬂa¤› No: 208 Balgat/Ankara
Tel: (0312) 284 52 52 Faks: (0312) 284 02 02
www.amiralfilo.com.tr•suzan.uzgoren@neziroglu.com.tr

Erzurum Havaliman›

DAIMLER CHRYSLER FLEET SERVICES A.ﬁ.

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

AM‹RAL F‹LO YÖNET‹M‹

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

Malatya

‹stanbul

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

Diyarbak›r Havaliman›

Tel: (0414) 378 10 10 Faks: (0414) 378 10 11

Konya

AMBASSADOR'S TOURISM

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

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

Tel: (0352) 338 05 94

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

Diyarbak›r

ﬁanl›urfa Havaliman›

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

Kayseri Havaliman›

Tel: (0462) 321 83 84 Faks: (0462) 321 48 81

ÇETUR – ÇELEB‹ TUR‹ZM T‹C. A.ﬁ.

Adana Havaliman›

Kayseri

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

Kayseri Havaliman›
Tel: (0352) 337 14 14 Faks: (0352) 337 73 33

Y›ld›z Posta Cad. No: 52 34340 Esentepe / ‹stanbul
Tel: (0212) 337 39 49 Faks: (0212) 288 90 10
www.decar.com.tr•info@decar.com.tr

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

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

Konya

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Dalaman / Mu¤la

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

BEYAZ F‹LO

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

‹stanbul Atatürk Havaliman›

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

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

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

Tel: (0212) 662 33 90 Faks: (0212) 662 04 31
Tel/Fax: (0312) 287 12 61

Dalaman / Mu¤la

Tel: (0232) 274 11 11 Faks: (0232) 274 27 27

Fethiye / Mu¤la

Tel: (0216) 355 36 65/350 48 78 Faks: (0216) 369 94 21

AUTOL‹NK F‹LO YÖNET‹M‹

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

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

‹stanbul
Ankara

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

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

Tel: (0412) 236 13 24 Faks: (0412) 229 02 76

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

BALET TUR‹ZM

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

Gaziantep

ALM‹RA HOLIDAY AUTOS

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

Tel/Faks: (0232) 723 26 86

Diyarbak›r Havaliman›

AKSAM OTOMOT‹V ‹Ç VE DIﬁ T‹C. A.ﬁ.

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

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

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

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

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

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

‹stanbul Atatürk Havaliman›

Mersin

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

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

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

Ankara

Ankara

Kavakl›dere / Ankara

Samsun

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

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

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

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

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Side / Antalya

Tel: (0312) 398 20 34 Faks: (0312) 398 20 35

Tel: (0312) 398 21 88 Faks: (0312) 398 21 89

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

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

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

Kapadokya / Nevﬂehir

Kartal / ‹stanbul

Antalya

Dalaman Havaliman›

ﬁanl›urfa

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

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

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

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

Adana

Samsun

Antalya Havaliman›

Tel: (0252) 792 51 50/51/792 50 39
Faks: (0252) 792 50 38

Tekirda¤

Bodrum Havaliman›

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

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

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

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

Tel: (0252) 523 02 71 Faks: (0252) 523 02 72

Antalya

Trabzon

Antalya

Tel: (0242) 316 61 48 Faks: (0242) 316 59 94

ECAR TUR‹ZM - BÜTÇE RENT A CAR

Belek / Antalya

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

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

Antalya Havaliman›

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

Trabzon Havaliman›

Tel: (0242) 330 37 30 Faks: (0242) 330 37 33

Bodrum / Mu¤la

Antalya Havaliman›

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

Tel: (0242) 330 34 67 Faks: (0242) 330 34 66

‹zmir

Bahriye Cad. Akarca Sok. No: 7 Kas›mpaﬂa/‹stanbul
Tel: (0212) 235 32 32 Faks: (0212) 235 32 32
celala@budgettr.com•info@budgettr.com

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

Ürgüp / Nevﬂehir

Tel: (0232) 446 07 07/08 Faks: (0232) 446 07 09

Belek / Antalya

Bodrum Havaliman›

Taksim / ‹stanbul

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

Tel: (0212) 297 43 93/94/297 43 96 Faks: (0212) 297 43 91

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Tel: (0242) 715 17 88 Faks: (0242) 715 17 89

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

Van

Suadiye / ‹stanbul

Tel: (0232) 274 17 79 Faks: (0232) 274 18 01

Samsun

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

Marmaris / Mu¤la

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

Turgutreis - Bodrum / Mu¤la

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

Van Havaliman›

‹stanbul Atatürk Havaliman›

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

Turgutreis – Bodrum / Mu¤la

Tel: (0252) 382 38 51 Faks: (0252) 382 66 78

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

‹ç Hatlar Tel: (0212) 444 47 22 Faks: (0212) 489 53 69

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

DRD DER‹NDERE
F‹LO K‹RALAMA

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›
Tel: (0216) 588 05 40/41 Faks: (0216) 588 05 42

Tel: (0252) 382 75 92 Faks: (0252) 382 75 93

ÜYELER

Kavakl›dere / Ankara
Tel: (0312) 468 58 88 Faks: (0312) 468 54 44

Konya

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/Faks: (0332) 237 21 74

EUROPCAR

‹zmit / Kocaeli

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

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

Kayseri

Adana

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

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

Diyarbak›r

Adana Havaliman›

Tel: (0412) 229 59 37 Faks: (0412) 229 56 74

Van

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

Tel: (0432) 215 38 59 Faks: (0432) 215 02 97

Alanya / Antalya

Samsun Havaliman›

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

Tel/Faks: (0362) 844 84 43

Ankara

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

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

Adana Havaliman›

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

ECONOMIC TOURISM & RENT A CAR

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

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

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

Antalya

EYLÜL PAZ. MAK. OTO K‹R. H‹Z. T‹C. LTD. ﬁT‹.
Yukar› Dudullu Organize San. Sitesi 3.Cad. G131 Sok.
No: 26 Ümraniye/‹stanbul
Tel: (0216) 314 09 50 Faks: (0216) 540 53 19
www.intercityrentacar.com
serkantdorum@intercityrentacar.com

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

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

Bodrum / Mu¤la

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

FLEET CORP - TURKEY
Fatih Sultan Mehmet Mah. Atatürk Cad. No:7
Armutlu / Sar›yer / ‹stanbul
Tel : (0212) 323 54 54 Faks: (0212) 323 52 52
www.fleet-corp.com•ibrahim.tan@fleet-corp.com
ertan.vuluvan@fleet-corp.com

GRUP OTO K‹RALAMA
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

FORA CAR RENTAL

Ankara Merkez Ofis

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

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

FORCE CAR
At›ﬂalan› Cd. No: 123 Esenler / ‹STANBUL
Tel: (0212) 429 63 73 Faks: (0212) 429 56 57
www.leventturizm.com.tr•leventturizm@leventturizm.com.tr
samuray@leventturizm.com.tr

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

HAVAﬁ TUR‹ZM
Paﬂa Liman› Cad. No: 73 Paﬂaliman› Üsküdar/‹stanbul
Tel: (0216) 531 25 30 Faks: (0216) 531 25 38
www.havasturizm.com.tr•zhic@cinergroup.com.tr

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

HEDEF F‹LO H‹ZMETLER‹

Bursa

EKAN TOURISM & RENT A CAR

Tel: (0224) 223 23 21/225 08 70

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

Dalaman / Mu¤la

Adana

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

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

Fethiye / Mu¤la

Antalya

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

Tel - Faks: (0242) 815 21 70

Gaziantep

Kuﬂadas› / Ayd›n

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

Tel: (0256) 612 11 51 Faks: (0256) 612 26 47

Gaziantep Havaliman›

‹zmir

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

Tel: (0232) 489 94 93 Faks: (0232) 489 97 31

Taksim / ‹stanbul

‹stanbul

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

Tel: (0212) 291 10 58 Faks: (0212) 291 10 55

‹stanbul Atatürk Havaliman›

Gaziantep

Tel: (0533) 491 88 91/92

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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

Tel: (0252) 792 54 14/792 51 17

Dalyan / Mu¤la

Tel: (0232) 274 21 63/274 22 43/274 45 77
Faks: (0232) 274 43 22

Kayseri

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

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

HERTZ RENT A CAR

Konya
Tel: (0332) 238 49 49 Faks: (0332) 237 86 65
Tel: (0256) 614 67 70 Faks: (0256) 614 59 83

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

Samsun
Tel: (0362) 231 32 25 Faks: (0362) 231 13 88
Tel: (0242) 753 17 64/753 18 47 Faks: (0242) 753 33 35

Ürgüp / Nevﬂehir
Tel: (0384) 341 88 55 Faks: (0384) 341 43 15

Van

ESTAﬁ - ES‹N TUR‹ZM

Van Havaliman›

Karayollar› Mah. Kadir Akdo¤an Cad.No:2 (Estaﬂ)
Küçükköy/Gaziosmanpaﬂa/‹stanbul

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

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

Ankara

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

INTERCITY RENT A CAR

‹ç Hatlar Tel: (0312) 398 21 66 Faks: (0312) 398 21 67

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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

‹zmir

Antalya Hava Liman›

Tel: (0232) 486 49 10 Faks: (0232) 486 88 59

Adana

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

Tel: (0322) 457 42 60 Faks: (0322) 453 79 33

Bodrum / Mu¤la

Antalya

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

Tel: (0242) 313 04 00 Faks: (0242) 313 04 14

Kayseri

Alanya / Antalya

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

Tel: (0242) 511 17 07/512 55 24 Faks: (0242) 512 73 93

Malatya

Fethiye / Mu¤la

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

Tel: (0252) 612 22 81 Faks: (0252) 612 08 44

Erzurum

Adana

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

MAKS TUR‹ZM OTO K‹RALAMA

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: (0322) 324 28 08

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

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

Hilton / Mersin

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

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

Tel: (0312) 398 05 35 Faks: (0312) 398 03 96

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

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

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

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Antalya

MAR CAR RENTAL

Ankara

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

Tel: (0312) 278 07 18 Faks: (0312) 278 20 69

D›ﬂ Hatlar Tel: (0212) 465 59 99 Faks: (0212) 465 59 98
‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 59 95 Faks: (0212) 465 59 90

Tel: (0324) 326 50 00

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

Ankara

‹stanbul Atatürk Havaliman›

GERÇEK RENT A CAR

‹stanbul Atatürk Hava Liman›

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

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

‹ncirlik / Adana

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

Dudullu Organize San. Bölgesi 3.Cadde G 131 Sok.
No: 26 Y.Dudullu-Ümraniye/‹stanbul
Tel: (0216) 645 70 00 Faks: (0216) 540 53 19
www.intercityrentacar.com•bilgi@intercityrentacar.com

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

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

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

INTER LIMOUSINE

GENÇ OTO K‹RALAMA

Adana

Kavac›k / ‹stanbul
Taksim / ‹stanbul

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

Taksim / ‹stanbul

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

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

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

Hilton / Adana

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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

Kemer / Antalya

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

62>63

GED‹ZLER MOTORLU
ARAÇLAR T‹C. A.ﬁ.

Tel: (0322) 316 10 66

Side / Antalya

ERMO 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

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

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

Kuﬂadas› / Ayd›n

ERK CAR RENTAL

FUN RENT A CAR

NATIONAL & ALAMO
CAR RENTAL

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

HEY RENT A CAR

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

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

GREEN CAR RENTAL

‹zmir

Alsancak / ‹zmir

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

ECR RENT A CAR

Faks: (0242) 241 88 22/242 50 76
grandrent@ttnet.net.tr

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

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

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

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

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

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

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

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

Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 417 23 13 Faks: (0252) 417 36 27

Konya
Tel: (0332) 237 99 92 Faks: (0332) 235 65 88

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

NAZCAR OTO K‹RALAMA

Antalya Havaliman›

MILLER CAR RENTAL

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

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

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

Dalaman Havaliman›

Çanakkale

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

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

Bodrum / Mu¤la

NEH‹R OTOMOT‹V A.ﬁ.

GRAND RENT A CAR

Gelibolu / Çanakkale

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

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

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

Bodrum Havaliman›

‹zmir

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

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

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

Marmaris / Mu¤la

ÜYELER

Tel: (0232) 463 89 99 dahili/ext 105/106
Faks: (0232) 463 13 75
www.sixt.com.tr•sevim.ergan@sixt.com.tr

NTB ARAÇ K‹RALAMA TAﬁ. PET. TUR. ‹Nﬁ. A.ﬁ.

PUSULA OTO K‹RALAMA

Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No: 1 Eskiﬂehir
Tel: (0222) 236 21 00 Faks: (0222) 236 21 04
www.ntbas.com•info@ntbas.com•furkan@ntbas.com
nesrin@ntbas.com

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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

OTOCAR ARAÇ K‹RALAMA

RACE CAR RENTAL SYSTEM

Tel: (0212) 352 91 81 Faks: (0212) 352 91 80

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

Meydan Kava¤› Mah. Perge Bulvar› Bahçecio¤lu Sitesi
A Blok NO: 110 K: 2 D: 6 Antalya
Tel: (0242) 322 90 50 Faks: (0242) 322 51 21
www.race.com.tr•asimyonel@race.com.tr
alanya@race.com.tr

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

Ankara

RICH RENT A CAR

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

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

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

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

OTOSER RENT A CAR

‹zmit / Kocaeli

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

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

Gölcük / Kocaeli
Tel: (0262) 412 86 86 Faks: (0262) 412 09 60

S‹MEN‹T OTO K‹RALAMA
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

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

PARK OTOMOT‹V NAK. SAN. T‹C. A.ﬁ.

Ankara

Bas›n Express Yolu Onura ‹ﬂ Merkezi Güneﬂli/‹stanbul
Tel: (0212) 693 94 10 Faks: (0212) 693 94 19
www.hondapark.com•denizsafak@hondapark.com

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

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

Bodrum (Güllük Kavﬂa¤›)
Tel: (0252) 522 39 70 Faks: (0252) 522 39 71

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

Dalaman / Mu¤la

Ataﬂehir / ‹stanbul

‹stanbul
‹zmir

VITESSE F‹LO K‹RALAMA

Bodrum Havaliman›

Antalya

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

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

Dalaman / Mu¤la

‹zmir

WAY CAR RENTAL

Tel: (0272) 315 40 07

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

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

Bodrum / Mu¤la

Marmaris / Mu¤la

Ankara

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

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

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

Ankara

Dalyan / Mu¤la

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

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

Antalya

Denizli

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

Tel: (0258) 242 70 41 Faks: (0258) 265 67 32

Marmaris / Mu¤la

Diyarbak›r

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

Tel: (0412) 228 67 67 Faks: (0412) 228 24 64

UÇAR OTOMOT‹V A.ﬁ.

‹zmir

Eskiﬂehir

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

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

Tel: (0222) 230 25 95

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

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

TEB ARVAL ARAÇ F‹LO K‹RALAMA A.ﬁ.
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

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

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

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

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

ULUKAR OTOMOT‹V T‹C. A.ﬁ.
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

ULUSOY RENT A CAR
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

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

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

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

Hilton ‹zmir

Bodrum / Mu¤la

Ankara

Tel: (0232) 441 26 56 Faks: (0232) 441 26 97

Tel: (0252) 313 18 02 Faks: (0252) 313 28 45

ÜLGER RENT A CAR

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

Konya

Marmaris / Mu¤la

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

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

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

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

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

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

Trabzon

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

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

Tel: (0212) 458 06 46 Faks: (0212) 458 96 04

‹zmir Havaliman›

Polat Renaissance / ‹stanbul

‹stiklal Cad. Ada Çarﬂ›s› No: 1 Antakya
Tel: (0326) 213 41 50 Faks: (0326) 216 37 61
www.gulturizm.com•gulturizm@antakya.net

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

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

Tel/Faks: (0232) 274 23 74
Rezervasyon Tel: (0232) 425 66 00

ZAFER RENT A CAR

Ramada Plaza / ‹stanbul
Tel: (0212) 241 43 84 Faks: (0212) 241 43 94

ZEPL‹N CAR RENTAL
Ç›ld›r Mah.‹nönü Cad. No: 37/1 48700 Marmaris/Mu¤la
Tel: (0252) 413 66 51 Faks: (0252) 413 66 53

Kapadokya / Nevﬂehir

Konya

TIME RENT A CAR

Taksim Taﬂk›ﬂla Cad. Hyatt Regency Otel No:1

Tel: (0342) 336 26 93

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

SWIFT RENT A CAR

SIXT RENT A CAR

Tel/Faks: (0224) 224 35 87

Kayseri

WORLD RENT A CAR

Merkez Sultanahmet / ‹stanbul

Cumhuriyet Bulvar› No: 141/A 35210 Alsancak / ‹zmir

Bursa

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

Tel: (0242) 243 77 16 Faks: (0242) 243 17 33

VERDE CAR

Tel: (0252) 313 33 30 Faks: (0252) 313 44 11

Gaziantep

Antalya

TRAVELIUM TOURISM AND TRAVEL
AGENCY

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

Tel: (0442) 234 74 84 Faks: (0442) 234 54 13

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

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

Adana

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

Gaziantep

Dalaman / Mu¤la

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

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

Erzurum

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

Samsun

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

Ankara

WHITE RENT A CAR

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

PLAN TOURISM A.ﬁ.

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

Afyon

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

‹ç Hatlar Tel: (0232) 274 66 16 Faks: (0232) 274 66 15

64>65

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

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

Tel: (0312) 398 21 90 Faks: (0312) 398 21 93

Tel: (0216) 456 63 38 Faks: (0216) 456 63 37

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

Antalya

Bodrum / Mu¤la

TR‹O CAR RENTAL

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

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

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

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

Taksim / ‹stanbul

‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 36 48 Faks: (0212) 465 36 50
D›ﬂ Hatlar Tel: (0212) 465 36 45 Faks: (0212) 465 36 47

www.zeplincar.com•res@zeplincar.com
mail@zeplincar.com

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

THRIFTY-GARAGE CAR RENTAL

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

www.verdeltd.com •ertan@verdecar.com

Antalya

Etiler / ‹stanbul

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

‹stanbul Atatürk Havaliman›

PAS‹F‹K OTO

D›ﬂ Hatlar Tel: (0232) 274 66 22 Faks: (0232) 463 13 75

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

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

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

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

Malatya
Tel/Faks: (0422) 325 90 41

Samsun

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

