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Renault Mais Genel Müdürü

Pazar Çok Büyüyecek
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Zeynep ve F›rat Fidan
Hikâyeyi Baﬂlatan ‹sim

Kayhan Pekmener

Sat›ﬂlar›m›z›n
Yar›s› Filo Sat›ﬂlar›

2008, sektörümüz için
bir dönüm y›l› olacak...
Say›n Rent a Car dergisi okurlar› ve de¤erli meslektaﬂlar›m,
Yeni bir y›l›n baﬂlang›c›nda ve yeni ajans›m›zla baﬂtan sona de¤iﬂen Rent a Car
dergimizle sizlere 2008’in keyifli, sa¤l›kl›, sevgi dolu, baﬂar›l› ve bol kazançl› bir
y›l olmas› dile¤iyle sayg›lar›m›z› sunar›m.
TOKKDER olarak, 12. y›l›m›zda siz de¤erli meslektaﬂlar›m›z ve say›n okurlar›m›z›n karﬂ›s›na art›k yeni bir Rent a Car dergisiyle gelmeyi arzu ettik. Bu vesile ile bugüne kadar Rent a Car dergimize eme¤i geçen Media Link Yay›n Grubu sahibi ve
tüm çal›ﬂanlar›na, bu yolda bize verdikleri emeklere teﬂekkür ederiz.
Rent a Car dergimizi, yeniden tasarlayan ve yenilikçi fikir ve önerileriyle bizlere farkl›
ufuklar açan Yay›n Koordinatörümüz Ortak ‹letiﬂim Genel Müdürü Suat Nazaro¤lu
ve ekibine iﬂ birlikteli¤imizin hay›rl› ve u¤urlu olmas›n› temenni eder, baﬂar›lar›n›n devam›n› dilerim.
Rent a car sektörü aç›s›ndan 2007 y›l›n›n k›sa bir de¤erlendirmesini yapacak olursak
2007, sektördeki dinamik geliﬂmelerle birlikte yasal s›k›nt›lar›n da beraber yaﬂand›¤› bir
y›l oldu diyebiliriz. Sektörün dinamik yap›s›na ra¤men, bürokrasideki hantall›k ve bilgi
al›ﬂveriﬂinin neredeyse yok denecek kadar az olmas›, sivil toplum örgütlerinin AB uyum
yasalar›nda her ne kadar önemseniyor olsa ve konuﬂulsa da bunlar›n sadece kal›n dosyalar
içinde s›k›ﬂ›p kalmas›, bu sektörde hizmet alan milyonlarca günlük ve uzun dönem kiralama yapan müﬂterilerimizle bizleri karﬂ› karﬂ›ya getirmiﬂtir.
2007 y›l› hemen hemen tüm sektörlerin zorland›¤› bir y›l olmuﬂtur. Y›llard›r süre gelen yüksek enflasyonlu ve sürekli dalgalanan kur politikalar› yerine, tek haneli enflasyonlu dönem ve
hiçbirimizin 5 y›l önceki döneme dönece¤ini öngöremedi¤imiz bir kur politikas› ile faaliyetlerimizi yürütmeye baﬂlad›k. Dövizdeki bu düﬂüﬂe ra¤men, YTL maliyetlerindeki yaklaﬂ›k %
17’lik art›ﬂ oranlar›, bizlerin ne kadar dikkat edilmesi gereken bir iﬂ kolunda çal›ﬂt›¤›m›z ve her
zaman çok dinamik ve temkinli olmam›z gerekti¤ini bir kez daha hat›rlatt›.
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› beklentisidir. Sektöre ilgi duyan yerli
ve yabanc› yat›r›m kuruluﬂlar› sektördeki bu yasal boﬂluktan tedirgin olmalar› sebebiyle, sektöre
temkinli yaklaﬂmakta veya yat›r›mlar›n› daha küçük hacimlerde gerçekleﬂtirmektedir. Yasal zeminin oluﬂturulmas› ile beraber bu s›k›nt› ortadan kalkacak ve oto kiralama parlayan y›ld›z›n› daha
yükseklere taﬂ›yacakt›r.
Rent a car sektörünün, Türkiye’de geliﬂmesi için her türlü altyap› mevcuttur. Bunda da en önemlisi
‹LHAN YILMAZ
iﬂini seven insan kayna¤› ve ülkenin her geçen gün artan yat›r›m cazibesi baﬂta gelmektedir.
TOKKDER Yönetim
Kurulu Baﬂkan›
2008 y›l›, oto kiralama hizmetinin bilinirli¤ini ve yayg›nl›¤›n› art›racak, bizler için ise sadece döviz-faiz, bak›m-hasar, kasko-sigorta ve belge problemleri ile u¤raﬂmak yerine, iﬂin teknik alt yap›s›n›n oturtulmas› ve teknolojik imkânlar›n›n daha fazla kullan›laca¤›, hizmet kalitesinin artaca¤› bir y›l olacakt›r.
Teknolojinin kullan›m›na paralel kötü niyetli kiﬂilerin azalmas› ve dolay›s› ile ma¤duriyetlerin en aza indirilmesi umudunu taﬂ›yoruz. Ülkemizin yaﬂad›¤› ekonomik de¤iﬂim ve yap›sal reformlar› yak›ndan takip
etmek de her zaman önceliklerimiz aras›ndad›r.
Türkiye, bölgesel gücünü, insan kayna¤›n›, yat›r›m cazibesini bundan sonraki dönemde daha da iyi kullanarak, bölgesindeki vazgeçilmezli¤ini korumaya devam edecektir. Bizler 2008 y›l›n›, geçmiﬂ y›llardan farkl›
olarak bar›ﬂ, dostluk, huzur içerisinde geliﬂen ve büyüyen ekonomilerimizle karﬂ›lamay›, var olan umudumuzu yitirmeden yar›nlara yat›r›m yapan müteﬂebbis ruhumuzla birlik-beraberlik içinde yaﬂamay› ümit ediyoruz.
Türkiye’de rent a car sektörünün geliﬂimi ve büyüme oranlar›, 2007 y›l›n›n sonunda sektörü yaklaﬂ›k
128.000 adetlik bir say›ya ulaﬂt›rm›ﬂ ve ülke genelinde, sat›lan araçlar›n % 9’u oto kiralama sektörüne yap›lm›ﬂt›r.
Sayg›de¤er Rent a Car dergisi okurlar›m›z,
Rent a Car dergimizin bu yeni say›s›yla, sizlere ulaﬂman›n verdi¤i mutlulukla her yeni y›l›n›z›n bir önceki y›ldan
güzel, sa¤l›kl› ve mutlu geçmesini diler, yeni say›m›zla ilgili fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaﬂman›z› rica ederiz.
Dergimize göstermiﬂ oldu¤unuz destek ve güvene teﬂekkürlerimizle, tüm okuyucular›m›za sayg›lar›m›z› sunar›z.
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Rent a Car Dergisi T.C. yasalar›na uygun olarak
yay›mlanmaktad›r. Foto¤raf ve bilgilerin kullan›m hakk›
Rent a Car Dergisi’ne aittir, izinsiz kaynak gösterilerek
dahi al›nt› yap›lamaz.
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SEKTÖRDEN

GRUP - VOLVO
ANKARA’DAN
SONRA
‹STANBUL’DA
1994 y›l›nda kurulan ve Volvo Car
Türkiye’nin ilk sat›ﬂ bayisi olan
Grup Ltd.’nin ‹stanbul Zeytinburnu’ndaki yeni plazas› 6 Kas›m
2007 tarihinde, Volvo Car Denizaﬂ›r› Ülkeler Baﬂkan› Peter Cornelis,
Volvo Car Türkiye Genel Müdürü

Torben Eckardt ve Grup Ltd. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Müfit Metin
taraf›ndan aç›ld›.
4.600 metrekare kapal›, 5.000 metrekare aç›k alan üzerinde kurulan
Volvo Plaza, Volvo Cars’›n dünya
genelinde uygulamaya baﬂlad›¤› ve
“Next Face” ad›n› taﬂ›yan yeni
konseptiyle tasarland›.
Volvo Car Türkiye Genel Müdürü
Torben Eckardt yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, Yeni bayi a¤› yap›lanmas› ve Next Face uygulamas› so-

nucunda Volvo, otomotiv sektörünün geçen y›la oranla daralmas›na
karﬂ›n, Ekim sonu itibari ile toplam
pazarda % 33,9'luk bir büyüme
gerçekleﬂtirdi. Y›l sonunda bu oran›n % 50’ye ulaﬂmas›n› bekliyoruz.
Volvo önümüzdeki y›llarda da Türkiye’de yat›r›mlar›na devam ederek, büyümesini sürdürecek.” dedi.
Aç›l›ﬂ s›ras›nda bir konser veren
Latin müzi¤inin güçlü sesi Ece Berker davetlilere unutulmaz dakikalar
yaﬂatt›.

ÇARPIﬁMA HAF‹FLET‹C‹ FREN S‹STEM‹ HONDA CR-V’DE
Çarp›ﬂma durumlar›n› öngörerek otomatik olarak frenleme
yapmay› sa¤layan CMBS (Çarp›ﬂma Hafifletici Fren Sistemi)
Türkiye’de ilk defa yeni Honda
CR-V’lerin donan›m›na eklendi.
Özellikle trafi¤in ani durmas›ndan kaynaklanan çarp›ﬂmalar›n
riskini azaltan bu sistem, öndeki
araç ile mesafenin kapanma h›z›, çarp›ﬂman›n söz konusu olabilece¤i bir seviyeye yükseldi-
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¤inde, sesli ve görsel alarmlar
arac›l›¤›yla sürücüyü önlem almas› konusunda uyar›yor. Çarp›ﬂma olas›l›¤›n›n kabul edilebilir bir seviyeye geriledi¤ini belirledi¤inde, devreden ç›kan
CMBS, sürücünün çarp›ﬂma
olas›l›¤›n› yeterince azaltmamas›
halinde, sesli, görsel ve fiziksel
uyar›lar›n yan› s›ra hafifçe frene
basarak sürücünün dikkatini
çekmeyi baﬂar›yor.

SEKTÖRDEN

CENTRAL CAR RENTAL ‹LE
MICROSOFT ‹ﬁ B‹RL‹⁄‹ DEVAM ED‹YOR
Volkswagen’in en çok tercih edilen filo sat›ﬂ araçlar›ndan biri olan ve kompakt sedan s›n›f›n›n prestijli modeli Jetta,
Microsoft Türkiye’nin de gözdesi oldu. Biliﬂim teknolojisi alan›nda faaliyet gösteren Microsoft Türkiye, araç filosunu
güçlendirmek amac›yla motor teknolojisinde devrim yaratan TSI motorlu VW Jetta kullanma karar› ald›. Microsoft
Türkiye, araç kiralama konusundaki çözüm orta¤› Central Car Rental firmas›ndan 120 adet VW Jetta otomobili,
Do¤uﬂ Oto Esenyurt’ta Kas›m ay›nda gerçekleﬂen törenle teslim ald›.

LEASEPLAN –
DO⁄Uﬁ
OTOMOT‹V
ORTAKLI⁄I
TAMAMLANDI

“ALTIN
D‹REKS‹YON”
PEUGEOT 308
TÜRK‹YE’DE
Ekim ay›nda yap›lan dünya prömiyerinden k›sa bir süre sonra
Türkiye pazar›nda sat›ﬂa sunulan
Peugeot 308’in Türkiye lansman›
8 Kas›m 2007 tarihinde Ç›ra¤an
Saray›’nda gerçekleﬂtirildi.
Peugeot Türkiye Genel Müdürü
Jean Pierre Vieux Peugeot 308’in,
Avrupa lansman›ndan çok k›sa
bir süre sonra Türkiye’de yollara
ç›kmas›n›n Türk otomotiv pazar›na verilen önemin bir göstergesi
oldu¤unu söyledi. Peugeot ürün
gam›n›n C/hatchback segmentindeki temsilcisi, 3 serisinin 8. jenerasyonu olan ve “Do¤as› Gere¤i
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Güçlü” slogan›ndan yola ç›k›larak tasarlanarak Almanya’n›n en
önemli gazetelerinden Bild am
Sonntag taraf›ndan “2007 Alt›n
Direksiyon Ödülü”ne lay›k görülen Peugeot 308, daha üst
segment otomobilleri hat›rlatan
malzeme kalitesi, üst düzey güvenlik özellikleri ve kullan›c›y› iyi
hissettiren iç mekan› ile rekabet
gücünü art›rmay› hedefliyor.

Operasyonel filo yönetimi konusunda uzman uluslararas› network
ﬂirketi LeasePlan, faaliyet gösterdi¤i
ülkeler zincirinin 29. halkas› olarak
Türkiye’yi ekledi. Volkswagen
Financial Services AG’nin, Do¤uﬂ
Otomotiv’in de iﬂtirakleri aras›nda
yer alan VDF Holding A.ﬁ.’deki %
51 hissesinin LeasePlan Corporation
N.V. ﬂirketine devri tamamland›.
Böylelikle LeasePlan, VDF Holding
ve dolay›s›yla VDF’nin filo hizmeti
veren “VDF Otomotiv Servis ve Tic.
A.ﬁ.”nin hisselerini sat›n ald›. Do¤uﬂ
Otomotiv’in % 49’luk mevcut
ortakl›k pay› ise de¤iﬂmedi.

GÜNCEL
‹lhan YILMAZ
TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›

YEN‹ VERG‹
DÜZENLEMES‹N‹N
OTO K‹RALAMA
SEKTÖRÜNE
OLASI ETK‹LER‹

Ü

lkemizde 1950’li y›llarda resmen baﬂlayan oto kiralama sektörü bugün geldi¤imiz noktada, 2007 y›l› sonu itibariyle 128 bin araca ve yat›r›m maliyeti olarak
da yaklaﬂ›k 5 milyar USD’lik bir hacme ulaﬂm›ﬂt›r.
Halen 650’yi aﬂk›n firman›n, 1.500’ün üzerinde ﬂubesiyle resmi olarak faaliyet gösterdi¤i sektör 128 bin araçla 1 milyar
USD’lik bir ciro büyüklü¤üne ulaﬂt›.
Oto Kiralama sektörü 5 binin üzerinde kiﬂiye do¤rudan, otomotiv sektörü, sat›ﬂ sonras› hizmetler diye adland›rd›¤›m›z
servis sektörü, finans, sigorta, lastik, akaryak›t ve di¤er hizmet al›nan sektörler olmak üzere yaklaﬂ›k 200 bine yak›n kiﬂiye dolayl› olarak istihdam sa¤lamaktad›r. 2010 y›l›nda 320
bin araçla yaklaﬂ›k 2 milyar 600 milyon USD ciro hedeflenmektedir.
Operasyonel araç kiralama, günümüzde en çok tercih edilen
binek ve ticari araç sat›n alma/sahiplik yöntemlerinden biri
olurken, h›zl› geliﬂimi ile yerli yat›r›mc›lar›n yan› s›ra uluslararas› yat›r›mc›lar› da sektöre çekmiﬂtir.
128 binin üzerinde araç, günlük kiralaman›n yan› s›ra, ilaç,
tekstil, finans, inﬂaat, lojistik ve turizm sektörleri baﬂta olmak
üzere birçok sektörde ve son y›llarda da kamu kurumlar›, belediyeler ve iﬂletmelerinde uzun dönem filo kiralama olarak
da yayg›n ﬂekilde kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Oto kiralama sektörü yayg›nlaﬂmadan önce, kamuda ve özel
sektörde araç yenileme dönemleri ortalama 5–6 y›l olarak tespit edilmiﬂtir. Oto kiralama sektörünün geliﬂmesine paralel
olarak ortalama 2–3 y›lda araçlar yenilenir duruma gelmiﬂtir.
Bu ayn› dönemde, ayn› adetteki araçlar›n iki hatta üç defa de-
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¤iﬂtirilmesi ve bu sayede otomotiv sektörünün geliﬂimine büyük katk› sa¤lamas› anlam›na gelir. Bu da maliyenin ayn› dönemde otomobil sektöründen en az iki hatta üç kez vergi almas› demektir. Türkiye’de son y›llarda büyük bir geliﬂme gösteren kiral›k otomobil sektörü, hizmetlerinin sorunsuz ve rasyonel rakamlarla yürütülmesinde önemli bir misyon üstlenmektedir.
Sektörde bu geliﬂmeler yaﬂan›rken, baz› iﬂletmeler bu geliﬂim
süreci içerisinde operasyonel araç kiralamay› ticaretin ötesinde, bir vergi avantaj› olarak kullanmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Özellikle son dönemlerde Katma De¤er Vergisi'nden tasarruf sa¤-

Oto kiralama sektörünün geliﬂmesine
paralel olarak ortalama 2–3 y›lda
araçlar yenilenir duruma gelmiﬂtir.
Bu ayn› dönemde, ayn› adetteki
araçlar›n iki hatta üç defa de¤iﬂtirilmesi
ve bu sayede otomotiv sektörünün
geliﬂimine büyük katk› sa¤lamas›
anlam›na gelir. Bu da maliyenin ayn›
dönemde otomobil sektöründen en az
iki hatta üç kez vergi almas› demektir.

Araç kiralama iﬂi ile iﬂtigâl eden kuruluﬂlar olarak
beklentimiz, söz konusu uygulaman›n yürürlük tarihi
sonras› iktisap edilecek olan araçlar için geçerli
olmas› ve geçmiﬂte farkl› öngörüler ile yap›lm›ﬂ olan
iﬂlemlerin finansal kiralama ﬂirketleri için yap›ld›¤›
üzere muaf tutulmas›d›r.

lamak ad›na yap›lmakta olan sözde kiralama iﬂlemleri Maliye
engeline tak›lm›ﬂt›r. T.C. Maliye Bakanl›¤›’n›n 3065 say›l›
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 28’inci ve 36’›nc› maddelerine göre “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma De¤er Vergisi Oranlar›n›n Tespitine ‹liﬂkin Karar”›n yürürlü¤e konulmas›; Maliye Bakanl›¤›’n›n 19.12.2007 tarihli ve 113034 say›l› yaz›s› üzerine, Bakanlar Kurulu’nca kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ve
30.12.2007 tarihli 26742 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂ
ve yürürlü¤e girmiﬂtir. Böylece oto kiralama ﬂirketleri için 2.
el binek araç sat›ﬂ›nda KDV oran›n› % 1'den % 18'e çekerek
toptan ve keskin bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
Konuya iliﬂkin olarak yay›mlanan 23 seri no’lu Katma De¤er
Vergisi Genel Tebli¤i’nin “Binek Otomobillerin Katma De¤er
Vergisi” baﬂl›kl› bölümünde; faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerin kiralanmas› veya binek otomobillerin çeﬂitli ﬂekillerde iﬂletilmesi olanlar›n, bu amaçla kulland›klar› binek otomobillerin al›m›nda ödenen Katma De¤er Vergisi’nin daha önce oldu¤u gibi indiriminin yap›lamayaca¤› aç›kça belirtilmiﬂtir. Özetle Maliye Bakanl›¤› operasyonel araç kiralaman›n bir tak›m vergi boﬂluklar›ndan faydalan›lmas›
amac› ile kullan›lmas›na engel olup, uzun vadede sektörün
daha sa¤l›kl› yap›lanmas›na katk›da bulunmuﬂtur.
Di¤er yandan uygulaman›n ani, geneli kapsamas› ve karar tarihi ile (30.12.2007) yürürlü¤e girer olmas› tüm araç kiralama iﬂi ile iﬂtigâl eden ﬂirketleri olumsuz yönde etkilemiﬂtir.
Günlük kiralama ile birlikte yaklaﬂ›k 128.000 arac›n sahibi
olan yüzlerce ﬂirket vergi mevzuat›na güvenerek ve 2. elde
araçlar›n % 1 ile sat›laca¤› varsay›m› ile iﬂlem yapm›ﬂ, ancak
bu ani de¤iﬂiklik ile önemli zararlara u¤ram›ﬂlard›r.
Sektör ileriye dönük iﬂlemlerinde olas› zararlar› önleyecek

tedbirleri alacak ve fiyat ayarlamalar›n› buna göre yeniden
gözden geçirecektir. Ancak geriye dönük oluﬂan zarar›n giderilmesi mümkün de¤ildir.
Bakanlar Kurulu karar›, finansal kiralama ﬂirketleri ile ilgili
yapm›ﬂ oldu¤u düzenlemelerde ise yürürlü¤e giriﬂ tarihi itibar›yla geçerli olan sözleﬂmeleri karar hükümlerinden muaf tutarak finansal kiralama ﬂirketlerinin geçmiﬂteki iﬂlemlerinden
olumsuz yönde etkilenmemelerini sa¤lam›ﬂt›r.
Araç kiralama iﬂi ile iﬂtigâl eden kuruluﬂlar olarak beklentimiz, söz konusu uygulaman›n yürürlük tarihi sonras› iktisap
edilecek olan araçlar için geçerli olmas› ve geçmiﬂte farkl› öngörüler ile yap›lm›ﬂ olan iﬂlemlerin finansal kiralama ﬂirketleri
için yap›ld›¤› üzere muaf tutulmas›d›r. Aksi halde bugün ticaret hayat›nda tüm sektörlere sa¤lad›¤› ekonomik ve operasyonel kolayl›klar, hacim ve istihdam ile ekonomi içerisinde
önemli bir yer edinen ve birçok sektöre direkt ve dolayl› fayda sa¤layan araç kiralama sektörünün önemli maddi yaralar
almas›na neden olacakt›r.
Ülkemizde oto kiralama sektörü, yabanc› sermaye aç›s›ndan
halen cazibesini korumaktad›r. Sektöre girmiﬂ ve/veya girme
haz›rl›¤›nda bulunan uluslararas› firmalar, bu geliﬂmelerden
olumsuz etkileneceklerini ve bu tür geriye dönük vergi uygulamalar›ndan rahats›zl›k duyduklar›n› ifade etmektedirler.
Yabanc› yat›r›mc›n›n sektörde bugün yaklaﬂ›k 45 bin otomobili, 1 milyar 500 milyon dolara yak›n yat›r›m miktar› bulunmaktad›r.
Buradan hareketle konunun ciddiyeti dikkate al›narak ve sektörler aras›nda eﬂitsizlik ve adaletsizlik yaﬂanmamas› ad›na,
sorunun çözüme kavuﬂturulmas› ve geliﬂmekte olan bir sektörün önünün t›kanmamas›na dikkat edilmesi gerekmektedir.
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SATIﬁLARIMIZIN
YARISI F‹LO
SATIﬁLARI

Renault, Türk Otomotiv
Sektörü’nün önde gelen ve
bunun yan›nda araçlar› rent a
car firmalar›nca en çok tercih
edilen markalardan biri.
Sektörün ihtiyac› olan yerli
üretim konusuna gereken
hassasiyeti gösteren ve
Türkiye’nin en fazla binek
otomobil satan firmas› olan
Renault MAIS’in Genel Müdürü
‹brahim Aybar’a 2007 y›l›n›n
de¤erlendirmesini ve Araç
Kiralama Sektörü’ne bak›ﬂ
aç›s›n› sorduk.
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007 y›l›n›n ilk yar›s› Türk otomotiv sektörü aç›s›ndan
olumsuz geçmesine ra¤men ikinci yar›daki toparlanmayla y›l›, 2006’ya göre küçük bir farkla kapat›yoruz.
Renault olarak geçti¤imiz y›l› nas›l yorumluyorsunuz?
2007 y›l›n›n ilk beﬂ ay›nda rakamlar geçen y›llara göre düﬂük ç›k›nca bir olumsuzluk alg›nland›. Seçimlerin sonras›na
b›rak›lm›ﬂt› beklentiler. Makro ekonomik dengeler de¤iﬂebilir diye düﬂünülüyordu. Geçen y›llardaki rakamlardan ötürü alg›lan›yordu bu olumsuzluk. Ama gerçek bence sadece
bu de¤il. Gerçek olan, 2006 y›l›n›n ilk 5 ay›n›n olmas› gerekenin çok üstünde bir performansla gerçekleﬂmesinden kaynaklanan beklentiydi. Hat›rlarsan›z 2006 y›l›n›n May›s ay›nda ekonomik yönden bir çalkant› yaﬂand› ve bunun ard›ndan pazar % 30 düﬂtü. Ard›ndan böylesine bir süreç yaﬂand›. May›s 2007 de geçen y›l›n çalkant›l› döneminin y›ldönümü oldu ve Haziran 2007’den itibaren parametreler
birbirine denk geldi¤i için tam k›yaslama yap›labilir hale gelindi.
Görüldü ki 2007 y›l›, 2006’n›n çalkant› sonras› pazar›ndan
daha iyi. Zaten biz bunu bekliyorduk. Ve 2007’nin baﬂ›nda pazar›n % 10 kadar düﬂebilece¤ini öngörüyorduk. Nitekim % 5 gibi bir sonuçla netleﬂti. Bizim iﬂimizde istikrar
birinci öncelik, e¤er herhangi bir çalkant›, dalgalanma hissedilmiyorsa iﬂimiz sa¤l›kl› yürüyor demektir. Çünkü biz
istikrar ve güvenle çok yak›n ve çok s›cak iliﬂki içindeyiz. Bir
de faizlerin aﬂa¤›ya iniyor olmas› büyük etken oldu tabi.
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2008’de dünyadaki
büyüme trendindeki
azalman›n Türkiye’deki
etkilerini de görürsek, faiz
oranlar›nda azalman›n
yaﬂanaca¤›n› tahmin
ediyorum. Bu da olumlu
bir finansal ortam
sa¤layacak 2008 y›l› için
ve sat›ﬂlara yans›yacak.
2008 y›l›n›n da 2007 gibi
geçece¤ini öngörüyorum.
600-650 bin aras›nda bir
sat›ﬂ adediyle geçece¤ini
ve istikrar›n sürdü¤ü bir y›l
olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Faizlerin düﬂece¤i beklentiniz dahilinde
miydi? 2008 y›l›nda da bu düﬂüﬂ sürecek mi?
Türkiye’de umulan›n alt›nda büyüme rakamlar› ç›k›nca faizlerin aﬂa¤›ya inmesi
çözüm olarak ortaya kondu ve daha iyi
finansal çözümler getirmeye yard›mc› oldu. Aral›k ay› sat›ﬂlar› da bu durumdan
olumlu etkilendi. Yüksek faiz finansal
aç›dan avantajlar› ortadan kald›rd›¤› için
özellikle de bireysel sat›ﬂlarda yavaﬂlama
yaﬂanm›ﬂt›. Ama ﬂu anda faizlerin düﬂtü¤ü bir ortam›n da göreceli olarak olumlu
bir etki yapt›¤› dönemi yaﬂam›ﬂ olduk. Yine de Türkiye’deki reel faizler dünya ortalamalar›n›n oldukça üzerinde. Dolay›s›yla al›nacak çok yolumuz oldu¤unu düﬂünüyorum. 2008’de dünyadaki büyüme
trendindeki azalman›n Türkiye’deki etkilerini de görürsek, faiz oranlar›nda azalman›n yaﬂanaca¤›n› tahmin ediyorum. Bu
da olumlu bir finansal ortam sa¤layacak
2008 y›l› için ve sat›ﬂlara yans›yacak.
2008 y›l›n›n da 2007 gibi geçece¤ini öngörüyorum. 600-650 bin aras›nda bir sat›ﬂ adediyle geçece¤ini ve istikrar›n sürdü¤ü bir y›l olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Türkiye yerli üretimde bir milyonu geçmiﬂ durumda. Yak›n bir tarihte iki milyon adedi görmemiz sizce mümkün mü?
Oldukça mümkün, hatta üzerine de ç›k16>17

ma ihtimali var. 2008 y›l›n›n sonunda 1,3
milyon üretim, 1 milyon civar›nda ihracat görmemiz mümkün. Türkiye’nin 2012
y›l›nda gerçekleﬂece¤i tahmin edilen ihracat rakam› olan 25 milyar USD’nin 2008
y›l›nda yakalanmas› da mümkün. Dolay›s›yla Türkiye, otomotiv sektörünün oldukça dinamik geliﬂti¤i bir dönemi yaﬂamakta. Önemli olan bu avantajlar› sürekli hale getirmeye çal›ﬂmak. Sektördeki tüm aktörlerin bu süreklili¤i koruma
görevi var. Renault olarak bütün bu ge-

liﬂmelerde önemli rol oynuyoruz. Özellikle binek otomobil aç›s›ndan Türkiye’de
üretilen ve ihraç edilen iki otomobilden
birisi Renault amblemi taﬂ›yor. Bizim fabrikam›z›n kapasitesinin büyüyerek 350
binlere ç›kmas› çok büyük bir güvence,
özellikle de sektörün s›nai geliﬂimi için.
Fabrikam›z 4. modelini de hem Türkiye
hem de dünya pazar›na sunmak üzere üretime baﬂlad›. Yerlilik oran›m›z artt›. Oyak
Renault Genel Müdürümüz Alain Gabillet’in aç›klamalar› da hep bu yönde. ‹ç pazardaki canl› ortam› muhafaza edebilirsek global markalar› Türkiye’ye yat›r›m
yapmaya çekebiliriz. Art›k herkes biliyor
ki Türk insan› çok verimli çal›ﬂ›yor. Bunun yan› s›ra da ciddi büyüklükte bir ekonomiye sahibiz. Lokal entegrasyon çok
kolay sa¤lanabiliyor ve yan sanayi de çok
geliﬂmiﬂ, ﬂartlar bütünüyle iyi oluﬂmuﬂ durumda. Bütün hedeflere ulaﬂmak mümkün, yeter ki iç pazar›n canl›l›¤› devam etsin.
Bu canl›l›¤›n devam etmesi için olmazsa
olmazlar nelerdir sizce?
Alt›n› çizerek söylüyorum: Birincisi siyasi ve makro ekonomik istikrar, ikincisi ise, Türkiye’nin cazibe merkezi olmaya
devam etmesi. Sa¤lanacak yasal uygulamalar ile dünya markalar›n›n Türkiye’ye
kolay gelebilmesi ve kolay yat›r›m yapa-

rak h›zl› bir ﬂekilde üretime baﬂlat›lmas›
çok önemli. Avrupa Birli¤i’ne yeni giren
ülkelerin ne aﬂamalar kaydetti¤ini izliyoruz. Ancak Türkiye bu konuda henüz rekabetçi bir durumda de¤il. Dolay›s›yla bu
konuda mesafe almam›z gerekiyor. Ayr›ca daha fazla nitelikli insan gücü yetiﬂtirmeye özen göstermeliyiz. Bu konuda tüm
markalar olarak sorumluyuz. Nitelikli iﬂ
gücü reel ekonomi için son derece önemli. Ayd›n Üniversitesi’nde Otomotiv ‹ﬂletmecili¤i Meslek Yüksek Okulu aç›l›ﬂ›n›
ortaklaﬂa baﬂard›k ve bir otomotiv laboratuar› kurduk. Otomotiv iﬂletmecili¤i
üzerine e¤itim alm›ﬂ ö¤renciler yüksek
okul mezunu olarak sektöre kazand›r›lacaklar. Rekabette önde olmak istiyorsan›z mutlaka farkl› olmak, h›zl› olmak
önemli, ama çal›ﬂt›¤›n›z insanlar›n donan›mlar›n› yüksek tutmak da çok önemli.
Bugün, Türkiye’de üretilen ürünlerin tüm
dünyada kullan›ld›¤› bir dönemdeyiz. O
nedenle, Türkiye’de yetiﬂmiﬂ insan gücünün de tüm dünyada söz sahibi olmas›na
çal›ﬂmam›z gerekir.
Renault’nun 2007 y›l›ndaki sat›ﬂ rakamlar› ve pazardaki pay› nedir?
Kas›m sonu itibar› ile 493 bin civar›ndayd› sektördeki rakamlar. Aral›k ay› rakamlar› ise 90 ila 100 bin aras›nda gerçekleﬂmiﬂtir diye tahmin ediyorum. Yaklaﬂ›k
590 bin civar›nda bir rakam Türkiye için
önemli. Ekonomik büyümesi 2007’de %
4’ü bulan ve bu rakama ulaﬂabilmiﬂ bir
ülke Türkiye.
Biz Renault olarak 2006’dan daha baﬂar›l› bir y›l geçirdik. Bu nedenle mutluyuz.
Pazar pay›m›z› art›rd›k, binek otomobilde durumumuzu daha da güçlendirdik.
Renault ve Dacia markalar› ile birlikte
toplam olarak 90 binin üzerinde sat›ﬂ ger-

çekleﬂtirmiﬂ olduk ve % 17’lik bir pazar
pay› elde ettik. Renault’nun pazar pay› ise
% 14’ün üzerinde olacak. Geçen seneye
göre bu oldukça önemli bir ilerlemedir.
Rekabetin çok ciddi oldu¤u, 46 markan›n yer ald›¤› pazarda bu baﬂar›y› sa¤lam›ﬂ olmak çok önemli. Binek otomobilde % 17’lik pazar pay› ile birinci olmak
ve en yak›n rakibimize karﬂ› yaklaﬂ›k iki
kat› fark sa¤lamam›z mutlak hakimiyetimizin bir göstergesi. 450 çeﬂit araç içerisinde Türkiye’nin en çok satan iki otomobili olan Symbol ve Megane bizim fabrikam›z›n, mühendislerimizin ve iﬂçilerimi-

Türkiye’de araç kiralaman›n
faydalar›n›n anlaﬂ›lmaya
baﬂlanmas› ve araç
kiralama ﬂirketlerinin
sektöre kazand›rd›¤› ivme
ile filo al›mlar›nda ciddi bir
yükselme oldu. 2008’de bu
sektörde yabanc› aktörlerin
say›lar›n›n artaca¤›n›
tahmin ediyorum.
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Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n k›sa dönemler içinde araçlar›n› yenilediklerini düﬂünürsek 2. el piyasas› özellikle önem verilen bir nokta.
Renault’nun ikinci eldeki durumu nedir?
Bu bizim en önemli avantaj›m›z. Biz hesab›m›z› daima ﬂu ﬂekilde yap›yoruz: Bir
arac›n de¤eri 100 iken, iki ya da üç y›l
kullan›ld›ktan sonra e¤er ikinci eldeki de¤eri rakiplerine göre daha yüksekse diyelim ki 70-80 ise aradaki fark kadar bir
maliyet vard›r. Piyasa de¤eri daha düﬂük
olan, 100 de¤il de 90 olan bir arac›n de¤eri iki üç y›l sonra 50-60’lardaysa fark
daha çoktur, maliyet daha yüksektir. Ben,
Renault olarak en büyük avantaj› burada sundu¤umuzu söyleyebilirim. Renault’nun ikinci el piyasas› yüksek ve bu da
bize gurur veriyor.

‹ç pazardaki canl› ortam›
muhafaza edebilirsek global
markalar› Türkiye’ye yat›r›m
yapmaya çekebiliriz. Art›k
herkes biliyor ki Türk insan›
çok verimli çal›ﬂ›yor. Bunun
yan› s›ra da ciddi büyüklükte
bir ekonomiye sahibiz.
Lokal entegrasyon çok
kolay sa¤lanabiliyor ve yan
sanayi de çok geliﬂmiﬂ,
ﬂartlar bütünüyle iyi
oluﬂmuﬂ durumda. Bütün
hedeflere ulaﬂmak mümkün,
yeter ki iç pazar›n canl›l›¤›
devam etsin.

zin baﬂar›s›d›r. Binek otomobilde 10 y›ld›r aç›k ara birincili¤imiz devam ediyor.
Ticari araçlarda ise, yurt d›ﬂ›ndan getirtti¤imiz araçlarla belirli bir potansiyele sahibiz. Bize verilen program do¤rultusunda hedeflerimizi gerçekleﬂtirmiﬂ olduk. Ti18>19

caride % 10 civar›ndaki pazar pay›m›z›
koruyoruz.
Renault olarak araç kiralama sektörünü
nas›l görüyorsunuz?
Renault’nun her sektöre oldu¤u gibi araç
kiralama sektörüne de çok pozitif bir yaklaﬂ›m› var. Sektörün geliﬂimini çok yak›ndan takip ediyor ve katk› sa¤layabilmek
için çaba sarfediyoruz. Bu amaçla kurdu¤umuz özel bir birimimiz var. Renault
olarak araç kiralama sektörünün bizzat
içindeyiz.
Filo sat›ﬂlar›n›z toplam sat›ﬂlar›n›z içinde
ne kadar yer tutuyor?
Sat›ﬂlar›m›z›n yar›s› filo sat›ﬂlar›. Bu çok
ciddi bir rakam. Bu sayede Symbol’un birincili¤i geldi. Symbol bu sene Megane’›
az bir farkla geçerek en çok sat›lan arac›m›z oldu. 2008’de de bu iki arac›m›zdan
birincilikler bekliyoruz. Türkiye’de araç
kiralaman›n faydalar›n›n anlaﬂ›lmaya baﬂlanmas› ve araç kiralama ﬂirketlerinin sektöre kazand›rd›¤› ivme ile filo al›mlar›nda ciddi bir yükselme oldu. 2008’de bu
sektörde yabanc› aktörlerin say›lar›n›n artaca¤›n› tahmin ediyorum.

Renault’nun 2008 hedefleri neler?
2008 y›l›nda 8 tane lansman›m›z olacak.
Buna haz›r hissediyoruz kendimizi, iddial›y›z. Bu gücü 2007’de baﬂard›klar›m›zdan al›yoruz. 2007’yi hem sat›ﬂ hem de
sat›ﬂ sonras› uygulamalar›m›z›n baﬂar›l›
sonuç verdi¤i bir y›l olarak hat›rlayaca¤›z.
2008 y›l› Renault için çok önemli bir y›l.
Türkiye de Renault için çok önemli bir
pazar oldu¤u için, büyük geliﬂmeler
sözkonusu olacak. Renault’nun 2009
taahhütlerini hat›rlayacak olursak; birincisi, ç›karaca¤›m›z yeni Laguna’dan itibaren bütün ürünler markalar baz›nda en
kaliteli ilk üç üründen biri olacak. ‹kincisi, dünya çap›nda operasyonel kârl›l›kta
% 6’l›k bir rakam yakalanacak. Üçüncüsü ise, yeni lansmanlarla 2006 y›l›na göre 2009 y›l›nda dünyada 800 bin adet daha fazla sat›ﬂ gerçekleﬂecek. Türkiye bu
konuda çok ciddi katk› yapmas› beklenen
bir pazar. Renault’nun en büyük 6. pazar›. Bizim yapacaklar›m›z bu kontrat için
de çok önemli. O nedenle markam›z Renault bize büyük bir destekle 8 adet yeni ürün veriyor. Mart ay›ndan itibaren
Laguna ile baﬂlayaca¤›z ve takip eden her
ay bir araç lansman› gerçekleﬂtirece¤iz.
Bu bize heyecen veriyor. Her türlü haz›rl›¤›m›z› yapt›k, sat›c›lar›m›z›n hem fiziksel hem de çal›ﬂan altyap›lar›n› da tamamlad›k. Yeni Laguna’ya çok güveniyoruz. Tüm dünya kaliteyi ve Renault’nun nerelere geldi¤ini Laguna ile görecek.

Ne kadar bir sat›ﬂ hedefi belirlediniz Laguna için?
Laguna’n›n bulundu¤u segment D segmenti ad›n› verdi¤imiz, en üst s›n›f›n bir
alt›. O segmentte olan % 3 civar›ndaki
pay›m›z› % 10’a ç›karmay› hedefliyoruz.
Yaklaﬂ›k 3 kat bir at›l›m gerçekleﬂtirece¤iz. Laguna’n›n arkas›ndan Clio Grand
Tour bulundu¤u B segmentinin bir baﬂka
alt segmenti olarak ortaya ç›kacak. Kangoo’nun yeni modeli ve Grand Modus’un
yan› s›ra, bir de Koleos adl› 4x4 modelimiz var. Piyasadaki tüm 4x4’lere rakip
olacak özellikte bir araç.

Bayi teﬂkilât›nda bir de¤iﬂiklik söz konusu olacak m›?
Bayilerimizi iki kategoride topluyoruz. Birinci s›n›f bayilerimiz ilk kategoriyi oluﬂturuyor. Onlar kantitatif olarak seçildikleri için pazardaki önemli geliﬂmelere cevap verebilecek nitelikte bayiler. ‹kinci
kategorideki alt bayilerimizde ise çok daha esnek olabiliyoruz. ﬁartlar itibar›yla
orada da büyümeyi hedefliyoruz. Bütün
mesele, otomotiv sektöründeki büyümenin devam etmesi.
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Automotiv‹ST

Toyota Türkiye CEO’su Tamer Ünlü

Ford Türkiye CEO’su Michael Flewitt

1.

Blue&Me sistemine de de¤inen Debenedetti teknolojinin, otomotivin ayr›lmaz
bir parças› oldu¤u ve yap›lan tüm yeniliklerin teknolojik geliﬂmelere ayak uydurmas› zorunlulu¤unu vurgulad›.
Debenedetti’nin konuﬂmas›n›n ard›ndan
Ege Cansen’in yönetiminde bir panel gerçekleﬂtirildi. Panel’e Fiat Türkiye CEO’su
Ali Pand›r, Renault Türkiye CEO’su Alain Gabillet, Ford Türkiye CEO’su Michael Flewitt ve Toyota Türkiye CEO’su Tamer Ünlü kat›ld›. Otomotiv sektörünün
büyüklü¤ünün % 80’e yak›n bölümünün
CEO’lar›n›n kat›ld›¤› bu panelde ayr›ca
Türk Otomotiv Sektörü’nün dünya ölçe¤inde çal›ﬂmas›na ra¤men bir marka yaratamamas›na da de¤inildi.
Bu y›l ilki düzenlenen Uluslararas› ‹stanbul Otomotiv Kongresi, gelecek y›llarda

Uluslararas› ‹stanbul Otomotiv Kongresi, Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda 27 Kas›m 2007 tarihinde gerçekleﬂtirildi. Automotiv‹ST Otomotiv Kongresi, ilk kez düzenlenen bir kongre olmas›n›n yan› s›ra,
otomotiv sektörünün önemli isimlerini de
bir araya getirmesiyle dikkat çekti. BP’nin
ana sponsoru oldu¤u etkinlikte aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan söz alan Fiat Grubu Proje Portföy Geliﬂme Direktörü Massimo Debenedetti “Otomotiv Sektörünün
Küreselleﬂmesi“ baﬂl›kl› konuﬂmas›nda
Fiat araﬂt›rma geliﬂtirme sistemini de anlatarak, gelece¤in müﬂterisine uygun üretimi yapman›n, 7-8 y›l sonras›n› düﬂünerek haz›rl›kl› olman›n ve yeni iﬂ modellerine odaklanman›n gere¤ini vurgulad›.
Microsoft’la birlikte geliﬂtirmiﬂ olduklar›

Fiat Türkiye CEO’su Ali Pandır

Renault Türkiye CEO’su Alain Gabillet

da düzenlenerek uluslararas› kongreler
aras›ndaki yerini sa¤lamlaﬂt›raca¤a benziyor. Automotiv‹ST, Türk Otomotiv Sektörü’nün, tüm unsurlar› ile dünyada söz
sahibi olmas› hedeflenirken, sadece sanayi, yan sanayi, ekonomik yap› ve istikrar ile de¤il, ayn› zamanda global platformlarda düzenlenecek kongrelerin de
etkili olaca¤› gerçe¤ini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Toyota Türkiye CEO’su Tamer Ünlü, Renault Türkiye CEO’su Alain Gabillet, Ege Cansen, Fiat Türkiye CEO’su Ali Pandır, Ford Türkiye CEO’su Michael Flewitt

20>21

ARAÇ TANITIM

SEA
TA
LTE
A

GE
N‹ﬁ
A‹L
ELE
R‹N
TER
C‹H
‹

XL

Sea
t
üye ’›n y
e
s
mo i olm ni tas
d
ar›
au
m
tas elini
n
v
a
nb
an
ar›
›
üyü
na nlay›
m›
aile
ﬂ›
s
v
y
l
Alt eri h e spo en bo ahip n›n il
e
A
k
ea
r
XL, def a tif yü yutla ltea
r›
la
Tür
z
kiy n yen üyle , yeni
g
likç
e’d
e s i mod eniﬂ
i
at›
e
l
i
ﬂa
sun
s›ra yeni 1.4 litre hacimli
uld
u.
TFSI teknolojili 125hp’lik benzinli

S

eat Altea’n›n tipik özelli¤i
olan sportif ve yenilikçi
tasar›m unsurlar›n›
bar›nd›ran Seat Altea XL, s›n›f›nda
en üst seviyede güvenlik sa¤lamas›,
daha geniﬂ iç mekan sunmas› ve
22>23

532 litrelik bagaj kapasitesiyle
dikkat çekiyor. Arka koltuklar›n
öne kayd›r›lmas›yla Altea XL’in
bagaj kapasitesi s›n›f›ndaki en geniﬂ
hacimlerden biri olan 635 litreye
ulaﬂabiliyor. Tasar›m›nda Altea ile

önemli ölçüde benzerlikler gösteren
Altea XL, bagaj kapa¤› üzerine
taﬂan yeni stop lambas› grubu ile
daha yumuﬂak bir ifadeye
bürünüyor. Ayr›ca tavana
konumland›r›lan raylar arac›n aile

otomobili profilini pekiﬂtiriyor.
Seat Altea XL, üçü benzinli, ikisi
dizel olmak üzere toplam beﬂ farkl›
motor seçene¤iyle ithal ediliyor. 1.6
litre 102hp ve 2.0 litre FSI 150hp
tiptronik iki benzinli motorun yan›

motor da Altea XL’in kaputu
alt›nda görev al›yor. 1.9 litre TDI
105hp ve 2.0 litre TDI di¤er tüm
motor seçenekleri manuel
ﬂanz›manla kombine ediliyor.
Stylance donan›m paketiyle ithal
edilen Seat Altea XL’de, Aktif
Sürüﬂ Sistemi (DSR), ABS, Çekiﬂ
Kontrol Sistemi (TCS), Elektronik
Stabilite Program› (ESP),
sürücü/yolcu ön, yan ve perde hava
yast›klar›, deri direksiyon ve vites
topuzu, arka park sensörü, çift

yönlü
otomatik
klima, h›z sabitleyici,
yol bilgisayar›, 16” alüminyum
alaﬂ›m jantlar, elektrikli ön ve
arka camlar, elektrikli, ›s›tmal›,
katlanabilir d›ﬂ aynalar,
direksiyondan kumandal›
Radyo/CD/MP3 çalar standart
olarak sunuluyor.

YORUM

‹STAT‹ST‹K
Abdi Ayhan
National-Alamo Genel Müdürü

DÜNYADA VE TÜRK‹YE’DE
OTO K‹RALAMA
e¤erli okuyucular, sevgili sektör temsilcileri;
Rent a Car dergimizin bu say›s›ndan itibaren, oto
kiralaman›n içeri¤i, Türkiye’de ve dünyadaki durumu, sektörün sorunlar› ve tüketicinin oto kiralama konusunda bilgilendirilmesine yönelik konularda birlikte olaca¤›z.
Bu yaz›m›zda oto kiralaman›n içeri¤i ile sektörün Türkiye ve
dünyadaki durumuna de¤inece¤iz.
Oto kiralama, yerli ve yabanc› iﬂ adam› ve turistlere kitle
ulaﬂ›m araçlar›n›n devam› olarak verilen bir hizmettir. K›sa
süreli kiralama diye nitelendirdi¤imiz bu özelli¤i ile oto kiralama, turizm ve iﬂ hayat›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r
Oto kiralama, tüm dünyada k›sa süreli kiralama ﬂeklinde
baﬂlam›ﬂt›r. Ancak daha sonra, özellikle kurumlar›n 24 ve 36
ay gibi uzun süreli araç kiralama isteklerine ba¤l› olarak,
uzun süreli kiralama hizmeti verilmeye baﬂlam›ﬂt›r.

D

Uçak, tren, otobüs ve gemi gibi kitle ulaﬂ›m araçlar›n›n devam›nda verilen bir hizmet olarak baﬂlayan oto kiralama, günümüzde k›sa ve uzun süreli verilen bir hizmet olarak, baﬂta
turizm olmak üzere tüm sektörlerin ulaﬂ›m sorunlar›n› çözen
ve ekonomiye hareket kazand›ran önemli bir faaliyet haline
gelmiﬂtir.
Sektörün Türkiye ve dünya genelinde durumuna bakt›¤›m›zda, baﬂta A.B.D. ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, geliﬂmiﬂ ülkelerde sektörün çok büyük oldu¤u, di¤er geliﬂmekte olan ülkelerde ise buna paralel h›zl› bir geliﬂme gösterdi¤i görülmektedir.
Dünya genelinde, uluslararas› nitelikte çal›ﬂan yedi adet ulus24>25

lararas› kuruluﬂ bulunmaktad›r. Bunun yan›nda çok say›da
ülke ve ﬂehir baz›nda çal›ﬂan kuruluﬂ bulunmaktad›r. Uluslararas› çal›ﬂan kuruluﬂlar kendi ülkelerindeki faaliyetleri yan›nda, di¤er ülkelere de lisans vermektedir.
Sektörün dünya genelindeki pazar pay›na bakt›¤›m›zda, baﬂlang›çta pazar›n tamam›na hakim olan uluslaras› kuruluﬂlar
zaman içinde gerilemiﬂ ve pazar paylar› yaklaﬂ›k % 40 seviyesine inmiﬂtir. Kalan % 60 pazar pay›, uluslararas› olmayan
çok say›da kuruluﬂ aras›nda da¤›lm›ﬂt›r.
Oto kiralama bir hizmet teknolojisidir. Geliﬂmiﬂ ülkeler bu
sektörde en yeni teknolojileri ve standartlar› uygulamaktad›r.
Bu teknoloji farkl›l›klar›, araç standartlar›nda, araç teslimlerinde ve araç rezervasyonlar›nda net ﬂekilde görülmektedir.
Sektörün Türkiye’deki durumuna bakt›¤›m›zda, dünyadaki
genel duruma paralel bir görünümde oldu¤u görülmektedir.
Oto kiralama faaliyeti Türkiye’de 1973’lerden itibaren, yaln›z yabanc› turistlere verilen bir hizmet olarak baﬂlam›ﬂt›r.
1975’lerden itibaren sektörde h›zl› bir geliﬂme görülmüﬂtür.
Uluslararas› faaliyette bulunan tüm kuruluﬂlar›n Türkiye lisans› al›nm›ﬂ ve bu kuruluﬂlar Türkiye’de temsil edilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Di¤er ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’de de yabanc› bir marka lisans› ile çal›ﬂan kuruluﬂlar yan›nda çok say›da ülke genelinde ve ﬂehir baz›nda çal›ﬂan kuruluﬂ bulunmaktad›r.
Bugün Türkiye’de yedi adet uluslararas› kuruluﬂun temsilcisi
bulunmaktad›r. Dünya genelinde oldu¤u gibi, Türkiye’de de,
baﬂlang›çta pazar›n tamam› bu kuruluﬂlar›n elinde bulunurken bu pazar pay› % 40’lara gerilemiﬂtir.
Sektör Türkiye’de 2000’li y›llara kadar k›sa süreli kiralama
a¤›rl›kl› olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak bu y›llardan sonra, uzun
süreli kiralama çok h›zl› bir geliﬂme göstermiﬂ ve araç say›s›
olarak k›sa süreli kiralaman›n önüne geçmiﬂtir. Bugün sektörde yaklaﬂ›k 15.000 k›sa süreli, 95.000 uzun süreli olmak
üzere toplam 110.000 adet araç bulunmaktad›r.
Sektör kuruluﬂlar› sistem ve standartlar bak›m›ndan, dünya
genelinin çok gerisinde de¤ildir. Ancak Avrupa Birli¤i standartlar›na gelmek için at›lmas› gereken önemli ad›mlar bulunmaktad›r.
De¤erli okuyucular, sevgili sektör temsilcileri, çok genel olarak de¤indi¤imiz bu konular› daha sonraki say›lar›m›zda ayr›nt›l› olarak ele alaca¤›z.
De¤erli okuyucular›m›z›n ve sektördeki tüm arkadaﬂlar›m›z›n
yeni y›l›n› kutlar, sevgi ve sayg›lar sunar›m.

OTOMOT‹V SEKTÖRÜNÜN LOKOMOT‹F‹:

ARAÇ K‹RALAMA
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üm Oto Kiralama Kuruluﬂlar›
Derne¤i TOKKDER’in temsilcili¤ini yapt›¤› araç kiralama sektörü, Türkiye otomotiv sektörünün geliﬂiminde çok büyük bir paya sahip.
ODD verilerine gore 2007 y›l› Ocak-Kas›m döneminde araç kiralama sektörüne
yap›lan sat›ﬂlar 51.063 adet olarak gerçekleﬂti. Ayn› dönem içinde Türkiye’de
sat›lan araçlar›n toplam›n›n 493.836 adet
oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda araç kiralama sektörüne yap›lan sat›ﬂlar›n oran›n›n % 10 oldu¤unu görüyoruz. Bu oran,
araç kiralama sektörünün Türk otomotiv
sanayisinin geliﬂimi için ne denli önemli

oldu¤unun da bir kan›t›. Araç kiralama
sektörüne en çok sat›ﬂ yapan markalara
bakt›¤›m›zda sektöre uzak olmayan herkesçe tahmin edilebilecek isimler ilk s›ralar› paylaﬂ›yor. Bunlar s›ras›yla, Fiat, Ford
ve Renault markalar›.
Fiat Grubu, 2007 y›l›n›n ilk 11 ay›nda
13.338 adetlik sat›ﬂ›yla lider. ‹kinci s›rada yer alan Ford’un sat›ﬂ adedi 12.075
olarak gerçekleﬂirken, üçüncü s›radaki
Renault’nun sat›ﬂ adedi ise 9.842. Bu üç
markan›n araç kiralama sektörüne yapt›¤› sat›ﬂ toplam› 35.255. Bu rakam sektöre yap›lan sat›ﬂlar›n % 69’una karﬂ›l›k
geliyor.

Ocak – Kas›m 2007 Döneminde
Araç Kiralama Kuruluﬂlar›na Yap›lan
Sat›ﬂlarda ‹lk 10 Marka
Fiat
Ford
Renault
VW
Hyundai
Toyota
Kia
Opel
Citroen
Peugeot
Kaynak: ODD

13.338 Adet
12.075 Adet
9.842 Adet
4.746 Adet
3.147 Adet
2.347 Adet
2.001 Adet
1.668 Adet
699 Adet
557 Adet
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Foto¤raflar: Murat ÖZBEY

Otomotiv sektörüne geçiﬂiniz nas›l gerçekleﬂti?
‹ngiltere’ye gitmemin temel nedeni, bir ﬂekilde özel sektöre geçiﬂ yapmak isteyiﬂimdir. Özel sektörün de kiﬂide arad›¤› baz›
özellikler vard›r. ‹yi derecede ‹ngilizce bilmek ve yurt d›ﬂ› deneyimi çok önemlidir.
Bu bilinçle Londra’ya gittim. Döndü¤ümde hedeflerim netti. ‹lk olarak bankac›l›k
ve finans sektörü, ikinci olarak ise sat›ﬂ
ve pazarlama süreçlerinin daha yo¤un yaﬂand›¤› herhangi bir sektörü düﬂünüyordum. Askerli¤in bitti¤i gün Ford Otosan’da baﬂlad›m. Görüﬂme süreci askerlik s›ras›nda oldu. ‹lk olarak Do¤u Akdeniz Bölgesinde; Adana, Mersin, Antakya’n›n yan› s›ra, Kayseri, Sivas ve Yozgat’› da içine alan bölgede görev yapt›m.
Geniﬂ çal›ﬂma alan›ma ra¤men,Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticisi, ithalatç›s› ve de ihracatç›s› olarak Ford, iﬂ hayat›mda benim için çok e¤itici oldu. Büyük ve global bir marka içerisinde olmak
benim için iyi oldu. ﬁimdi geçmiﬂe dönüp
bakt›¤›mda çok do¤ru bir seçim yapt›¤›m› düﬂünüyorum.

Budget ve Avis Genel Müdür Yard›mc›s› ‹nan Ekici:

PAZAR
ÇOK BÜYÜYECEK
Bir otomobili belki birkaç saat, belki 1 ay takip ederek satars›n›z ve sat›n
alma süreci 2-3 saattir. Araç kiralamada ise 3-4 dakika içerisinde müﬂteriyi
memnun edebilme kabiliyeti gerekiyor. K›sa süre içerisinde, dar mekanlarda
h›zl› hareket edebilmek, baz› ﬂeyleri gözden kaç›rmadan yanl›ﬂs›z ve iyi hizmet
verebilmek zorundas›n›z.
26>27
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970 Adana do¤umlu Avis ve Budget Genel Müdür Yard›mc›s› ‹nan
Ekici, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra hem ‹ngilizce ö¤renmek hem de iﬂletme ve insan kaynaklar› ile ilgili k›sa dönemli kurslar almak
için ‹ngiltere’nin yolunu tutar. 2,5 y›l›n
ard›ndan, 1996 y›l›nda Ford Otosan’da
iﬂe baﬂlar. Daha sonra 2001 y›l›nda grup
ﬂirketi olan Adana Otokoç, 2003 y›l›nda ise Ankara Otokoç’ta ﬂube müdürü
olarak görev yapar. 2005 Kas›m ay›nda
Avis Genel Müdür Yard›mc›s› olan ‹nan
Ekici, 2007 y›l› Nisan ay›ndan itibaren
Budget markas›n›n da Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görev yap›yor.

Otomotiv sektöründe devam ediyorsunuz
ama bu kez farkl› bir kulvardas›n›z. Araç
de¤il hizmet sat›yorsunuz. Karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›z zaman ortaya ç›kan temel farkl›l›klar nedir?
Ford Otosan’da yapm›ﬂ oldu¤um iﬂ çok
yönetsel bir iﬂti. Bölge sat›ﬂ müdürlü¤ünde bana ba¤l› 7 bayi vard›. Sorumluluklar›m, bayilerin performanslar›n› art›rmay›, merkezle bayi aras›ndaki diyaloglar›
sa¤lamay›, bayiyi Ford ad›na yönetmeyi, koordine etmeyi ve geliﬂtirmeyi kaps›yordu. Araç kiralama daha farkl› bir iﬂ,
ciddi bir hizmet iﬂi. Hizmet sektörünün
bu taraf› da insana ayr› tecrübeler kazand›r›yor. Özellikle k›sa dönemli kiralamalar› göz önüne al›rsak sürekli lokasyon
de¤iﬂtiren araçlar›m›z var. Pazar daha dinamik ve de¤iﬂken. Sezon etkisinin yo¤un
hissedildi¤i, bu sebeple yeni politikalar
üretmenizi gerektiren bir iﬂ kolu. Bunun
yan›nda döviz kuru dalgalanmalar›, enflasyon, fiyatland›rma ve rekabet çok
önem taﬂ›yor. Global bir marka oldu¤umuz için sorumluluklar›m›z çok fazla. Ancak, iﬂin global taraf›, etkileri ve vermiﬂ
oldu¤u iﬂ hazz› daha fazla. Markan›n temel felsefesine, standartlar›na ve de¤erle-

rine sad›k kalmak kayd›yla, her türlü aktivite ve her türlü pazarlama karar›n› alabiliyor, organizasyonlar yapabiliyorsunuz. O aç›dan çok özgürsünüz. Tabi bir
de markan›n de¤erlerinin hem çal›ﬂan taraf›ndan hem de müﬂteri taraf›ndan alg›lanmas› var. Müﬂterinizin alg›lamas›n›
istedi¤iniz de¤erleri tüm çal›ﬂanlar›n›zla
verebilmelisiniz. Bu noktada bizim personelimizin tümü çal›ﬂt›¤› markaya inan›lmaz ba¤l›. Çünkü hem uluslararas› markam›z var hem de Koç Holding gücü var.
Benim aç›mdan hem otomotiv hem de
araç kiralama çok severek yapt›¤›m iki
ayr› iﬂ ve büyük keyif al›yorum. Nihayetinde ikisinin de ortak taraf›, müﬂterinin
beklentilerine cevap verebilmek. Bir otomobili belki birkaç saat, belki 1 ay takip
ederek satars›n›z ve sat›n alma süreci 2-3
gündür. Araç kiralamada ise 3-4 dakika
içerisinde müﬂteriyi memnun edebilme kabiliyeti gerekiyor. K›sa süre içerisinde, dar
mekanlarda h›zl› hareket etmek, detaylar› gözden kaç›rmadan, yanl›ﬂs›z ve iyi hizmet vermek zorundas›n›z. Çal›ﬂanlar›n da
bu konuda donan›ml› olmalar› gerekiyor.
Bizde sat›ﬂ dan›ﬂman›ndan, araç sevk eleman›na kadar tüm elemanlar›n yabanc›
dil bilmeleri gerekiyor.

Global bir marka oldu¤umuz
için sorumluluklar›m›z çok
fazla. Ancak, iﬂin global
taraf›, etkileri ve vermiﬂ
oldu¤u iﬂ hazz› daha fazla.
Müﬂterilerin beklentisi yüksek hizmet kalitesi mi, yoksa düﬂük fiyat m›?
Her türlü önceli¤i olan müﬂterilerimiz var.
Baz› müﬂterilerimiz var ki asla fiyat konuﬂmazlar. Onlar›n arad›¤› hizmet ve güvendir. Araçlar sürekli olarak farkl› kiﬂiler taraf›ndan kullan›ld›¤› için bak›mlar›n›n çok daha özenli yap›l›yor olmas› gerekir. Müﬂterimiz arac› kiralad›¤›nda kendisine ait olmayan bir arac› kullan›yor.
Dolay›s›yla burada en önemli olan nokta, müﬂterinin bize güven duymas›d›r.
Müﬂteri herhangi bir problem ç›kmamas› için güvenli bir marka ile çal›ﬂmak istiyor. Bu yüzden araç bak›m› öncelikli iﬂimizdir ve kendi yetkili servislerimizde bak›mlar› yap›l›r, düzenli ﬂekilde kontrol
edilirler.
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Avis gibi büyük bir markaya sahipken Koç
Grubu neden Budget’a ihtiyaç duydu?
Avis 62 y›ll›k köklü bir marka. Bizim de
Avis ile Koç Holding olarak 34 y›ll›k birlikteli¤imiz var. Bu kesintisiz hizmet geçmiﬂi müﬂteride güven hissi yarat›yor. Çünkü biz iﬂlerimizi 1-2 y›ll›k planlarla yapm›yoruz. Ayr›ca araç kiralama pazar› hem
uzun dönemli kiralama iﬂinde hem de k›sa dönemli kiralama iﬂinde çok h›zla büyüyor. Avrupa’da kiﬂi baﬂ›na düﬂen otomobil say›s› Türkiye’dekinden 4 kat fazla. Türkiye’de araç kiralama sektörü ise
Avrupa’dan tam 25 kat daha küçük. Türkiye gibi turizm potansiyeli olan, k›talar›
birleﬂtiren bir ülkede araç kiralama ciddi
bir art›ﬂ trendi içine girecektir. Koç Holding de bu aç›dan f›rsatlar› de¤erlendirmek istiyor. Biz zaten tecrübeliyiz bu konuda, Otokoç ve Birmot’u da böyle yönetiyoruz. Herkesin hedefleri birbirinden
farkl›d›r, kendi içlerinde rekabet vard›r.
Dolay›s›yla Budget’›n ve Avis’in de yönetiminden hedeflerine kadar her ﬂeyi birbirinden farkl›d›r. Ayr›ca Budget 2003 y›l›nda Avis Avrupa taraf›ndan sat›n al›nm›ﬂt›r. 34 y›ll›k birlikteli¤in bir sonucu
olarak Avis Avrupa’n›n, Budget’› Türkiye’de Koç Grubu’na teslim etme iste¤i ortaya ç›km›ﬂ ve bu büyüme trendi de bizim
aç›m›zdan pozitif bulunarak bu ﬂekilde
karar verilmiﬂtir.

Budget’›n, Koç Holding’e geçmeden önceki y›llarda birçok olumsuzluk yaﬂam›ﬂ
olmas› bir risk yaratmad› m›?
2001 krizinden sonra Türkiye’de yat›r›mc›lar›n % 60-70’i de¤iﬂti. Budget da di¤er
araç kiralama firmalar› gibi 2001 krizinden etkilenmiﬂ ancak onun süreci biraz
daha uzun sürmüﬂ ve finansal aç›dan zay›f kalm›ﬂ. 2007 y›l›n›n Nisan ay›nda sözleﬂmeyi imzalad›ktan sonra Budget taraf›nda çok yol ald›k. Çok h›zl› bir ﬂekilde
‹stanbul, Ankara, Dalaman, Bodrum, Antalya, ‹zmir Havaliman› gibi ana noktalarda yay›l›m› sa¤lad›k. ﬁu an 11 kurumsal noktada hizmet veriyoruz. Erzurum,
Trabzon, Mersin, Kayseri, Adana ve arkas›ndan di¤er iller h›zla geliyor. Hedefimiz 2007 y›l›n sonunda 21 noktada, 5 y›l
içerisinde ise 47 noktada hizmet verebilmek. Türkiye’deki tüm illerde ve turizmin
yo¤un oldu¤u ilçelerde pazar analizi çal›ﬂmalar›m›z var. Gelecek y›llar için ön-

görümüz ﬂimdiden yap›lm›ﬂ durumda. Bizi temsil edecek bayilerde arad›¤›m›z özellikler ise, Budget’› ve Koç Holding’i temsil edebilme gücü ve ortak de¤erlere uygunluk baﬂta gelmek üzere, yat›r›m gücünün olmas›. Budget, dünyan›n 120 ülkesinde 3 bin ofisi olan, 160 bin araçla çal›ﬂan ve global cirosu 2.1 milyar USD olan
dünyan›n 3. büyük araç kiralama ﬂirketi.
Bu nedenle, bu iﬂe inanm›ﬂ ve bu iﬂi ana
iﬂi olarak görebilecek, bizimle uzun vadeli iliﬂki kurabilecek yat›r›mc›lar ar›yoruz.
Türkiye’deki araç kiralama pazar›n› nas›l görüyorsunuz?
Türkiye’deki araç kiralama pazar›nda iki
önemli unsur var: Bir tanesi turizm amaçl›, di¤eri ise iﬂ amaçl› kiralamalar. ‹ﬂ amaçl› kiralama bütün y›la yay›lm›ﬂt›r fakat turizm amaçl› kiralaman›n sezonu yaz›n en
fazla alt› ayd›r. Türkiye’den dünyan›n herhangi bir ülkesine gidecek müﬂteriye de

hizmeti buradan verebiliyoruz. Müﬂteri
yurt d›ﬂ›nda araç kiralamak istiyorsa operasyonumuz hizmetini veriyor, müﬂteri
baﬂka bir ülkeye gitti¤inde havaliman›nda arac›n› haz›r bir ﬂekilde buluyor. Müﬂterilerimiz gittikleri ülkenin dilini bilemeyebilir veya ilk defa gidiyor olabilirler.
Ancak ﬂunu biliyorlar ki, rezervasyonu
yapan ve olas› bir problemde bu iﬂin arkas›nda duracak olan Budget’t›r. Bulgaristan’dan araç kiralayan bir Budget müﬂterisi Türkiye’ye geliyor. Dönerken gümrükte sigortadan kaynakl› bir problem ç›k›yor. Bulgaristan Budget’›n müdürü beni arad› ve yard›m etmemi istedi. Ankara’da bakanl›¤› arayarak gerekli bilgileri
al›p, müﬂterinin çok sa¤l›kl› ﬂekilde ülkesine dönmesini sa¤lad›k. Bütün bunlar›
yapmak vaktimizi ald› ama bunu büyük
bir keyifle yap›yoruz. Türkiye’den birisi
araç kiralamaya gitti¤inde, orada görece¤i hizmetin biçimi de dolay›s›yla bu yar-

d›msever davran›ﬂlardan kaynakland›¤›
için farkl› oluyor. Türkiye çok geniﬂ bir
co¤rafyaya sahip. ﬁirketler h›zla yeni yat›r›mlar yap›yorlar, farkl› bölgelerde ofisler aç›yorlar veya farkl› bölgelerde sat›ﬂ
noktalar› bulunduruyorlar. Eskiden bölge müdürüyken 5 bin km yol yapard›m.
ﬁimdi bak›yorum ayn› kademedeki bölge
müdürleri art›k uçakla gidiyor ve havaliman›nda araç kiral›yor. Hem daha güvenli hem de maliyeti daha düﬂük. Uç ve
kirala yöntemi kesinlikle çok daha az maliyetli. Ayr›ca zamandan da tasarruf sa¤l›yor. Bu bak›ﬂ aç›s› zamanla tüm potansiyel müﬂteriler taraf›ndan fark edilecektir. Bu noktada biz sektör oyuncular›na
büyük sorumluluklar düﬂüyor, bu gerçe¤i müﬂterilerimize anlatma sorumlulu¤u...

remezdiniz. Oysa ﬂimdi art›k ﬂirketler,
araç kiralaman›n avantajlar›n› reklam veya röportajla dile getirmeye baﬂlad›lar.
Biz rakiplerimize çok pozitif bak›yoruz,
onlar› çok seviyoruz. Pazar› ancak kurumsal çal›ﬂma prensipleri olan rakiplerimiz
ile büyütebilece¤imize inan›yorum.

Sizce araç kiralama sektörünün geliﬂmesi, Avrupa ortalamalar›na ulaﬂmas› için
neler gerekli?
Türkiye’nin kaliteli yollara ihtiyac› var.
Bu, zamandan, yak›ttan ve insan kayna¤›ndan tasarruftur. Baz› kanunlar›n de¤iﬂmesi laz›m. Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›, Turizm Bakanl›¤› ve sektörün lideri olan
TOKKDER bir araya gelip belirli çal›ﬂmalar› yapmal›lar. Budget olarak 6 ay içerisinde yapm›ﬂ oldu¤umuz yat›r›m 30 milyon USD. Dolay›s›yla bu kadar yat›r›m›n
oldu¤u bir sektörde bizlerin bu de¤iﬂiklikleri sa¤latabilmemiz gerekiyor.

Budget ﬂu anda k›sa ve uzun dönem olarak kaç araçla hizmet veriyor?
K›sa dönemli kiralamada düﬂük sezonda faaliyetimize baﬂlamam›zdan kaynakl› olarak ﬂu anda 300 araçla hizmet veriyoruz. Toplamda 1.200 adetlik araç park›m›z var. Y›l› uzun dönemli kiralamada 1.000, k›sa dönemli kiralamada 300
adetle kapatmay› planl›yoruz. Gelecek seneki planlar›m›zda as›l hedefimiz günlük
kiralamada büyümek.

Uzun dönemli kiralama sektörünün geliﬂimini nas›l görüyorsunuz, 120 bin araçl›k kapasite 2010’lu y›llarda 300 bine ulaﬂabilecek mi?
Geçmiﬂe dönüp bakt›¤›n›zda araç say›s›
% 20-25 civar›nda bir büyüme gösteriyor. Zaten 300 binli rakamlar› telaffuz
ederken hareket noktam›z da buras›. Türkiye art›k kay›t d›ﬂ› ekonomiden kurtulmaya baﬂlad›. Böyle gitti¤i takdirde 300
bin adet rahatl›kla yap›labilir.
Yabanc› firmalar bu potansiyeli gördükleri için Türkiye hedefleri aras›nda, iki
dünya markas›na sahip Koç Grubu’nun
bu rekabetteki yeri nedir?
Öncelikle rekabetin art›yor olmas› herkes
için iyidir. Bizim de stratejilerimiz var tabii ki. Üç y›l önce gazetelerde araç kiralama ile ilgili bir tek haber veya ilan gö28>29

Müﬂterilerimiz gittikleri
ülkenin dilini bilemeyebilirler
veya ilk defa gidiyor
olabilirler. Ancak ﬂunu
biliyorlar ki, rezervasyonu
yapan ve olas› bir
problemde bu iﬂin arkas›nda
duracak olan Budget’t›r.

Araç park›n›z da hangi markalar ço¤unlukta?
Her türlü araç var tabi ama bakt›¤›n›zda Ford ve Fiat a¤›rl›kl›. Uzun dönemde
müﬂterinin talebine göre her türlü markay› temin ediyoruz. Fakat k›sa döneme
bakt›¤›n›zda, di¤er markalar filomuzun
% 10’luk k›sm›n› oluﬂturuyor.
Araç sat›n al›rken Koç Grubu’na ba¤l› olman›n avantajlar›n› yaﬂ›yor musunuz?
Hay›r, çünkü Budget, Avis, Ford ve de Fiat ayr› tüzel kiﬂilikler. Koç Grubu’nda bak›ﬂ aç›s› böyledir. Bu nedenle di¤er firmalara göre çok düﬂük fiyatlar alm›yoruz.
Ama yine de araç al›m›ndaki birçok hususta aram›zdaki sinerjinin avantaj›n› görüyoruz. ‹ki marka ile pazarda olmak kaynakl› y›ll›k araç al›m adedimiz çok yüksek bu nedenle indirim avantaj› yaﬂ›yoruz. Dolay›s› ile sat›n alma gücümüzü belirleyen ana etken Koç Grubu ﬂirketi olman›n ötesinde yüksek al›m adedidir.
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GENÇL‹K AﬁISI
TUTTU
ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep ve F›rat Fidan kardeﬂler, genç
ve yenilikçi bak›ﬂ aç›lar›yla araç kiralama sektörüne dinamizm kat›yorlar.

T

ürkiye’nin en büyük Renault yetkili sat›c›lar›ndan ASF Otomotiv’in genç yöneticileri Zeynep ve
F›rat Fidan kardeﬂler. Ama onlar› bu sayfalara taﬂ›mam›z›n nedeni bir markan›n
yetkili sat›c›s› olmalar› de¤il, kiralama
sektörüne getirdikleri yenilikler ve bunun
ülkemizdeki ilk ve tek uygulay›c›lar› olmalar›.
Zeynep Fidan Koç Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirdikten sonra Bo¤aziçi Üniversitesi’nde mühendislik yüksek lisans›n› tamamlar. Yüksek lisans e¤itimi s›ras›nda aile ﬂirketi ASF Otomotiv’de iﬂe baﬂlar. Baﬂlang›çta ASF Otomotiv’in pazar-

lama faaliyetlerine daha sonra sigorta iﬂlerine bakarken, kalite departman›n›n yan› s›ra müﬂteri iliﬂkileri departman› da yetki alan›n›n içine girer.
Zeynep Fidan’dan iki yaﬂ büyük olan a¤abey F›rat Fidan ise Virginia Tech. University’de endüstri ve sistem mühendisli¤i
okuduktan sonra Washington’da American University’de iﬂletme ve giriﬂimcilik
yüksek lisans› yapar. Türkiye’ye döndü¤ünde ise k›z kardeﬂiyle birlikte aile ﬂirketlerinin baﬂ›na geçer. Önceleri ikinci el
sat›ﬂ sorumlusu, daha sonra ise servisten
sorumlu olan F›rat Fidan, ﬂu anda ASF
sat›ﬂ sonras› direktörü.

E¤itimleriniz çok farkl› alanlar olmas›na
karﬂ›n ﬂu an otomotiv sektöründesiniz,
okudu¤unuz branﬂlarla ilgili bir iﬂ yapmak istemez miydiniz?
F›rat Fidan: Endüstri mühendisli¤i okumuﬂtum ve bu iﬂleri yapmak hiç akl›mda
yoktu. Bir anda oldu her ﬂey, beklemiyordum aç›kcas›. Önce istemeyerek yapt›m
baz› ﬂeyleri. Ama daha sonra ASF’nin var
olan vizyonuna daha farkl› aç›dan bakabilmek, kendi görüﬂlerimle daha da geliﬂtirmek için burada kald›m. Asl›nda Zeynep’i de kand›rd›m. ‹ﬂ teklifleri alm›ﬂt› ve
baﬂka yerlerde baﬂlayacakt›, vazgeçti. Kendi iﬂimizi kendimiz yapman›n daha do¤ru olaca¤›na karar verdik. Europcar, ASF
hepsinin yan yana olmas›ndan dolay› bir
avantaj sa¤layaca¤›n› düﬂündük. ‹lk geldi¤imizde gördük ki ASF’nin reklam harcamalar› çok fazla. Bir reklam ajans› kurup, bu reklam harcamalar›n› kendi ajans›m›z üzerinden yapmay› uygun gördük.

Foto¤raflar: Necat NAZARO⁄LU

Nas›l etkiledi bu oluﬂum sizi? Bekledi¤iniz anlamda getirisi oldu mu?
Zeynep Fidan: Agras Biliﬂim ve Reklam
bir y›ll›k bir firma ama tabi ki getirisi oldu. En az›ndan planl› harcama yapmaya
baﬂlad›k. Neyi, nereye harcayaca¤›m›z› ölçüp biçmeye baﬂlad›k.
FF: Baﬂkas›n›n reklam ajans› olmak de¤ildi niyetimiz. Sadece kendi fikirlerimiz vard› ve bu fikirleri uygulayabilmemiz için
ﬂirket kurmam›z gerekiyordu. Örne¤in
otomobille reklam› birleﬂtiren “Careklam” projemiz var. Normalde müﬂteriler
günlük 70-80 YTL’ye araç kiral›yorlar.
Biz bu günlük rakam› düﬂürelim, 40 ya da
30 YTL yapal›m ama araçlar›n üzerine
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reklam giydirelim, reklaml› olsun diye düﬂündük. Firmalara bu fikrimizden bahsettik, anlaﬂt›k. Daha sonra onlar›n reklamlar›n› araçlar›m›z›n üzerine giydirdik.
Araçlar› reklaml› olarak kiral›yoruz ﬂu an.
Müﬂteriler nas›l bak›yor bu uygulamaya?
ZF: Müﬂteriler s›cak bak›yor. Sonuçta
ucuz araba kiralamak müﬂteriler için
önemli oluyor. 1-2 günlük kiralamalarda
reklam olmas›n› önemsemiyorlar. E¤er
1 ayl›k bir süre için kiralayacaksa önemsiyorlar tabi ama biz zaten k›sa dönemli
yap›yoruz bu iﬂi. Saatlik, günlük, en fazla haftal›k. Di¤er bir projemiz ise “Pudra Car” ad›n› verdi¤imiz bayanlara özel
araç kiralama projesi. Konsept olarak bayanlara hitap eden ve içinde bayan ﬂoför
olan araçlar. Fikir bizim hoﬂumuza gitti.
Bu da yurt d›ﬂ›nda görmüﬂ oldu¤umuz bir
uygulamayd›. Bayanlara özel taksi hizmeti veren araç kiralayarak hizmet farkl›l›¤›
yaratmak istedik. Onbeﬂ adet BMW ald›k. Bu araçlar› ünlü reklamc› Alinur Ve-

Di¤er bir projemiz ise
“Pudra Car” ad›n›
verdi¤imiz bayanlara özel
araç kiralama projesi.
Konsept olarak bayanlara
hitap eden ve içinde bayan
ﬂoför olan araçlar.
lidedeo¤lu’nun eﬂi ‹nci Han›m tasarlad›.
Y›lan derisi koltuklar, kürklü paspaslar
ile bayanlara özgü bir ortam yaratmaya
çal›ﬂt›k. Daha sonra içine bayan ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak hijyenik ürünler, kozmetik ürünleri, g›da takviyesi için düﬂük
kalorili ürünler koyduk. Böylece bayanlar, bir yerden baﬂka bir yere ulaﬂmak için
bizi tercih edecekler ve yolculuklar› da keyifli geçecek. Araçlar›n içinde gazete, derginin yan› s›ra dvd seyretme imkânlar› bile var. ‹sterlerse internet olana¤› ile iﬂlerini takip edebilirler. ‹stanbul trafi¤inde bir
noktadan di¤erine gitmek oldukça zaman

ald›¤› için trafikte kaybettikleri zaman,
keyifli ve verimli geçecek.
Bu araçlar›n kaç hareket noktas› olacak?
FF: ‹ki noktada olacak; bir Anadolu yakas›nda bir de Avrupa yakas›nda. Ancak
bizim bir avantaj›m›z da Europcar’›n ofislerini kullan›labiliyor olmam›z. Bunlar hep
sinerji ile oluﬂan ﬂeyler. Europcar olmasa biz onbeﬂ adet BMW almazd›k. Bu kadar ofisimiz olmasa, günün 24 saati hizmet veremezdik. Biz de reklam› otomotivle birleﬂtirip o alanda grup sinerjisinden
faydaland›k. Yeni baﬂlayan bir uygulama
olmas›na ra¤men araçlar›m›z çal›ﬂmaya
baﬂlad›. Çok olumlu tepkiler al›yoruz.
Reklaml› araban›n günlü¤ü 30-40 YTL
iken bu araçlar›n saati 80 YTL. Aradaki
fark çok fazla oldu¤undan dolay› hitap etti¤imiz kitle üst düzey.
Sistem nas›l iﬂliyor, bu servisten yararlanmak için ne yapmak gerek?
FF: Kesinlikle el kald›r›p taksi gibi binme
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Europcar ile birliktelik nas›l baﬂlad›?
FF: Europcar’›n distribütörlü¤ü ilk önce
Esin Turizm’deydi. ASF Otomotiv olarak
Esin Turizm’e araç veriyorduk. Yönetim
Kurulu Baﬂkan›m›z, yani babam›z, Esin
Turizm’in sahibi ile arkadaﬂ oldu¤undan
dolay› aralar›nda ortakl›k kuruldu. Bir sene kadar süren ortakl›kta ﬁevket Esin Bey
firmay› tamamen devretmek istedi. Bu
talep üzerine Europcar Fransa ile görüﬂtük. Akabinde devir iﬂlemleri yap›ld› ve
distribütörlü¤ü kendi üstümüze ald›k.
A¤abeyimiz Abdullah Serdar Fidan Europcar ile ilgileniyor, ben ve Zeynep ASF
Otomotiv ve reklam ﬂirketimiz Agras ile
ilgileniyoruz.

söz konusu de¤il, sistemimiz tamamen rezarvasyon ile iﬂliyor. Müﬂteri bizi arad›¤›nda Pudra Kart üye numaras›n› ve nereden nereye gidece¤ini söylüyor. Saat ücretini kendisi hesaplayan bir program›m›z
var. Program hesaplamay› otomatik olarak yap›yor. Biz de müﬂterinin hesab›na
aktar›yoruz. Daha sonra oradan paras› çekiliyor. Yurt d›ﬂ›ndan gelen yabanc›lar,
doktorlar, profesörler, konuﬂmac›lar genelde ﬂoförlü araç kiral›yorlar. Ama yolda canlar› s›k›l›yor. Bizim arac›m›za binince hem film izleyebilecek, hem iﬂyerine gidebilecek, hem de ‹ngilizce bilen bir
bayanla muhatap olabilecek. Ayr›ca isterlerse k›sa ﬂehir turu da verebiliyoruz. Bu
nedenle ilgilerini çekiyor.
Araç kiralamada ASF hangi konumda?
FF: ASF Otomotiv’in kendisine ba¤l› filo
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kiralama departman›n›n yan› s›ra bir de
Europcar olarak araç kiralama faaliyetimiz var. Europcar, Avrupa’da 1 numara. Avis’le yar›ﬂ›yor.
ZF: Araç say›m›z da oldukça fazla. Yaklaﬂ›k 2.000 adet arac›m›z var. K›sa dönem
kiralamalar için Türkiye çap›nda hali
haz›rda 39 noktam›z var, lisansiyerlerimiz
var. Ayr›ca bize ba¤l› birimler var. Bu say›y› zaman içerisinde biraz daha art›r›p
Türkiye genelinde hakim olmay› düﬂünüyoruz.

Türkiye araç kiralama sektöründe yabanc› bir firman›n ad›yla sektörde yer alman›n avantajlar› var m›?
ZF: Avantaj› var tabi ki. Sonuçta Europcar, Avrupa’da çok bilinen hatta en büyük marka. O markan›n güvenilirli¤i üzerine birazc›k haz›ra konuyorsunuz. Yurt
d›ﬂ›ndan iﬂ adamlar› geldi¤inde kiralama
yaparken tan›d›k isim görünce güveniyorlar. Araçlar› yolda kalsa Europcar’›n yard›mc› olaca¤›ndan, müﬂterileri ma¤dur etmeyece¤inden eminler. Fiyat odakl› olmayan müﬂteriler bizim gibi yurt d›ﬂ›nda tan›nm›ﬂ, bilinmiﬂ markalar› tercih ediyorlar.
FF: Yurt d›ﬂ› rezervasyonlar›n›n da yüksek olmas› bundan dolay›. Türkiye’ye gelen kiﬂi hiçbir zaman baﬂka bir marka aram›yor, kendi ülkesinde Europcar çok bilindi¤i için bizi tercih ediyor.
ZF: Belki Türkiye’de yaﬂayan insalar da
Antalya’ya, Çeﬂme’ye, Bodrum’a gitti¤i
zaman önce ucuz araç kiralayanlar› tercih ediyor ama ikinci gitti¤inde biraz daha fazla ücret ödeyip daha kaliteli bir hizmet almay› tercih ediyor.
FF: Bizim avantaj›m›z, 6 ayda bir araçlar›m›z yenileniyor. Europcar ile yapt›¤›m›z anlaﬂman›n gere¤i bu. Tatil yerlerindeki araçlara bakt›¤›n›z zaman çok eski
araçlar var. Birçok kiralama firmas›n›n
araçlar› bizimki kadar yeni de¤il. Hatta
bizim müﬂterilerimiz bazen arabalar›n poﬂetlerini kendileri y›rtarlar. Sat›n ald›¤›m›z
yepyeni araçlar› teslim ediyoruz kendilerine ve 6 ay sonra bu araçlar› de¤iﬂtiriyoruz.

man hakl› oldu¤unu savunuyorlar. Para
kazanmak de¤il kesinlikle ilk amaçlar›.
Önce müﬂteriyi memnun etmeyi, sonra o
müﬂteriden para kazanmay› hedefliyorlar.

Araç park›n›z›n a¤›rl›¤›n› hangi marka
oluﬂturuyor?
FF: Araçlar›m›z genelde Renault. Tabi
bunda Renault yetkili sat›c›s› olmam›z›n
da büyük katk›s› var.

Renault markas›n›n en önemli yetkili sat›c›lar›ndan birisiniz, ASF Otomotiv’in sat›ﬂlar› ne durumda?
ZF: 4 y›ld›r Türkiye’nin en çok Renault
marka araç satan firmas›y›z. Geçen y›l
ikinci el hariç 5.750, ondan önceki y›l
4.575 adet araç satt›k. 2005 y›l›nda Dacia markas›nda dünya birincisi olduk. Dacia’n›n Romanya d›ﬂ›ndaki sat›c›lar› aras›nda en fazla arac› biz satt›k. Bu y›l hedef 6.000 idi ama pazar darald›. Adetlerden ziyade sat›ﬂta kârl›l›k düﬂtü, o da
sat›ﬂ› biraz keyifsiz hale getirdi. Birçok kez
toplamda hedefi tutturmak ad›na kâr etmeden hatta zarar›na araba sat›yoruz ama
2008’den umutluyuz.

ASF Otomotiv’in ayn› zamanda Renault
yetkili sat›c›s› olmas› ne gibi avantajlar
sa¤l›yor size?
FF: En büyük avantaj› h›zl› tedarik. Toplu al›m oldu¤u için çok fazla fiyat avantaj› olmuyor. Di¤er markalar da bize ayn› fiyatla gelebiliyorlar. Aram›zda duygusal bir ba¤ oldu¤undan dolay› biz orada
daha çok Renault’yu tercih ediyoruz. Çünkü servis avantaj›m›z da var. Burada en
az›ndan servis de bize ait oldu¤u için fiyatlar› aﬂa¤› çekme imkân›m›z oluyor. Tabi bu sektör turizm sektörü ile orant›l› oldu¤undan dolay› zaman› da çok önemli.
K›ﬂ dönemlerinde fazla araçlar› ikinci ele
al›yoruz ve daha sonra da sat›yoruz. Yo¤un bir ikinci el trafi¤imiz oluyor. Yeni
ald›¤›m›z arac›m›z› Europcar’a veriyoruz.
Yani bir döngü var bu döngüyü gerçekleﬂtiriyoruz.

Birçok kiralama firmas›n›n
araçlar› bizimki kadar
yeni de¤il. Hatta bizim
müﬂterilerimiz bazen
arabalar›n poﬂetlerini
kendileri y›rtarlar.
Kiralama sektöründe yo¤un rekabetin oldu¤u aç›k, müﬂteri taleplerine cevap verirken k›staslar›n›z neler?
ZF: Bizden araç talep eden müﬂterinin risk
durumunu, borç ödeme kabiliyetini araﬂt›r›p öyle kiral›yoruz. Hemen fiyat göndermiyoruz, önce risk analizi yap›l›yor
sonra teklifler oluﬂturuluyor. O yüzden
teklif farkl› olabiliyor çünkü her müﬂteriye özel teklif veriyoruz. Biz hizmette çok
farkl› oldu¤umuz için müﬂteriyi fiyat nedeniyle kaybedince çok üzülmüyoruz aç›kcas›.
FF: Zaten müﬂterilerimiz hizmet kalitemizi gördükten sonra böyle bir s›k›nt› yaﬂamayaca¤›m›zdan eminiz. Günlük kiralamada da ayn› ﬂey geçerli, distribütörlü¤ümüz nedeniyle biz belli bir hizmet kalitesini sürdürmek zorunday›z. Bizim için

Europcar’›n en büyük avantajlar›ndan biri de ödül sahibi olan bir rent a car firmas› olmas›. 2005 y›l›nda 8 tane, 2006 y›l›nda da 7 tane ödülü var dünya çap›nda. Bu
sene yine 7 tane olacak. bizim yaﬂayaca¤›m›z rekabet belli baﬂl› firmalarla olur.
Di¤er ufak firmalarla çok fazla rekabet
yaﬂam›yoruz
Hizmet kalitesi anlam›nda rakip olarak
gördü¤ünüz firmalar hangileri?
FF: ﬁu an dünyada bilinen Avis ile Hertz
var. Türk firmalar›ndan ise Derindere’yi
sayabilirim ama o da uzun dönem kiralama a¤›rl›kl› çal›ﬂ›yor. Asl›nda Sixt de vard› ama el de¤iﬂtirdi. Rakip olarak verebilece¤im belki Avis vard›r. Çok da fazla rakip göremiyorum asl›nda. Burada
Europcar’›n hizmet kalitesi ön plana ç›k›yor. Mesela araçta ›ﬂ›kland›rma ar›zas› oldu¤unda hemen özür dileyip bir üst kademe araç verebiliyorlar. Müﬂterinin her za-

Blok muafiyetinden sonra farkl› markalar› bir arada satman›n yolu aç›ld›,
ASF’nin bu konuya yaklaﬂ›m› nas›l?
ZF: Biz bu konuyu babam›zla beraber çok
düﬂündük. ﬁu an Renault’ya odakland›k.
Bir yere odaklan›nca o alanda daha baﬂar›l› olaca¤›m›za hepimiz inand›k. Güçleri bölmek istemedik. ‹kinci markay› pazarlamaktansa elimizdekinin, pazarlama,
sat›ﬂ, servis konular›nda dört dörtlük olmas›na gayret ettik.
FF: Gücü bölmemek ad›na, hitap etti¤imiz kitleden daha farkl› kitleye hitap edecek tarzda bir marka, mesela Mercedes gibi bir tercih yapabiliriz. Renault’nun rakibi de¤il sonuçta. Renault almaya gelen
bir müﬂteri hiçbir zaman Mercedes almayacak ama blok muafiyeti serviste yetkili sat›c›lar› üzecek. Çünkü bir anda d›ﬂardan yedek parça getirilip servislerde farkl› markalara hizmet verilebilecek. Serviste de fiyat rekabeti baﬂlad›.
Planlanan yeni projeleriniz var m›?
FF: Otoparklardaki reklam alanlar›n› almak için haz›rlad›¤›m›z “Park edin” diye
bir projemiz var. Yapt›¤›m›z projelerin
kurumsal kimli¤ini oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz. “Careklam” gibi “Park edin”i de
marka yapt›k. Bir de “ﬁirket Borsas›” diye web sitemiz var onda da bir marka
oluﬂturduk.

TOPLANTI

emelde ayn› sorunlar› yaﬂayan, ancak hizmet yap›lar› itibar›yla farkl›l›klara sahip günlük kiralama ve
uzun dönem kiralama firmalar›n›n sorunlar›n›n ve çözüm önerilerinin konuﬂuldu¤u toplant›lar›n ilki, TOKKDER Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Derne¤e üye günlük kiralama firmalar›n›n kat›l›m›yla 11 Aral›k 2007 tarihinde yap›ld›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
TOKKDER Baﬂkan› ‹lhan Y›lmaz, haz›rlanan yönetmelik tasla¤› hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi vererek, tasla¤›n tüm üyeler yan›nda Otomotiv Distribütörleri Derne¤i, Otomotiv Sanayicileri Derne¤i ve
Otomotiv Yetkili Sat›c›lar› Derne¤i gibi
otomotiv sektörünün önemli oyuncular›na, görüﬂlerini almak üzere gönderildi¤ini belirtti.
Sektörde kaliteli çal›ﬂan birçok firman›n
bulundu¤u, bu firmalar›n do¤ru faaliyet
göstermeyen firmalardan ayr›lmas› için
günlük kiralama ﬂirketlerine standart getirilmesi gerekti¤ini belirten ‹lhan Y›lmaz,
yönetmeli¤in ancak kanuna giden yolda
bir baﬂlang›ç oldu¤unu, araç kiralama
sektörünün tan›m›n›n yap›ld›¤› bir kanuna ihtiyaç duyuldu¤unu söyledi.
Toplant›da söz alan TOKKDER üyleri de,
sorunlar›n ancak yasal düzenlemelerle çözülebilece¤ini ve yersiz cezalar›n son bulabilece¤ini, sektörün ilk defa devlet kurumlar› ile bu kadar yak›nlaﬂt›¤›n›,
TOKKDER’in bu yöndeki çabalar›n› desteklediklerini bildirdiler.
13 Aral›k 2007 tarihinde TOKKDER
üyesi uzun dönem kiralama ﬂirketlerinin
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen toplant›da da
haz›rlanan yönetmelik tasla¤› üyelere sunularak görüﬂleri al›nd›.

Foto¤raflar: Murat ÖZBEY

T

TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Celal Alpay, TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Yılmaz

SEKTÖRÜN KANUNA
‹HT‹YACI VAR
Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i TOKKDER taraf›ndan 11 ve 13 Aral›k
2007 tarihlerinde ‹stanbul Divan Oteli’nde araç takip sistemleri konusunda
faaliyet gösteren Mobiliz firmas› sponsorlu¤unda yap›lan iki toplant›yla
günlük ve uzun dönem kiralama ﬂirketleri, TOKKDER’in Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’na
sunulmak üzere haz›rlam›ﬂ oldu¤u Karayollar› Taﬂ›ma Yönetmeli¤i’ni ve
sektördeki geliﬂmeleri de¤erlendirdi.
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National-Alamo Genel Müdürü Abdi Ayhan, Mobiliz Pazarlama ve Satış Müdürü Bülent Kayıkçı

AVIS Satış Müdürü Sinan Sinanoğlu, AVIS Satış ve Operasyon Müdürü Kaan Dağtekin,
Force Car Genel Müdürü Samuray Aydın

TOPLANTI

Gerçek Otomobilcilik Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Sucu

Beyaz Filo Kiralama Satış ve Pazarlama Genel Md. Yrd. Bilal Yurddaş
Intercity Rent A Car Pazarlama ve Filo Satış Genel Md. Yrd. Serkant Dorum

Toplant›da TOKKDER Baﬂkan› ‹lhan Y›lmaz, temelde sorunlar›n ortak olmas›na
karﬂ›n, uzun dönem kiralama ﬂirketlerinin hacim, finansal yap› ve operasyon
farkl›l›klar› nedeniyle günlük ve uzun dönem kiralama firmalar›n›n toplant›lar›n›n
36>37

ayr› ayr› düzenlendi¤ini belirtti. Uzun dönemli kiralamalarda iﬂleten s›fat›n›n oto
kiralama kuruluﬂlar›n›n üzerinde oldu¤unu belirten ‹lhan Y›lmaz, kiralama ile birlikte iﬂleten s›fat›n›n müﬂteriye geçmesi
gerekti¤inin alt›n› çizdi.

Toplant›da söz alan kat›l›mc›lar, kanunda uzun dönem kiralaman›n tan›m›n›n tam
olarak yap›lmas› gerekti¤ini, en büyük sorunun da K2 Belgesi’nde yaﬂand›¤›n› belirterek, Bakanl›¤›n oto kiralama kuruluﬂlar›n› farkl› olarak ele almas› ve K belge-

lerine uzun dönem kiralaman›n da eklenmesi gerekti¤ini dile getirdiler.
Büyük cezalarla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›n›
belirten üyeler, gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yap›lmas› gerekti¤ini, aksi takdirde bundan sektörün çok büyük

yara alaca¤›n› ifade ederek bu konuda gerek bireysel olarak, gerekse de TOKKDER
olarak h›zl› hareket etmek gerekti¤i konusunda görüﬂ dile getirdiler.
Her iki toplant›n›n sponsorlu¤unu üstlenen Mobiliz firmas›, toplant›lar›n so-

nunda üyeleri araç takip sistemleri ve bundan elde edilecek faydalar konusunda ayd›nlatarak, onlardan gelen sorular› yan›tlad›lar.

ARAÇ TANITIM

Porsche’nin tasar›m›yla oldu¤u kadar yol tutuﬂ performans› ve
teknolojisiyle de ön plana ç›kmay› baﬂaran Cayenne ailesinin yeni
sportif üyesi Cayenne GTS, 2008 ﬁubat ay›ndan itibaren Türkiye’de
sat›ﬂa sunulacak.

A

rka bölümde yo¤unlaﬂan
krom kaplamalar›n›n yan›
s›ra bagaj kapa¤›ndaki
GTS logosuyla di¤er Cayenne versiyonlar›ndan ayr›l›yor. Bununla birlikte d›ﬂ tasar›m›nda Cayenne Turbo ile ayn› görünüme sahip Cayenne GTS, 21 inçlik jantlar› ve
295/35 ebatl› lastikleriyle göz kamaﬂt›r›yor. B ve C sütunlar›n›n üzerindeki siyah süsleme plakalar› ve
sportif eﬂikler ise araca daha kasl›
bir görünüm kazand›r›lmas›na yard›mc› oluyor. Cayenne GTS’in aerodinamik biçimini daha da pekiﬂtiren arka spoylerin yan› s›ra araçta
ayr›ca iste¤e ba¤l› olarak çift kanat38>39

l› profile sahip sabit yap›l› bir baﬂka spoyler seçene¤i daha sunuluyor. Kabin içinde ise sportif ve ayn›
zamanda konforlu koltuklar ilk
etapta ön plana ç›kan özellikler
aras›nda yer al›yor. Sürücü ve ön
yolcu için 12 yönde ayarlanabilen,
ek yüksekli¤e sahip yan destek elemanlar›n› içeren sportif koltuklar,
tek bir dü¤meye basarak hem yatay
hem dikey olarak konumland›r›labiliyor.
Porsche Cayenne S ile Cayenne
Turbo aras›nda konumland›r›lan
Cayenne GTS’te 4.8 litre hacimli
V8 motora yer veriliyor. Cayenne
S’e göre 20 beygir daha fazla güç

üreten Cayenne GTS’in 405 beygir
ve 500 Nm tork üreten motorunda
da DFI (Direct Fuel Injection) Do¤rudan Yak›t Püskürtme sistemine
yer veriliyor. Porsche SUV’lar›n›n
en sportifi olarak tan›mlanan Cayenne GTS alt› ileri manuel ﬂanz›manla ve Cayenne S’e göre 24 mm
alçalt›lm›ﬂ ﬂasi standart olacak biçimde bantlardan iniyor. 0–100
km/s h›zlanmas›n› 6.1 saniyede tamamlayan Cayenne GTS, 253
km/s’lik son h›za eriﬂebiliyor. Bununla birlikte 80-120 km/s ara h›zlanmas›n› 6.6 saniyede tamamlayan
Cayenne GTS, 100 km’de ise ortalama 15.1 litrelik yak›t tüketim de-

¤erine sahip. Bununla birlikte iste¤e
ba¤l› olarak sunulan Tiptronic S
ﬂanz›manl› Cayenne GTS versiyonlar›nda ise 100 km’deki ortalama
yak›t tüketimi 13.9 litre olarak gerçekleﬂiyor.
Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) sistemine sahip Cayenne GTS, ayn› zamanda Alman üreticinin normalde spor otomobillerine entegre etti¤i sistemin ilk kez
kullan›ld›¤› Cayenne versiyonu unvan›n› da elde ediyor. Bununla birlikte iste¤e ba¤l› olarak sunulan haval› süspansiyon ve Porsche Dinamik ﬁasi Kontrolü (PDCC) gibi savrulmaya karﬂ› aktif koruma sistemlerinin ise Cayenne GTS’in yol tutuﬂu ve sürüﬂ konforunu art›rmas›
hedefleniyor.

SÖYLEﬁ‹

H‹KÂYEY‹ BAﬁLATAN ‹S‹M

KAYHAN PEKMENER
“Bana birisi gelecek de benden araba isteyecek, ben de al
anahtar› deyip gönderece¤im, ne münasebet! Ben kendi
arabam› vermiyorum ki, o araba memleketin arabas›, bir
yat›r›m. Kimseye itimat edip veremem. Ticarette insan yüzünü
biraz k›zartabilmeli, baﬂka çare yok. Do¤rusu da bu.”
Foto¤raflar: Necat NAZARO⁄LU

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Yılmaz,
Kayhan Pekmener

ayhan Pekmener için araç kiralama sektörünün duayenlerinden
demek yetersiz kal›r. Belki de bu
sektörün Türkiye’deki yarat›c›s› demek
daha do¤ru. Araç kiralamay›, ‹stanbul’daki büyük birkaç otelin tekelinden ç›kara-

K
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rak baﬂl› baﬂ›na bir meslek olarak yapan
ilk kiﬂi. Türkiye’de trafi¤e kay›tl› araç say›s› çok az, ehliyetli hemen hemen kimse yokken baﬂl›yor araç kiralama maceras›. Macera, çünkü 1950’li y›llarda ‹stanbul’da yaﬂayan kaç kiﬂi vard› ki iki
nokta aras›n› kiral›k araçla katetsin. Bugünkü kadar büyümemiﬂti ‹stanbul he-

nüz. “O tarihlerde kiralad›¤›m›z araçlar› geri getirmedikleri oluyordu. Otluk araziye at›lm›ﬂ olarak buluyorduk arabalar›m›z›. Mesela ﬁiﬂli’de bir tarlada, otlar›n
aras›nda çürümeye terk edilmiﬂ bir ﬂekilde b›rakm›ﬂlard› bir keresinde. ﬁiﬂli o zamanlar bizim için ﬂehir d›ﬂ› say›l›rd›.” diyor Kayhan Pekmener. Tramvaylar, troleybüslere ra¤bet ediyordu halk daha ço¤unlukla. Taksiler de vard› elbette biraz
daha varl›kl›lar için. Arabas› olan fazla
yoktu, olsa da her gün yollarda de¤ildi.
Arabay› kullanmay› ama traktör gibi de¤il araba gibi kullanmay› bilen de nadir
bulunuyordu. Oysa yurt d›ﬂ›ndan gelenler kendi ülkelerindeki bu hizmeti aray›p duruyorlard› binlerce y›ll›k tarihi ile
iki k›tan›n yakas›n› bir araya getiren ﬂehirde. Müﬂterilerini memnun etmeyi
amaçlayan bir iki büyük otel, kendisine
ait arabalar› kadrolu ﬂoförleriyle tahsis
ediyordu. Ama bu hizmetin ad› o zamanlarda araç kiralama de¤ildi. Sadece müﬂterilere sunulan, terzi, berber, lostra gibi
bir servisti. Yollar›n, trafi¤in, trafik ›ﬂ›klar›n›n ve canavarlar›n›n hatta Bo¤az
Köprüsü’nün bile olmad›¤› bir dönemde,
araç kiralamaya hiç ihtiyaç duyulmazken,
“Her arz kendi talebini yarat›r.” kural›ndan hareketle böyle bir iﬂe girip para yat›rmak ve sonunda kazanmak tam bir macera.
Asl›nda macera, 1919 y›l›nda K›br›s Girne’de do¤an Kayhan Pekmener’in ruhun-

da var. ‹lkokula, birinci s›n›f›n derslerini bildi¤i iddias› üzerine kendisine yap›lan s›navda baﬂar›l› olarak ikinci s›n›ftan
baﬂlar. Babas› iki gemi sahibi ve varl›kl›
‹brahim Efendi’den habersiz 13 yaﬂ›nda
K›br›s’› ve ailesini b›rakarak Mersin Liman›’na gelir. Adana Erkek Lisesi’ne daha sonra da ö¤retmen okuluna gider. Ö¤rencilik y›llar›nda tan›ﬂt›¤› ve kendisini
çok severek “Sen bundan sonra benim
manevi evlad›ms›n.” diyen Hasan Ali Yücel, Kayhan Pekmener’e ilerleyen y›llarda
Meclis’e girmesi için ›srarlarda bile bulunacakt›r. 19 yaﬂ›na geldi¤inde ise ‹stanbul ile tan›ﬂm›ﬂt›r art›k. K›br›s do¤umlu
oldu¤u için ‹ngiliz vatandaﬂ› olarak kabul edilmesi, ‹stanbul’da okumas›n› ve
iﬂ bulmas›n› imkâns›z hale getirir. Büyük
day›s›n›n, Atatürk’ü yak›ndan tan›mas›
ve kurdu¤u ilk mecliste mebus olmas›n›n
yard›m›yla bir anda Türk kimli¤ine kavuﬂur. Kendi soyad›n› ise kendisi seçer.
Amerika’ya yerleﬂen kardeﬂlerini ziyaret
için gitti¤inde a¤abeyinin iﬂletti¤i resto-

randa bir Amerikal› ile arkadaﬂl›k kurar.
‹lkokuldan beri iyi olan ‹ngilizcesi ve samimi görüntüsü sayesinde, daha sonradan Amerika Baﬂkan› Ronald Reagan’›n
dan›ﬂman› ile tan›ﬂm›ﬂ oldu¤unu fark
eder. O’nun gelece¤inde önemli bir dönüm noktas› olacakt›r bu tan›ﬂma. Bu kiﬂinin verdi¤i kartla Mösyö Kohen olarak
birisini ziyarete gider. Bu ziyaretten sonra Türkiye’ye dünyaca ünlü araç kiralama ﬂirketi Hertz’in temsilcili¤ini alm›ﬂ olarak döner.

O tarihlerde kiralad›¤›m›z
araçlar› geri getirmedikleri
oluyordu. Mesela ﬁiﬂli’de
bir tarlada, otlar›n aras›nda
çürümeye terk edilmiﬂ bir
ﬂekilde b›rakm›ﬂlard› bir
keresinde. ﬁiﬂli o zamanlar
bizim için ﬂehir d›ﬂ›
say›l›rd›.

“Taksim’de bir yer be¤endim o zamanlar. Dediler ki “Oras› Mösyö ﬁaﬂo diye
bir Yahudiye ait, o da Yahudiden baﬂkas›na satmaz.”. Mösyö ﬁaﬂo o dönemin
say›l› zenginlerinden, ayn› zamanda da tefeci. Ben de niyetlenmiﬂim oraya, muhakkak istiyorum. Bir anda oluverdim Kohen. Pazar günleri Neva ﬁalom’a gitmeye
baﬂlad›m. Her zaman oturdu¤u yerin
önündeki sandalyeyi kendime ay›rtm›ﬂt›m. Böyle bir gün yard›m için para toplan›rken s›ra ﬁaﬂo’ya geldi. ﬁaﬂo 50 lira
ba¤›ﬂlad›. Bunu görünce ben hemen bir
yüzlük haz›rlad›m. 100 lira o zaman için
çok büyük para. S›ra bana gelip ad›m söylenince ç›kar›p ‘100 lira ba¤›ﬂl›yorum’ dedim. Bu sayede ﬁaﬂo’nun dikkatini çektim. Haber de göndermiﬂtim o dükkân›
istedi¤ime dair. Bir gün ça¤›rd› beni yan›na, konuﬂtuk. Kendisine ‹spanya’dan
Edirne’ye göç eden Yahudilerden oldu¤umu söyledim, dükkân› ald›m. Bugün ofisim hâlâ buras›.”
1967 y›l›nda dükkân›na asar Hertz tabe-

SÖYLEﬁ‹

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Yılmaz,
Kayhan Pekmener,
Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel,
TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Celal Alpay

TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Celal Alpay, Plan Tours Genel Müdürü Hüseyin Kurtoğulları

las›n›. 1982 y›l›na kadar as›l› kalacak tabelan›n sansasyonlar› daha ilk günden
baﬂlam›ﬂt›r. Kayhan Pekmener o günlere iliﬂkin bir an›s›n› ﬂöyle anlat›yor: “Dükkan› açt›¤›mda bir tane arabam vard›. Benim temsilcili¤i ald›¤›m dönemde Koç’un
o¤lu Rahmi de iki sayfal›k mektupla müracaat etmiﬂ Hertz’e. Hertz’in o zamanki
genel müdüründen gelen cevapta ise temsilcili¤i Türkiye’deki bir akrabalar›na verdi¤i yaz›yor. Amerika’daki dostumun beni Hertz’in genel müdürüne “Mösyö Kohen” olarak tan›ﬂt›rmas›ndan dolay› bu
avantaj›m. Rahmi Koç da kap›daki tabelay› görünce dald› dükkândan içeri, bana
‘Sen buray› çal›ﬂt›rabilecek misin, kaç tane araban var?’ diye sordu. Ben de ‘Çal›ﬂt›rabilirim, üç tane arabam var, üçü de
çal›ﬂ›yor ﬂu an.’ cevab›n› verdim. Daha
sonra bana bekleyen müﬂterim olup olmad›¤›n› sordu. On beﬂ kadar oldu¤unu
ama bir on beﬂ daha gelece¤ini söyleyince çok ﬂaﬂ›rd›. ‘Kaç araba laz›m sana?’ diye soru, ‘Elli.’ dedim. Hemen cebinden
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kart›n› ç›kartt›, arkas›na da kart› getiren
kiﬂiye 25 adet araba verilmesi talimat›n›
yazd› ve imzalad›. O zamanlar herkes
kuyruk olmuﬂ araba almak için. Aylarca
bekliyorlar. Ben ald›m kart› gittim müdüre. Adam karta bakt›, sonra k›zd› ve beni kovdu. Birkaç gün sonra Rahmi beni
arad›, arabalar› al›p almad›¤›m› merak etmiﬂ. Ben olanlar› anlat›nca hemen yan›ma geldi, telefona sar›l›p müdürü arad›.
Epey haﬂlad›ktan sonra da kovdu adam›.
Benden özür diledi ve en k›sa sürede araçlar› gönderece¤ine söz verdi. Bir de bakt›m ki ö¤leden sonra beﬂ araç kap›da, sonra da di¤er araçlar geldi…”
Ad› bile tam olarak konmam›ﬂ araç kiralama sektörüne o y›llarda böylesine bir
giriﬂ yapar Kayhan Pekmener. Temsilcisi
olmas›na ra¤men Hertz de¤il, Kayhan Turizm olarak bilinen ﬂirketinde de birçok
eleman yetiﬂtirerek sektöre katk›da bulunur. Özellikle de iki isim üzerinde durmaktad›r: “Bahattin ve Hüseyin yan›ma
geldiklerinde gencecik çocuklard›. On-

lara dedim ki, ‘E¤er birkaç günde buradan kaçacaksan›z hiç baﬂlamay›n. Üniversite diplomalar›n›z› getirmeden buradan
ayr›lmaya kalkarsan›z sizi polise sab›kal› adam diye ihbar ederim.’. Onlar da sa¤
olsunlar, bir dedi¤imi iki etmeden çal›ﬂt›lar. Ve de bu iﬂleri çok iyi ö¤rendiler. Onlar› hep evlâtlar›m gibi gördüm.”. Kayhan Pekmener’in bahsetti¤i kiﬂiler, Turizm Eski Bakan› ve TÜRSAB Eski Baﬂkan› Bahattin Yücel ve Plan Tours Genel Müdürü Hüseyin Kurto¤ullar›.
Hüseyin Kurto¤ullar› o günleri ﬂöyle anlat›yor: “Sene 1966, Dünya Bankas› Baﬂkan›, eﬂi ve iki arkadaﬂlar› ‹stanbul’a gelmiﬂ. Kayhan A¤abey bana dedi ki ‘Sen gezdireceksin ‹stanbul’u rehber ﬂoför olarak.’.
Ben ‹stanbul’a daha yeni gelmiﬂim, mimarl›k okuyorum ve hiçbir yeri bilmiyorum.
Kayhan A¤abey’in kendi kulland›¤› k›rm›z› bir Volkswagen’i vard›. 34 KT 920.
Arabaya atlad›k bana iki buçuk saatte ‹stanbul’u gezdirdi ve her yeri anlatt›. Sonra geldik ofise önüme kitaplar att›, ‘Git
eve oku bunlar›, sabah 08:30’da burada
ol.’ dedi. Ertesi sabah ald›m müﬂterileri
k›rk y›ll›k rehber gibi gezdirdim. Benim
‹ngilizcem de çok iyiydi. Adam iki gün
sonra ofise geldi ve teﬂekkür etti bize.”

Bahattin Yücel devam ediyor: “Yabanc›lar araç kiralamaya geldi¤inde modelleri sorarlard›. Biz de sayard›k, Volkswagen, Plymouth, Mercedes. Bir de derdik
ki ‘Ford Cortina var.’. Merak ederlerdi
nerede diye. Bizim yerli Anadol’lar› gösterir, ‘Bunlar da Turkish Cortina.’ derdik.”
K›smetli oldu¤unu, iﬂlerinin rast gitti¤ini
her f›rsatta dile getiriyor Kayhan Pekmener. “Bir arkadaﬂ›m vard›, Mümin Manyasi ad›nda. Ankara’dan yedek subayl›ktan ve ayn› zamanda okuldan canci¤er arkadaﬂ›m. Ama cebinde beﬂ kuruﬂ paras›
olmayan biri. Her defas›nda ben ç›kar›yorum cebimden paralar› geziyoruz beraberce. Bir gün Hilton’a gittim iﬂ için. Bir de
bakt›m ki bu karﬂ›mda. Hilton’a genel müdür olmuﬂ. Tabi bütün üst s›n›f müﬂterileri ben gezdirdim y›llarca.”
Bahattin Yücel de Kayhan Pekmener’in
Türkiye’nin yan› s›ra Amerika’da da çok
tan›nd›¤›na dikkati çekerek eski günlerden bir an›s›n› paylaﬂ›yor: “1970 öncesi
Türkiye’de montaj sanayi yeni yeni kuruluyordu. Bu nedenle yurt d›ﬂ›ndan gelen
giden çok oluyordu. Buraya her gelen de
döndü¤ünde Kayhan Pekmener’i etraf›na
methediyor, ‘Aman, ‹stanbul’a gidersen
muhakkak gör, sana çok yard›mc› olur.’
diyor. Bir gün birisi Kayhan A¤abey’in ismini soruyor Güngör Su’ya. Güngör Su
da Kayhan A¤abey’in yetiﬂtirdi¤i kiﬂilerden birisi. Bebek Oteli’nin de sahibi. Ru-

hi Su’nun da o¤ludur ayn› zamanda. Ayn› koroda Kayhan A¤abey keman çalarken o da ﬂark› söylermiﬂ. Güngör Su diyor ki ‘Çok üzgünüm, Kayhan Bey’i geçen hafta kaybettik.’. Tabi bunun üzerine müﬂteriyi kap›yor. O zamanlar bunlar
haks›z rekabetti ama güzel hat›ralard›.”
Araç kiralama kavram›n›n yeni yeni geliﬂti¤i dönemlerde yabanc›lar daha çok
ra¤bet ederken, yerli müﬂteriler ise han›m
arkadaﬂ›n› hafta sonu gezmeye götüren
beyefendilerdi. Peki her isteyene kiralan›r
m›yd› arabalar? Kayhan Pekmener bu konuya aç›kl›k getiriyor: “Babam›n o¤lu gelse paras› olmayan adama araba vermezdim. Bana birisi gelecek de benden araba
isteyecek, ben de al anahtar› deyip gönderece¤im… Ne münasebet! Ben kendi
arabam› vermiyorum ki, o araba memleketin arabas›, bir yat›r›m. Kimseye itimat edip veremem. Ticarette insan yüzünü biraz k›zartabilmeli, baﬂka çare yok.

Do¤rusu da bu.”
Yeni olan her sektör gibi araç kiralama
sektörü de çeﬂitli badireler atlat›r. Bu iﬂin
öncüsü olarak da Kayhan Pekmener’e düﬂer bu badireleri atlatmak. Kiralad›klar›
arabalar› polis çevirir. Gerekçe arac› kullanan›n yabanc› uyruklu olmas›d›r. Araca el koymaya, daha da ileri giderek tutuklamaya kalkar. Çok u¤raﬂlar verir o
dönemlerde. Ama baﬂar›r, yabanc›lar›n
da Türkiye’de kiralad›klar› araçlar› kullanabileceklerine iliﬂkin izinleri al›r ve her
araca bir kopyas›n› koyar. Geri getirilme-

O y›llarda ayn› zamanda
Güneﬂ Sigorta
acentesiydim. Kendi
arabalar›m›n sigortas›n›
yapabiliyor, çal›nd›¤›
zaman da tazminat›m›
alabiliyordum.
yen araçlar›n peﬂine düﬂer. Kimi park edildi¤i yerden çal›narak ofisin önüne getirilir, kimi kaza yapm›ﬂ paramparça ﬂarampolde yatmaktad›r. Sigorta kavram›n›n Türkiye’de yeni geliﬂmeye baﬂlad›¤›
y›llarda, birçok bilinmezin aras›nda yine kendi iﬂini kendisi yapar Kayhan Pekmener: “O y›llarda ayn› zamanda Güneﬂ
Sigorta acentesiydim. Kendi arabalar›m›n
sigortas›n› yapabiliyor, çal›nd›¤› zaman
da tazminat›m› alabiliyordum. Kaza olmuﬂsa çocuklar f›rlay›p gidiyorlard› gecenin bir yar›s›. Kar, k›ﬂ demeden gidip foto¤raflar›n› çekiyorlard›. ‹kisi de canavar
gibidir evlâtlar›m›n. Çok da iyi foto¤rafç›d›rlar. Ben de veriyordum sigorta ﬂirketine, itiraz etmeden hallediyorlard› iﬂimi.
Bu konuda bana çok güveniyorlard›.”
Rumlar›n Kosla, Yahudilerin Kohen olarak tan›d›¤› Kayhan Pekmener’in, kendi
iﬂini daha da ileriye götürmek ad›na o y›llarda tüm imkâns›zl›klara ra¤men yapt›¤› baﬂar›l› çal›ﬂmalar, bugün yaklaﬂ›k
120 bin araca ulaﬂm›ﬂ bir sektör olan araç
kiralama sektörünün de tarihini yans›t›yor.
Eskiler boﬂuna söylememiﬂler:
“Büyük insanlar kendi hayatlar›n› yaﬂarken tarihi de yazm›ﬂ olurlar.”
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ISUZU
D-MAX
S›radanl›ktan uzaklaﬂmak ve
hayat›n tad›n› her yönüyle
ç›karmak isteyenler için D-Max
modelini sunan Isuzu, her türlü
yolda rahat ve güvenli sürüﬂü,
yük taﬂ›yabilmeyi, deniz motoru,
karavan gibi hobi araçlar›n› 3
tona varan ola¤anüstü çekme
gücüyle çekerek, güçten daha
fazlas›n› vadediyor.

I

suzu’nun 90 y›l› aﬂk›n mühendislik evrimi ve tecrübesinin
ürünü olan D-Max 4x4, tasar›m›, konforu, teknolojisi, yak›t
ekonomisi ve sa¤lam yap›s›yla otomobilini hem ticari amaçla hem de
hobi arac› olarak kullanmak isteyenler için çok cazip bir seçenek
olma özelli¤ini taﬂ›yor. Köﬂeleri
belirginleﬂtirilmiﬂ ön farlar ve entegre ön tampon dizayn› ile daha
güçlü, daha sa¤lam, daha geniﬂ ve
daha dayan›kl› olan
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D-Max, yuvarlak sis lambalar› ile
de daha dinamik bir ifade sergiliyor. Yeni geliﬂtirilmiﬂ deri ve krom
kaplama otomatik ﬂanz›man vites
kolunun yan› s›ra gümüﬂ ve koyu
grinin ﬂ›k kombinasyonu da
D-Max’e klas bir iç görünüm kazand›rm›ﬂ durumda.
D-Max 4x4, Common Rail teknolojisiyle ustal›kla güçlendirilmiﬂ
olan iki yeni dizel motor, mükemmel bir yak›t ekonomisi sunarken
yapmak istediklerinizi kusursuz bir

ﬂekilde baﬂaran bir motor performans› sa¤l›yor. Özellikle 3,0 litrelik Common rail, VGS (De¤iﬂken
Geometri Sistemli) turbo-charger
ve katalitik konvertör gibi ileri
teknolojiler, % 13 oran›nda daha
iyi bir yak›t verimi, daha az gürültü ve daha düﬂük CO2 emisyonuyla ortaya yüksek performans ç›kar›yor. 163 beygirlik bir güç ve kalk›ﬂ› kolaylaﬂt›ran son derece yüksek, düz bir torkla 1.800-3.200 devir aras›nda maksimum 333 Nm

tork sunuyor. 4 çekiﬂli modellerde
de, 3 tona kadar ç›kan ola¤anüstü
bir çekme gücü sa¤l›yor.
ABS fren sistemi ani duruﬂlar s›ras›nda tekerleklerin kilitlenmesini
önlerken, EBD (Elektronik Fren
Gücü Da¤›t›m›), yük durumuna
ba¤l› olarak ön ve arka tekerlekler
aras›ndaki fren gücünü dengeliyor
ve böylece her durumda daha iyi bir
fren kontrolü sa¤l›yor. Projektör
Elipsoid Sistemi kullan›lan son teknoloji ürünü farlar, daha güvenli

bir sürüﬂ için daha uzun mesafelerde ayd›nlatma ve görüﬂ sa¤l›yor.
Çift SRS’li ön hava yast›klar›; özellikle ön gergili, 3 noktal› emniyet
kemeriyle birlikte kullan›ld›klar›nda, önden çarp›ﬂmalarda sürücünün
ve ön yolcunun yaralanma riskini
azaltmaya yard›mc› oluyor.
Isuzu D-Max’in farkl› be¤enilere hitap eden iç mekan tasar›m› da dik-

kat çekici. Son teknoloji ürünü
elektronik ayd›nlatmal› göstergelerle göze çarpan yeni tasarlanm›ﬂ gösterge paneli ve yeni ergonomik koltuklar, iç mekan konforunu tamamen farkl› bir boyuta taﬂ›yacak.

SEKTÖRDEN

Fuar›n tek konsept arac› olan ilginç ve kullan›ﬂl› dizayn› ile
Renault Traffic Deck-up, ziyaretçilerin ilgi oda¤› oldu.

Foto¤raflar: Erkin GÜNEﬁ

Mitsubishi, pick-up’lardaki sa¤laml›k ve dayan›kl›l›k gelene¤ini
yeni L200 ile devam ettiriyor.

KASIM’DA T‹CAR‹
ARAÇ RÜZGARI
Ticari araç sektöründeki büyüme, gerçekleﬂtirilen
organizasyonlarla gözler önüne seriliyor. Kas›m ay›nda birbiri
ard›na düzenlenen iki fuar ile Türkiye’nin ticari araçlar
konusundaki kaliteli arz› ve yo¤un talebi bir araya gelmiﬂ oldu.
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T

ürk Otomotiv Sektörü günden
güne geliﬂen ve dünyada önemli
bir yere sahip. Özellikle de ticari araçlar söz konusu oldu¤unda, yaratt›¤› katma de¤er ve istihdam bak›m›ndan ülke ekonomisinde önemli bir
konumda. Avrupa’n›n en büyük uluslararas› nakliye filosuna sahip olan ve
küresel standartlarda üretim yapan
Türk ticari araç sektörünün bu yükseliﬂi, sanayi ve yan sanayi kuruluﬂlar›n›n
kurumsallaﬂmalar›n› tamamlayarak,
uluslararas› standartlarda çal›ﬂmaya

baﬂlamalar›, oluﬂan Ar-Ge ve tasar›m
potansiyeli ve insan gücü, küresel ortaklar›n yeni araç projelerinin tasar›mlar›n› Türk ﬂirketlerine vermelerine yol
aç›yor. ‹ﬂte bu büyüme, gerçekleﬂtirilen
organizasyonlarla gözler önüne seriliyor. Kas›m ay›nda birbiri ard›na düzenlenen iki fuar ile Türkiye’nin ticari
araçlar konusundaki kaliteli arz› ve yo¤un talebi bir araya gelmiﬂ oldu.
Kas›m ay› içerisinde yap›lan iki fuardan ilki olan Ticari Araçlar Fuar› 0711 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda ‹stan-

bul CNR EXPO Fuar Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi. Alanlar›nda marka haline
gelmiﬂ profesyonelleri müﬂterilerle buluﬂturarak, ürün gruplar›n›n do¤ru al›c›lara ulaﬂmas›n› sa¤layan Ticari Araçlar 2007 Fuar›, büyük kat›l›ma ev sahipli¤i yaparken, Türkiye’nin ticari
araçlar alan›nda geldi¤i son noktan›n
bir göstergesi niteli¤indeydi. Otomotiv
Distribütörleri Derne¤i ODD’nin deste¤iyle bu y›l yedincisi düzenlenen Ticari
Araçlar 2007 Fuar›, rekabet gücünün
artmas› ve yeni trendler yarat›lmas›
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2

2

3
3

4

5
1 - TOFAﬁ fabrikas›nda üretilen Peugeot Bipper otomatik vites özelli¤iyle benzerlerinden ayr›l›yor.
2 - Volvo, büyük ilgi gören çekicileri FH serisi ile fuardaki yerini ald›.
3 - Ford Ranger XLT gücü ve konforu içinde bar›nd›r›yor.
4 - Fiat stand›n›n gözdesi ve ticaretin yak›ﬂ›kl›s› Fiorino, yak›t tüketiminde tutumlu, trafikte k›vrak bir
yap›ya sahip.
5 - Citroen’in ticari araç gam›n›n en yeni ve en küçük üyesi Nemo, küçük boyutlar›na ra¤men
yüklemede pratik çözümler sunuyor.
48>49

1 - Kendisine sa¤lam bir hayran kitlesi yaratan Volkswagen
Transporter s›n›f›n›n öncülerinden oldu¤unu bir kez daha kan›tlad›.
2 - Opel’in hafif ticarisi Combo, kullan›ﬂl› ve güçlü konseptiyle
fuarda yer ald›.
3 - Ticari araç konsepti olmas›na karﬂ›n Vito, Mercedes ailesinin
hatlar›na ve konforuna sahip. 1.14 tonluk taﬂ›ma kapasitesi ile fark
yarat›yor.
4 - BMC’nin çarp›c› renklerde haz›rlad›¤› araçlar yollara renk
katacak.
4

aﬂamas›nda otomotiv sektörüne büyük
katk› sa¤lamas›n›n yan› s›ra, üretici, ithalat ve ihracatç›lar› ortak bir platformda bir araya getirmiﬂ oldu.
‹lk fuar›n bitiminden on gün sonra ise,
21-25 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda
C.V. ‹stanbul Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuar› düzenlendi. Otomotiv Sanayii Derne¤i OSD’nin, Ticari Araç ‹thalatç›lar› Derne¤i TA‹D ve Taﬂ›t Araçlar› Yan Sanayicileri Derne¤i TAYSAD’›n

iﬂ birli¤i ile TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenledi¤i ve ticari araçlar sektöründe güç birli¤inin önemli bir
göstergesi olarak tan›mlanan C.V. ‹stanbul Ticari Araçlar ve Yan Sanayi
Fuar›’nda ticari araçlar›n en yeni modelleri tan›t›ld›. 60.000 metrekare kapal› alanda haz›rlanan ve 130’un üzerinde lider firman›n kat›l›m› ile düzenlenen fuarda; her türlü ticari arac›n yan› s›ra, aks üretimi, ﬂanz›man üretimi,

›s›tma ve so¤utma sistemleri, fren sistemleri, haberleﬂme sistemleri, motor
ya¤lar›, koruyucu ya¤lar, lastikler, servis ekipmanlar›, yedek parça ve aksesuar gibi yan sanayi ürünleri de sergilendi.
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BASINDA TOKKDER

BASINDA TOKKDER
09.12.2007

1 M‹LYAR DOLARLIK OTO K‹RALANDI

650 firman›n faaliyet gösterdi¤i araç kiralama sektörünün cirosu
1 milyar dolara ulaﬂt›. Özellikle ﬂirketlerin araç sat›n almaktansa
kiralamay› tercih etmesi pazar› büyütüyor.
Türkiye’de 122 bin adet kiral›k araç bulunuyor.Araç kiralama
fiyat› günlük 50 YTL, ayl›k 300 avrodan baﬂl›yor. Sektörde 5 bin
kiﬂi çal›ﬂ›yor.

Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i TOKKDER, sektörün sesi olmaya devam ediyor. Aral›k 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.

02/08.12.2007
ARAÇ K‹RALAMAYA YABANCI AKINI
Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i (TOKKDER) Baﬂkan›
‹lhan Y›lmaz, Türkiye’de büyüme potansiyelinin yüksek
oldu¤unu vurguluyor. Ancak yabanc› ilgisinin yat›r›ma
dönüﬂebilmesi için yeni yasal düzenlemelerin ﬂart oldu¤unu da
hemen ekliyor.

09.12.2007
OTO K‹RALAMADA 2008 YILI HEDEF‹
1.3 M‹LYAR $
Türkiye’de h›zla geliﬂen oto kiralama sektöründe bugün
650’yi aﬂk›n firma faaliyet gösteriyor. Kiral›k araç say›s›
ise 122 bini buluyor.
124 üyesi olan Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar›
Derne¤i’nin (TOKKDER) Baﬂkan› ‹lhan Y›lmaz, bu 122
bin arac›n 14 bin adedinin de uzun dönem filo kiralama
ﬂeklinde faaliyet gösterdi¤ini söyledi...

09.12.2007
K‹RALIK OTOMOB‹LDEN B‹R M‹LYAR DOLAR GELD‹
Araç kiralama sektörünün son y›llarda oldukça büyüdü¤ü Türkiye’de 650’yi
aﬂk›n firma faaliyet gösteriyor. Kiral›k araç say›s›n›n 122 bini buldu¤u sektörde, 124 üyesi olan Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i (TOKKDER)
piyasan›n da yüzde 80’ine hakim.

09.12.2007
SEKTÖR 1 M‹LYAR DOLARA ULAﬁTI

TERCÜMAN
12.12.2007

Oto kiralama sektörünün 2007 y›l› cirosunun
yaklaﬂ›k 1 milyar dolar oldu¤u, 2008 sonunda ise
bu rakam›n yüzde 30 artarak 1 milyar 300 milyon
dolara ulaﬂmas›n›n beklendi¤i bildirildi. Kiral›k
araç say›s›n›n 122 bini buldu¤u sektörde, 124 üyesi
olan Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i
(TOKKDER), piyasan›n da yüzde 80’ine hakim...
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OTO K‹RALAMADA BAYRAM BEREKET‹
Son y›llarda Türkiye’de özel hava yolu ﬂirketlerinin geliﬂmesinin oto kiralama sektörünün önünü açt›¤›n› söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹lhan Y›lmaz,
“‹nsanlar art›k, uzak mesafelere kendi araçlar›yla gitmek yerine uçakla gidiyorlar.
Gittikleri kentlerde de k›sa mesafeler için araç kiral›yorlar. Eskiden hava limanlar›ndaki
ofis say›s› bir veya ikiyi geçmez iken bu say› son günlerde 8-10'a ç›kmaya baﬂlad›." diye
konuﬂtu.

GEZ‹
Foto¤raflar: Necat NAZARO⁄LU

KAZDA⁄LARI

“

Ege’nin mavisi ile ‹da’n›n
yeﬂili aras›nda öyle bir yer
vard›r ki, orada keskin kekik kokular› içinde lezzetli zeytin çeﬂitleriyle
yapt›¤›m kahvalt›n›n tad›n› hiçbir
yerde bulamad›m.” Homeros’un
‹lyada Destan›’nda Zeus’un
a¤z›ndan dökülen bu cümle asl›nda
her ﬂeyi özetliyor. Mitolojide ‹da
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olarak geçen yer bugünkü
Kazda¤lar›. Zeus’un tan›mlamas›
güzel ama biraz da eksik.
Alpler’den sonra dünyan›n en fazla
oksijen üreten da¤›n›n Kazda¤lar›
oldu¤unu da eklemek gerekiyor.
Kazda¤lar›’n›n jeolojik konumu
nedeniyle oluﬂmuﬂ ilginç bitki
örtüsü, iklim ve toprak yap›s›

sayesinde bu bölge devaml› olarak
yüksek oranda oksijen üretiyor.
Ayr›ca Ege Denizi’nin k›y›lar›na
kadar inen Kazda¤lar›’nda hem
kara hem de deniz iklimi birlikte
görülüyor. Çanakkale Bo¤az›’ndan
gelen hava ak›mlar›, karadan denize
do¤ru oluﬂan bir oksijen hareketi
oluﬂturuyor.

Dünyadaki 21 çeﬂit bitki türü sadece Kazda¤lar›’nda
yetiﬂiyor.
, bunlar›n en önemlisi. Bu
a¤ac›n kozalaklar› çaya kat›larak demlenir ve güzel
bir aroma verir.

Göknar›

Tahtakuﬂlar Köyü’ndeki Etnografya Galerisi ve
Türkiye’nin ilk köy müzesi sayesinde de
Kazda¤lar›’n›n geleneksel yaﬂant›s›ndan geriye kalan
objeleri ve dünyada sergilenen en büyük deri s›rtl›
deniz kaplumba¤as›n› da

mümkün.

görmek

Küçükkuyu’dan, Edremit’e yaklaﬂ›k 80 kilometrelik
bir kütle halinde uzanan Kazda¤lar›’n›n
1.796 rak›ml›
Babada¤ zirvesi.

en

yüksek noktas›

Kazda¤lar› deyince akla gelen yerlerden birisi de
tamamen taﬂ evlerden oluﬂan
. Köyde ‹zmir, ‹stanbul, Ankara gibi kentlerimizden gelenlerle, yöre insan› bir arada yaﬂ›yor.

Köyü

Yeﬂilyurt

Adatepe

de Yeﬂilyurt gibi taﬂ evlerden
oluﬂuyor. Ancak burada yaﬂayanlar›n neredeyse
tamam› d›ﬂar›dan gelenler. Bu nedenle köyün evleri
iyi durumda ancak sokaklar› bomboﬂ.
Güre, özellikle serin havalarda kapl›calar› ve termal
sular›yla ilgi oda¤› oluyor. Patikalarda yürümek ve
Kazda¤lar›’n›n zirvesinden ak›p gelen gürül gürül
sular›n yan› baﬂ›nda
.

keyif yapmak
isteyenlere

Edremit’i görmek gerekir. Edremit’in giriﬂinde yer
alan ve zeytinya¤› üretiminde kullan›lan yüz y›ll›k
malzemelerin sergilendi¤i müze görülmeye de¤er.
Haz›r gitmiﬂken meﬂhur s›zma zeytinya¤›n› da
.
almay›

unutmay›n

Dünya Bankas› ‘‘Genetik Kaynaklar› Yerinde
Koruma Projesi’’nin pilot bölgelerinden biri olarak
zengin bitkilerle çevrili da¤›n korunmas› için
ba¤›ﬂlad›.

milyon dolar

5.1

Küçükkuyu'daki upuzun plajlardan denize
girilebiliyor. Su p›r›l p›r›l, ama sahil taﬂl› oldu¤u
için iskeleyi
.

tercih edin
Sar›k›z efsanesini hiçbir yerde okumay›n,
Kazda¤lar›’n›n yerlilerinden dinleyin.
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TEKNOLOJ‹

Asimo tak›m çal›ﬂmas›nda
Honda Motor Co. Ltd., Asimo’nun insanlar ve di¤er Asimolar ile
ba¤›ms›z olarak birlikte çal›ﬂabilmesini mümkün k›lacak bir dizi
yeni teknolojiyi Japonya’da tan›tt›. Asimo, insans› robotlar›n
görevlerini ve iﬂlerini paylaﬂarak insanlarla kesintisiz hizmet
sa¤lamas›n› mümkün k›lan yeni bir sisteme sahip. E¤er bir Asimo
ﬂarj ediliyorsa, di¤er Asimo devreye girerek verilen görevleri
gerçekleﬂtirebiliyor. Gerekti¤inde kendi pilini otomatik olarak ﬂarj
ediyor, yaklaﬂan kiﬂilerin hareketlerini öngörerek geriye ad›m
atmak, yolu açmak ya da yürümeye devam etmek aras›nda karar
verebilmesini, böylece engelleri aﬂabilmesini sa¤l›yor. Asimo ak›ll›
teknolojisi sayesinde tepsi taﬂ›ma ve el arabas› itme görevlerini de
gerçekleﬂtirebiliyor.

Kameral› telefon de¤il,
telefonlu kamera
Finlandiyal› mobil iletiﬂim cihazlar› devi Nokia; kamera, navigasyon ve internet eriﬂimi iﬂlevlerini bir arada sunan en yeni multimedya bilgisayar›
Nokia N82’yi sat›ﬂa sundu. Foto¤rafseverlere yeni yerler keﬂfedip içinde bulunduklar› an› ölümsüzleﬂtirme olana¤›
veren Nokia N82, medya paylaﬂ›m›n› da
içeren eﬂsiz bir kamera deneyimi yaﬂatmay› vadediyor. Nokia N82, sundu¤u
navigasyon servisi ile çevrenizi keﬂfetmeniz için size rehberlik ediyor, geliﬂmiﬂ kamera özellikleri ile an›lar›n›z› ölümsüzleﬂtiriyor, internet eriﬂimi ile de tek tuﬂla medya paylaﬂ›m›na
olanak veriyor. Nokia N82, A-GPS (Assisted Global Positioning System – Yard›ml› Global Konumland›rma Sistemi), Carl Zeiss optik destekli 5 megapiksel kameras›,
Xenon flaﬂ ve internet eriﬂimi ile Nokia N Series multimedya bilgisayarlar›n›n sundu¤u tüm özelikleri içeriyor.
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Exilim’den h›zl›s› yok
Casio’nun yeni modeli Exilim, saniyede 60 adet
yüksek çözünürlükte foto¤raf ya da 300 adet
VGA çözünürlü¤ünde foto¤raf çekebilme özelli¤ine sahip. Bu da bilinen kameralara göre
Exilim'in en h›zl› olmas›na yetiyor.
Kamerada ayr›ca, 12 x
optik zoom, flash,
yüksek h›zl› LSI resim
iﬂlemcisiyle beraber
çal›ﬂan yüksek h›zl›
CMOS sensör bulunuyor. Casio taraf›ndan
üretilen, dünyan›n en
h›zl› kameras› Exilim
2008 y›l›ndan itibaren
sat›ﬂa sunulacak.

Haf›zan›z›
tazeleyin
K›sa süreli haf›za kayb› nedeniyle gündelik olaylara
uyum sa¤layabilmek için
karﬂ›laﬂt›¤› her insan›n foto¤raf›n› çeken adam›n öyküsünün anlat›ld›¤› “Memento” filminden ilham
alarak Microsoft taraf›ndan
üretilen SenseCam adl› kamera, haf›zan›n h›zl› ﬂekilde
canland›r›lmas›n› sa¤lamak
için daha sonra izlenmek
üzere, gün içinde yaﬂananlar›n her 30 saniyede bir foto¤raf›n› çekiyor. Testler sonucu, kameran›n, haf›za sorunu olanlara, olaylar› ve
buna ba¤l› duygular› hat›rlamalar›nda yard›mc› oldu¤u görülürken, uzmanlar,
dijital kameran›n genel
haf›za kayb› sorunu ve
Alzheimer hastal›¤› gibi daha ciddi durumda olanlar
taraf›ndan rahatl›kla kullan›labilece¤ini belirtiyorlar.
SenseCam, avuca s›¤abiliyor
ve 30 binden fazla görüntüyü depolayabiliyor.

Oyun ve e¤lence sevenlere
HP Pavilion dv6500
Parlak piyano siyah› ve s›cak metalik gümüﬂ renklerdeki HP
Imprint kaplamayla son derece ﬂ›k bir görüntüye sahip olan bu
dizüstü bilgisayar serisindeki modellerin bir k›sm›nda 1024 MB,
bir k›sm›nda da 2048 MB dahili bellek bulunuyor. Belirli HP
Pavilion dv6500 modellerinde HP Pavilion web kameras› ve
mikrofon da yer al›yor. Bluetooth® ba¤lant› özelli¤i de standart
olarak sunuluyor. Geliﬂmiﬂ grafik kart› ve HP BrightView
teknolojili 15,4 inçlik ekran ve 1280 x
800 ekran çözünürlü¤ü sayesinde,
canl› ve zengin renklerle DVD
izlenebiliyor. HP, kullan›m kolayl›¤›n›
art›ran HP QuickPlay özelli¤i ile, tek bir
dü¤meye basarak film ve müzik uygulamalar›n› baﬂlatma imkân› sunuyor.
HP Pavilion dv6500 serisi dizüstü bilgisayarlardaki entegre parmak izi okuyucu
sayesinde, ﬂifreleri hat›rlama derdi de ortadan kalk›yor
ve tek bir hareketle kullan›c› do¤rulamas› yap›labiliyor.

ÜYELER

2 M TOUR‹SM
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

Tel: (0216) 427 04 27 Faks: (0216) 427 15 45
www.asfotomotiv.com.tr
asf@asfotomotiv.com.tr•telci@europcar.com.tr

AKSAM OTOMOT‹V ‹Ç VE DIﬁ T‹C. A.ﬁ.
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

Van ﬁehir Ofisi
Tel: (0432) 214 63 75 Faks: (0432) 214 72 62

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

Van Havaliman›

Bursa ﬁehir Ofisi

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

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

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

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

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

Çeﬂme Sheraton Otel / ‹zmir
Tel - Faks: (0232) 723 26 86

Çorum

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

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

Turgutreis - Bodrum / Mu¤la

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

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

Diyarbak›r
Diyarbak›r Havaliman›

AUTO RENT
E-80 Karayolu Üzeri 5.Km Çorlu/Tekirda¤
Tel: (0282) 685 44 22 Faks: (0282) 685 42 40
www.autorent.com.tr•ibalki@renault-mais.com.tr

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

Tel: (0212) 580 11 00 Faks: (0212) 580 13 00

Ankara
Tel: (0312) 287 12 61 Faks: (0312) 287 12 61

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

Bodrum
Tel: (0252) 316 93 76 Faks: (0252) 316 80 48

AUTOL‹NK F‹LO YÖNET‹M‹
Göztepe Mah. ‹nönü Cad. 122 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

Dalaman

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

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

Fethiye / Mu¤la

AV‹S RENT A CAR

Antalya Havaliman›

DA‹MLER CHRYSLER FLEET SERVICES A.ﬁ.
Cemal Ulusoy Cad. Bas›n Expres Yolu Enco Tesisleri
Yenibosna/‹stanbul
Tel: (0212) 866 65 65 Faks: (0212) 858 09 67
www.daimler.com•osman.aksoy@daimler.com

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

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

DECAR RENT A CAR

Turgutreis – Bodrum / Mu¤la

Tel – Faks: (0332) 237 21 74

‹zmit

Ankara

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

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

Adana

Kapadokya – Ürgüp / Nevﬂehir

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

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

Adana Havaliman›

Alsancak / ‹zmir

Adana

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

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

Tel: (0332) 459 04 98 / 99 Faks: (0332) 459 04 88

Kayseri

Antalya Merkez

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

Tel: (0242) 243 90 10 Faks: (0242) 243 00 50

Ürgüp / Nevﬂehir

Antalya Havaliman›

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

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

Diyarbak›r

Antalya Dedeman

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

BORUSAN ‹THALAT VE DA⁄ITIM A.ﬁ.

Tel: (0242) 316 33 75 Faks: (0242) 316 38 72

Van

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

‹zmir

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

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

Samsun Havaliman›

A.Menderes Havaliman› / ‹zmir

Tel - Faks: (0362) 844 84 43

Atatürk Havaliman› / ‹stanbul
‹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

Tel - Faks: (0232) 342 20 20

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

Sabiha Gökçen Havaliman› / ‹stanbul

Alanya / Antalya

Kuﬂadas› / Ayd›n

Tel: (0216) 588 01 40 Faks: (0216) 588 01 42
24 SAAT AC‹L / (0212) 465 59 99

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

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

Ayval›k / Bal›kesir

Marmaris / Mu¤la

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

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

Kavakl›dere / Ankara

Mersin ﬁehir Ofisi

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

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

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

Erkilet Havaliman› / Kayseri
Tel: (0352) 338 05 94

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

B‹KA F‹LO K‹RALAMA
Renault Plaza E-5 Üzeri M.Sinan Mevkii B.Çekmece/‹st.
Tel: (0212) 863 30 60 Faks: (0212) 863 30 80
www.bika.com.tr•faruk.kilicaslan@renault-mais.com.tr

B‹RMOT
Ayd›nevler Mah. Dumlup›nar Cad. No: 24/1 Küçükyal›/‹st.
Tel: (0212) 587 98 11 Faks: (0216) 489 19 40
www.birmot.com.tr•cenkc@birmot.com.tr

Tel: (0312) 468 58 88 Faks: (0312) 468 54 44

Esenbo¤a Havaliman› / Ankara

Marmaris / Mu¤la

ECONOM‹C TOURIZM & RENT A CAR

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

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

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 21 51 Faks: (0252) 313 15 05

BUDGET CAR RENTAL

Kavakl›dere / Ankara

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

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

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

Esenbo¤a Havaliman› / ANKARA

Samsun ﬁehir Ofisi

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

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

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

Antalya / ﬁehir Ofisi

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

BUS‹NESS CAR RENTAL

D‹NAM‹K RENT A CAR

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

ﬁanl›urfa ﬁehir Ofisi

Antalya Havaliman›

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

AM‹RAL F‹LO YÖNET‹M‹

Tel: (0242) 330 30 73 Tel: (0242) 330 30 30 (Pbx)-2364
Faks: (0242) 330 34 30

Tekirda¤

Tarabya Bay›r› Cad. No: 21 Tarabya / ‹stanbul
Tel: (0212) 223 58 58 Faks: (0212) 299 02 62
www.bcr.com.tr•bcr@bcr.com.tr

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

Belek / Antalya

Trabzon ﬁehir Ofisi

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

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

Bodrum ﬁehir Ofisi / Mu¤la

Trabzon Havaliman›

ASF F‹LO K‹RALAMA

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

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

E-5 Yan Yol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2
So¤anl›k-Kartal/‹stanbul

Bodrum Havaliman› / Mu¤la

Ürgüp / Nevﬂehir

‹ç Hatlar Tel: (0252) 523 02 01 Faks: (0252) 523 02 02

Tel: (0384) 341 21 77 Faks : (0384) 341 87 50
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‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 30 79 Faks: (0242) 330 31 28
D›ﬂ Hatlar Tel: (0242) 330 33 26
D›ﬂ Hatlar Faks: (0242) 330 33 27

Tel: (0212) 465 45 25/465 45 24 Faks: (0212) 465 45 26

Konya ﬁehir Ofisi

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

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

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

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

AMBASSADOR'S TOURIZM

Antalya

Konya

Adana

Tel – Faks: (0352) 338 95 55

Tel: (0212) 465 58 06 / 07 Faks: (0212) 465 33 99

Atatürk Havaliman›

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

Kayseri Havaliman›

Atatürk Havaliman›

Selamiçeﬂme-Kad›köy/‹stanbul

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

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

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

K›s›kl› Cad. No: 4 Altunizade-Üsküdar/‹stanbul
Tel: (0216) 554 79 79 Faks: (0216) 651 79 95
www.celikmotor.com•info@celikmotor.com
aytac.mumcuoglu@celikmotor.com
murat.haciosmanoglu@celikmotor.com

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: (0312) 398 03 72 Faks: (0312) 398 07 13

Taksim / ‹stanbul

Kayseri ﬁehir Ofisi

Kayseri

ÇEL‹K MOTOR A.ﬁ.

ECAR TUR‹ZM - BÜTÇE RENT A CAR

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

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

Adana ﬁakir Paﬂa Havaliman›

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

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

‹stanbul

‹zmit / Kocaeli

Adnan Menderes Havaliman›

ALTOTUR

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

Samsun

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

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

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

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

Tel: (0252) 417 24 56/417 56 08 Faks: (0252) 417 54 62

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

CEYL‹N CAR RENTAL

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

Bornova / ‹zmir

Tel: (0252) 692 13 66 Faks: (0252) 692 13 69

Marmaris

BALET TUR‹ZM

Gaziantep

ALM‹RA RENT A CAR

‹stanbul

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

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

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

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

Dalaman / Mu¤la
Denizli

aytekin@drd.com.tr•ilkay.ersoy@drd.com.tr

Kartal / ‹stanbul
Tel: (0216) 586 85 86 Faks: (0216) 586 88 88

Tel: (0364) 235 02 87 Faks: (0364) 235 02 96
Tel: (0252) 792 51 18/792 51 19 Faks: (0252) 792 51 18

www.centralcarrental.com
info@centralcarrental.com•nora@centralcarrental.com

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

Side / Antalya

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

EKAN TOUR‹SM & RENT A CAR
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

Adana

CENTRAL CAR RENTAL
Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No: 27/28
Ayaza¤a-Maslak/‹stanbul
Tel: (0212) 290 67 10 Faks: (0212) 290 67 17

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

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

Antalya
Tel - Faks: (0242) 815 21 70

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

ÜYELER

‹zmir

Taksim / ‹stanbul

GENÇ OTO K‹RALAMA

Taksim / ‹stanbul

‹stanbul

Faks: (0312) 426 63 87

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

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

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

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

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

‹stanbul

Atatürk Havaliman› / ‹stanbul

Atatürk Havaliman› / ‹stanbul

Ankara

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

Tel: (0533) 491 88 91/(0533) 491 88 92

‹zmir Havaliman›

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

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

Adana

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

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

Gaziantep

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

Adana

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

‹çhatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0312) 398 21 66 Faks: (0312) 398 21 67
‹zmir
ﬁehit Nevres Bey Bulvar› No:11/A Alsancak - ‹zmir
Tel: (0232) 422 71 07- 422 24 99
Faks: (0232) 422 24 99
‹zmir Adnan Menderes Hava Liman›
‹ç Hatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0232) 274 39 10 Faks: (0232) 274 39 11
‹zmir Adnan Menderes Hava Liman›
D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0232) 274 62 65 Faks: (0232) 274 62 75

Kayseri

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

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

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

Kuﬂadas› / Ayd›n

Barbaros Bulvar› Darphane Önü 103/A Beﬂiktaﬂ/‹st.
Tel: (0212) 227 47 62 Faks: (0212) 259 74 83
www.gercekoto.com.tr•gercek@gercekoto.com.tr

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

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

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

Ürgüp / Nevﬂehir

Esenbo¤a Havaliman› / Ankara

MAKS TUR‹ZM OTO K‹RALAMA

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

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

GRAND RENT A CAR

Karayollar› Mah. Kadir Akdo¤an Cad.No:2 (Estaﬂ)
Küçükköy/Gaziosmanpaﬂa/‹st.
Tel: (0212) 538 05 55 Faks: (0212) 538 25 42
www.estasmarble.com•sevkete@estasmarble.com
timurhan@esin.com.tr•sevkete@esin.com.tr

Van Havaliman›

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

E5 Yanyol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2
So¤anl›k Kartal / ‹stanbul
Tel: (0216) 427 0 427 Faks: (0216) 427 1 545
www.europcar.com.tr•info@europcar.com.tr
makanlar@europcar.com.tr•telci@europcar.com.tr

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

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

FLEET CORP - TURKEY
Dolapdere Cad. No: 155 Pangalt›/‹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

Alanya / Antalya

FORA CAR RENTAL

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

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

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

Ankara Havaliman›
Tel: (0312) 398 05 03 Faks: (0312) 398 05 06

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

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

Belek / Antalya
Tel: (0242) 752 62 56 (4 hat) Faks: (0242) 752 62 61

Bodrum / Mu¤la

FORCE CAR
Sak›z A¤ac› Mah. Ahmet Rasim Sok. No: 66/6
Bak›rköy/‹stanbul
Tel: (0212) 571 71 87 Faks: (0212) 571 61 63
www.leventturizm.com.tr•leventturizm@leventturizm.com.tr
samuray@leventturizm.com.tr

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

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

Dalyan / Mu¤la
Tel: (0252) 284 28 16/284 41 29 Faks: (0252) 284 31 57

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

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

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

Gaziantep Havaliman›
Tel: (0342) 339 97 20 Faks: (0342) 335 25 73
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GED‹ZLER MOTORLU ARAÇLAR
T‹C. A.ﬁ.
ﬁile Otoban› Yan› No: 1 Çekmeköy/Ümraniye/‹st.
Tel: (0216) 641 33 33 Faks: (0216) 641 33 51
www.gedizler.com.tr•ksasmaz@gedizler.com.tr

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

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

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

Dalaman Havaliman›

GREEN CAR RENTAL

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

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

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

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

‹zmir

Alsancak / ‹zmir

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

GRUP OTO K‹RALAMA
Turan Güneﬂ Bulvar› No: 41/E Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 442 76 52/284 61 10 Faks: (0312) 442 76 51
www.grupvolvo.com
mufit@grupvol.com•grupvolvo@superonline.com

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

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

Bodrum

Mithatpaﬂa Cad. No: 310 Z-1 Karataﬂ/‹zmir
Tel: (0232) 446 90 60 Faks: (0232) 425 34 62
www.greenautorent.com•info@greenautorent.com
Tel-Faks: (0232) 446 91 31 Tel-Faks: (0232) 446 91 23

MAR CAR RENTAL

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

Bodrum Havaliman›

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

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

Bodrum
Çarﬂ› Mah. Cevat ﬁakir Cad. No:48 Bodrum - Mu¤la
Tel: (0252) 313 61 10 - 313 62 54
Faks: (0252) 313 62 54

Kayseri
Mustafa Kemal Paﬂa Bulvar› No.129/B Havaalan› Yolu
Üzeri Kocasinan Kayseri
Tel: (0352) 338 21 40 Faks: (0352) 338 21 50
‹nönü Cad. No:1 S›map›nar› Malatya
Tel: (0422) 325 34 34 - 321 13 13
Faks: (0422) 325 75 85

Erzurum

Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu Alt› ‹nter Kat Otopark›
80220 Harbiye/‹stanbul
Tel: (0212) 232 66 05 Faks: (0212) 232 43 54
www.interlimousine.com.tr•info@interlimousine.com.tr
susluer@interlimousine.com.tr

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

Gelibolu / Çanakkale

Nevﬂehir

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

‹zmir

Cumhuriyet Meydan› No.4 Ürgüp Nevﬂehir
Tel: (0384) 341 65 41 - 42 Faks: (0384) 341 65 43

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

Trabzon

INTERCITY RENT A CAR

NATIONAL &
ALAMO CAR RENTAL

HAVAﬁ TUR‹ZM

Ankara

Paﬂa Liman› Cad. No: 73 Paﬂaliman› Üsküdar/‹stanbul
Tel: (0216) 531 25 37 Faks: (0216) 531 25 38
www.havasturizm.com.tr•zhic@cinergroup.com.tr

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

‹stanbul Kavac›k

‹zmir
Adana

Rüzgarl›bahçe Mah. Tem Otoyolu Kavac›k Kavﬂa¤›
Ford Plaza K.4 Beykoz - ‹stanbul
Tel: (0216) 680 06 90 pbx Faks:(0216) 680 06 99

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

‹stanbul Taksim

Antalya
Alanya / Antalya

ﬁehit Muhtar Mah. Aydede Sk. No:1/2 Taksim - ‹stanbul
Tel: (0212) 254 77 19 - 253 58 17
Faks: (0212) 253 58 17

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

‹stanbul Atatürk Hava Liman›

Fethiye / Mu¤la

D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Terminali Yeﬂilköy - ‹stanbul
Tel: (0212) 465 35 46 – 465 32 39
Fax:(0212) 465 35 46
‹çhatlar Geliﬂ Terminali Yeﬂilköy - ‹stanbul
Tel: (0212) 465 31 56 Faks: (0212) 465 31 57

HERTZ RENT A CAR

Yeﬂilbahçe Mah. Portakal Çiçe¤i Bulvar›
No:21/C - Antalya
Tel: (0242) 321 08 96 Faks: (0242) 321 08 97
Antalya Hava Liman› ‹ç Hatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0242) 330 35 57 Faks: (0242) 330 35 58
Antalya Havaliman› D›ﬂhatlar Geliﬂ Terminali
Tel: (0242) 330 33 16 Faks: (0242) 330 33 17

Çaykara Cad. Millet Bahçe Sok. Halitpaﬂa Siteleri
No:45 Erzurum
Tel: (0422) 234 30 25 Faks: (0422) 234 30 24

Tem Otoyolu Kavac›k Kavsa¤› 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

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

Antalya

Çanakkale

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

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

Ziyapaﬂa Bulvar› Havuz Apt. No:46 Adana
Tel: (0322) 453 09 87 - 459 83 25
Faks: (0322) 458 33 78

INTER LIMOUSINE

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

HEDEF F‹LO H‹ZMETLER‹

Adana

Malatya

Adnan Menderes Havaliman› / ‹zmir

GÜLAN OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. A.ﬁ

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

Bursa

Mersin Hilton

Karahasan Sok. Ar Apt. B Blok D: 6
Balmumcu-Beﬂiktaﬂ/‹st.
Tel: (0212) 267 30 20 Faks: (0212) 274 23 53
www.kharon.com.tr•info@kharon.com.tr

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

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

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: (0322) 324 28 08

Ankara

Van

EYLÜL PAZL MAK. OTO K‹R. H‹Z. T‹C. LTD. ﬁT‹.

KHARON RENT A CAR

Adana Hilton Ofis

Tel: (0324) 326 50 00

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

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

Tel: (0322) 316 10 66

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

ESTAﬁ - ES‹N TUR‹ZM

EUROPCAR

Diyarbak›r

Adana ‹ncirlik

GERÇEK RENT A CAR

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

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

Kartaltepe Mah. 24'lük Yol No: 2 Bayrampaﬂa/‹st.
Tel: (0212) 616 44 00 Faks: (0212) 563 81 81
www.erkplaza.com
info@erkplaza.com•gmerk@haos.com.tr

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

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

Kemer / Antalya

Marmaris / Mu¤la

ERK CAR RENTAL

Gaziantep

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

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

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

KANÇUL TUR‹ZM VE OTO K‹RALAMA
Atatürk Bulvar› 13/A ﬁanl›urfa
Tel: (0414) 312 09 09 Faks: (0414) 316 83 49
www.kanculturizm.com•info@kanculturizm.com
cdonmezler@hotmail.com•donmezler@otocarrental.com

Ankara
Tunus Cad. 73/1 Kavakl›dere - Ankara
Tel: (0312) 427 64 53 - 426 45 65

Tunalar Ford Plaza Y›ld›zl› Trabzon
Tel: (0462) 248 12 00 Faks: (0462) 248 88 06

Gaziantep
Ordu Cad. Çelebi No:78/A Gaziantep
Tel: (0342) 336 77 18 Faks: (0342) 339 13 39
Gaziantep Havaliman› ‹ç hatlar geliﬂ terminali
Tel: (0342) 336 77 18 Faks: (0342) 339 13 39
Gaziantep Havaliman› D›ﬂhatlar geliﬂ terminali
Tel: (0342) 336 77 18 Faks: (0342) 339 13 39

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

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

ÜYELER

OTOSER RENT A CAR

Bodrum (Güllük Kavﬂa¤›)

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

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

‹stanbul Taksim
Tel: (0212) 291 69 79 Faks: (0212) 291 75 77

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

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

‹stanbul Havaliman›

THRIFTY-GARAGE
CAR RENTAL
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

‹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

‹zmir

‹zmir

Bodrum

Havaliman› Tel: (0232) 252 15 83
Havaliman› Faks: (0232) 252 41 31

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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

D›ﬂ Hatlar Tel: (0232) 274 42 54 Faks: (0232) 274 42 56
‹ç Hatlar Tel: (0232) 274 66 16 Faks: (0232) 274 66 15

Dalaman

‹zmir Hilton

Antalya

Tel: (0232) 482 01 21 Faks: (0232) 482 02 65

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

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

Marmaris

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

PARK OTOMOT‹V NAK. SAN. T‹C. A.ﬁ.

Konya

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

TIME RENT A CAR

Samsun

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

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

SWIFT RENT A CAR
PARTNER FLEET SOLUTIONS
Ahi Evren 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

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

SIXT RENT A CAR

PAS‹F‹K OTO
Koreﬂehitleri Cad. 38/8 Zincirlikuyu/‹stanbul
Tel: (0212) 275 42 44 Faks: (0212) 272 04 61
www.pasifikoto.com.tr•samim@pasifikoto.com.tr

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

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

Cumhuriyet Bulvar› No:141/A Alsancak / ‹ZM‹R
Tel: 0(232) 463 89 99 Faks: 0(232) 463 13 75
Rezervasyon Merkezi : 444 00 76
www.articar.com.tr
4440076@articar.com.tr
Tel: (0232) 274 66 22 Faks: (0232) 463 13 75

Antalya

‹stanbul Etiler

Tel: (0242) 312 46 60 Faks: (0242) 312 62 85

Tel: (0212) 352 91 81 Faks: (0212) 352 9180

‹zmir

‹stanbul Atatürk Havaliman›

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

Tel: (0212) 465 25 91 Faks: (0212) 465 25 93

Ankara

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

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

Tel: (0312) 398 21 90 Faks: (0312) 398 21 93
Tel: (0252) 522 41 12 Faks: (0252) 522 41 13

Milas Bodrum Havaliman›
Dalaman
Tel: (0252) 792 54 20 Faks: (0252) 792 54 19

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

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

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

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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

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

Cendere Cad. No: 12 Renault Plaza Kat: 2/5 Ka¤›thane/‹st.
Tel: (0212) 294 68 00 Faks: (0212) 294 66 60
www.triocarrental.com•info@triocarrental.com

PUSULA OTO K‹RALAMA

RACE CAR RENTAL SYSTEM

TRAVELIUM TOURISM AND TRAVEL AGENCY

Marmaris

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

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

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

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: 45
Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 384 53 80 Faks: (0216) 384 53 82
www.mineraltr.com•tamer.senerol@mineraltr.com

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

ULUKAR OTOMOT‹V T‹C. A.ﬁ.
Kartaltepe Mah. Hay›rl› Cad. No: 79 Küçükçekmece/‹st.
Tel: (0212) 426 19 33 Faks: (0212) 424 24 28
www.ulumotor.com•zulubas@ulumotor.com
info@ulubaslar.com.tr•bilgi@ulumotor.com

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

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

ozhan@wrc.com.tr
Sabiha Gökçen Havaliman› iç hatlar ofis
Tel: (0216) 588 01 18 Fax: (0216) 588 01 19
Sabiha Gökçen Havaliman› d›ﬂ hatlar ofis
Tel: (0216) 588 01 17

ÜLGER TUR‹ZM

YILDIRIM OTOMOT‹V A.ﬁ.

URENT RENT A CAR

Atatürk Havaliman› D›ﬂ Hatlar Geliﬂ Terminali No: 6
Yeﬂilköy/‹stanbul
Tel: (0212) 458 06 46 Faks: (0212) 465 35 18
www.ulgerrentacar.com
info@airport-tours.com•ulgercar@superonline.com

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

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

Ramada Plaza

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

YILDIZLAR OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
Ba¤lar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7-3 Ba¤c›lar/‹stanbul
Tel: (0212) 470 51 51 Faks: (0212) 495 46 40
www.yildizlargroup.com•ercument.temel@yildizlargroup.com

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

ÜSTÜN OTO SERV‹S H‹ZM.
VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
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

VERDE CAR
‹nönü Cad. No: 37/1 48700 Marmaris/Mu¤la
Tel: (0252) 413 66 51 Faks: (0252) 413 66 53
www.verdecar.com•hbuyukkalfa@verdecar.com

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

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

YUNUS OTO K‹RALAMA
Gazeteciler Sit. Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe/‹st.
Tel: (0212) 257 80 80 Faks: (0212) 257 86 50
www.yunusrent.com•resv@yunusrent.com

ZAFER RENT A CAR
Akdeniz Cad. No: 8 Pasaport-Alsancak/‹zmir
Tel: (0232) 484 71 81 Faks: (0232) 483 09 04
www.zaferrentacar.com•info@zaferrentacar.com
‹zmir Havaliman›
Tel - Faks: (0232) 274 23 74
Rezervasyon Tel: (0232) 425 66 00

ZENG‹N OTO ‹Nﬁ. TUR. TEKS. SAN T‹C. LTD. ﬁT‹
Grand Yükseliﬂ Oteli Sefa Sirmen Bulvar› ‹zmit/Kocaeli
Tel: (0262) 335 55 00 Faks: (0262) 335 17 60
www.sixt.com.tr•zenginotm@superonline.com

VITESSE F‹LO K‹RALAMA
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

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

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

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

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

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

WHITE RENT A CAR
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

ZEPL‹N CAR RENTAL
Fener Mah. Tekelio¤lu Cad. 1946 Sok. ﬁengül Apt. A Blok
No: 2/4 Antalya
Tel: (0212) 444 01 34 Faks: (0242) 323 93 73
www.zeplincar.com•res@zeplincar.com•mail@zeplincar.com

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

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

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

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

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

Afyon
Tel: (0272) 315 40 07

Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 33 30 Faks: (0252) 313 44 11

Bursa
Tel - Faks: (0224) 224 35 87

Dalyan / Mu¤la
Tel: (0252) 284 3333 Faks: (0252) 284 34 96

Denizli

WORLD RENT A CAR
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

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

Diyarbak›r
Tel: (0412) 228 67 67 Faks: (0412) 228 24 64

Eskiﬂehir
Tel: (0222) 230 25 95

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

Gaziantep
Tel: (0342) 336 26 93

Kapadokya / Nevﬂehir
Tel: (0384) 341 33 44 Faks: (0384) 341 44 40

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

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

Malatya
Tel - Faks: (0422) 325 90 41

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

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

