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DE⁄ERL‹ ÜYELER‹M‹Z,
2010 y›l›, krizin etkilerinin hala hissedildi¤i, bir yandan da büyümenin baﬂlad›¤›
bir dönem oldu. Kriz, ülkemizde iﬂ yapma tarzlar›nda kal›c› de¤iﬂiklikler yaratt›.
Baz› iﬂ modelleri terk edilirken, daha verimli çal›ﬂmak, kaynaklar› efektif kullanmak, risk yönetiminin temel prensiplerini uygulamak, müﬂterilerle daha s›k› ve
uzun dönemli iliﬂkiler kurmak tüm sektörlerde ayakta kalman›n önemli bir
anahtar› oldu.
Krizler gibi bizi etkileyen ekonomik de¤iﬂimlerin yan›nda ald›¤›m›z günlük finansal
ve ticari kararlar da ﬂirketlerimizin gelece¤ini belirlemektedir. Bu kararlar› al›rken
bize ›ﬂ›k tutan en önemli unsurlar bilgi ve yetiﬂmiﬂ insan gücüdür. Üyelerimizin bu
zorlu ortamda ilerlemelerine, daha kaliteli hizmet sunmalar›na yard›m etmek amac›yla, sizlere e¤itimler ve konular›nda uzman dan›ﬂmanlarla destek vermeyi hedefliyoruz.
Bankalar, sigorta ﬂirketleri ve di¤er tedarikçilerimizle ortak platformlarda bir araya gelerek yeni de¤erler yaratmak, dünyadaki yararl› projeleri ülkemize uygulamak ve sizleri
farkl› konularda bilgilendirecek seminerler düzenlemek 2011’deki önemli projelerimiz
aras›nda olacakt›r. Araç kiralama sektörünü, Kamu’ya ve topluma daha iyi anlatmak,
tan›tmak amac›yla yo¤un bir emek sarf edece¤iz.
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SEKTÖRDEN

LEASEPLAN, 2010 YILINI DE⁄ERLEND‹RD‹⁄‹
TOPLANTIDA 2011 HEDEFLER‹N‹ DE AÇIKLADI

Dünyan›n en büyük filo kiralama
ﬂirketi LeasePlan’in 2010 y›l›n› de¤erlendirdi¤i, 2011 planlar›n› da
paylaﬂt›¤› bas›n toplant›s› Ortaköy’deki Bentley Showroom’unda
gerçekleﬂti. LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay’›n ev sahipli¤inde
gerçekleﬂen bas›n kahvalt›s›nda,
Türk firmalar›n›n en büyük gider
kalemlerinden biri olan araç filo giderleri, bunlar› azaltman›n yollar›
ve filo kiralama sektörü konuﬂuldu.

Dünyada ilk kez Leaseplan taraf›ndan uygulanan, Avrupa’da büyük
ilgi gören ve ﬂirketlere filo kiralama
giderlerinin yönetiminde önemli

avantajlar sa¤layan Aç›k Hesaplama/Ortak Plan da gazetecilere tan›t›ld›.
1 milyon 300 bin araç ile dünyan›n
en büyük filo kiralama ﬂirketi olan
Hollanda merkezli LeasePlan, 5 k›tada ve 30 ülkede faaliyet gösteriyor. Bankac›l›k lisans›na sahip ve
Hollanda Merkez Bankas› taraf›ndan denetlenen ve 6 bin çal›ﬂan› bulunan ﬂirket, 14 milyar Euro bilanço büykl¤üne sahip. Yüzde 51 LeasePlan, yüzde 49 Do¤uﬂ Grubu ortakl›¤›nda faaliyetlerine devam
eden LeasePlan Türkiye, yüzde 6
Pazar pay› ile 797 aktif müﬂterisinin 31 farkl› marka modelden 7 bin
100 arac›n› yönetiyor.

DRD DER‹NDERE F‹LO K‹RALAMA
PERYÖN 18. ‹K KONGRES‹NE KATILDI
Uzun dönem operasyonel kiralama firmas› DRD Derindere Filo Kiralama, di¤er Derindere grup ﬂirketleri
DCR, DLD ve ayn› zamanda sat›ﬂ›n› yapt›¤› TOYOTA
markas› ile PERYÖN (Türkiye Personel Yönetimi Der-

ne¤i) 18. Ulusal ‹nsan Yönetimi Kongresindeydi.
Türkiye’nin insan yönetimi alan›nda kurulmuﬂ ilk sivil
toplum kuruluﬂu olan PERYÖN’ ün geçti¤imiz aylarda
‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda düzenledi¤i 18. Ulusal ‹nsan Yönetimi Kongresine kat›lan
DRD Filo Kiralama, PERYÖN ile ilk iﬂ birlikteli¤inin
keyfini yaﬂ›yor. Marka imaj›n› kuvvetlendirmek, kat›l›mc› firmalar›n üst düzey ziyaretçilerine ürünlerini tan›tmak amac›yla fuara kat›ld›klar›n› belirten pazarlama yetkilileri, fuarda 3 gün boyunca PERYÖN’ün
yaklaﬂ›k yar›s› kurumsal firma olan 3000 üyesi ile buluﬂtu.
DRD Stand›na gelen misafirler, tan›t›m broﬂürleri ile
yetkililerden bilgi al›rken, bilgi formlar›n› doldurarak
kendi ihtiyaçlar›n› DRD ile paylaﬂt›lar.
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FERRARI 458 CHALLENGE, GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Ferrari’nin yeni modeli 458 Italia temel al›narak pist yar›ﬂ aktiviteleri için geliﬂtirdi¤i Ferrari 458 Challenge model versiyonu,
35. Bologna Otomobil Fuar›’nda tan›t›ld›. Aral›k ay›nda
gerçekleﬂen ve ‹talya’n›n en önemli uluslararas› otomobil fuarlar›ndan biri olan Bologna Otomobil Fuar›’nda dünya lansman› yap›lan Ferrari 458 Challenge, 570 HP’lik V8 motoru, EDiff elektronik diferansiyeli ve oranlar› modifiye edilmiﬂ yar›ﬂ
tipi F1 tipi ﬂanz›man›yla ön plana ç›k›yor. Zorlu pist yar›ﬂlar›
hedeflenerek geliﬂtirilen Ferrari 458 Challenge, ayr›ca 19 inçlik
jantlara, daha geniﬂ ebatl› Pirelli markal› slick lastiklere, 50
mm alçalt›lan sürüﬂ yüksekli¤ine ve özel bir süspansiyon ayar›na da sahip olmas›yla dikkat çekiyor.

SINIFININ L‹DER‹
HYUNDAI i10,
YEN‹LENEN YÜZÜYLE
TÜRK‹YE’DE
Türkiye’de A-segmentinin en çok tercih edilen otomobillerinden olan Hyundai i10, yenilenen d›ﬂ ve iç
tasar›m›, yeni motorlar› ve donan›m özellikleriyle
Türkiye’de sat›ﬂa sunuldu. ﬁehir hayat›n›n vazgeçilmez
otomobillerinden biri olan Hyundai i10, modern ve
çekici tasar›m›yla, ekonomikli¤iyle ve pratikli¤iyle

özellikle kalabal›k ﬂehirlerin e¤lence kayna¤› oldu ve
2009 y›l›nda elde etti¤i “Segmentinin En Çok Tercih
Edilen Otomobili” unvan›n› 2010 y›l›nda da sürdürdü.

YEN‹ FIAT DOBLO CARGO, ‹NG‹LTERE’DE YILIN
HAF‹F VAN’I SEÇ‹LD‹
Tofaﬂ’›n Bursa’daki fabrikas›nda
üretilerek dünyan›n birçok ülkesine
ihraç edilen Yeni Fiat Doblo’nun
Cargo versiyonu, dünyan›n en prestijli ve uzman yay›nlar›ndan “What
Van?”›n uzman editörleri taraf›ndan “2011 Y›l›n Hafif Van”› seçildi. “What Van?” editörlerinden Paul Barker yapt›¤› aç›klamada, “ﬁ›k
bir tasar›ma sahip, pratik ve konforlu Fiat Doblo Cargo, hafif van
s›n›f›nda kazanan olmak için en do¤al ve uygun seçenekti” dedi. Daha

1 yaﬂ›n› doldurmadan “2011 Uluslararas› Y›l›n Ticari Arac›”, ‹ngiltere’de “Fleet Van” ödülleri jürisi taraf›ndan “Y›l›n En ‹yi Filo Van›”
gibi daha birçok önemli sonuca imza atan Fiat Doblo Cargo’nun yeni
nesli, etkileyici tasar›m› ve sürüﬂ
konforunun yan› s›ra büyüyen boyutlar›n etkisiyle 1 tona varan yükleme özellikleriyle ticaret erbab›n›n
vazgeçilmezi olmay› baﬂarmas›yla
dikkat çekiyor.
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FIAT, MIRAFIORI FABR‹KASI’NDA YEN‹ ALFA ROMEO
VE JEEP MODELLER‹N‹ ÜRETECEK
Dünyan›n öncü otomotiv ﬂirketleri
aras›nda yer alan Fiat, Chrysler ile
birlikte yapt›¤› stratejik iﬂbirli¤i
kapsam›nda Fiat’›n Torino’da bulunan Mirafiori Fabrikas›’nda Alfa
Romeo ve Jeep’in yeni modellerini
üretme karar› ald›. Fiat Grubu CEO’su Sergio Marcihonne taraf›ndan
aç›klanan ve 2012 y›l›n›n 3. çeyre¤inde hayata geçmesi hedeflenen yeniden yap›lanma plan›na göre her
marka için üretilecek adetlerle
orant›l› olarak Fiat ve Chrysler ara-

RENAULT’DAN YEN‹ B‹R ALTI
‹LER‹ V‹TES KUTUSU; EDC
EDC olarak adland›r›lan yeni vites kutusu (Efficient Dual Clutch),
klasik otomatik vites kutular›na nazaran net düﬂüﬂ gösteren yak›t tüketimi düzeyi ve CO2 sal›mlar› sergiliyor (%17’ye kadar yak›t tüketim düﬂüﬂü, km baﬂ›na yaklaﬂ›k 30 g CO2 azalmas› sa¤lan›yor).
Bu yeni EDC vites kutusu Türkiye’de ilk kez 2010 y›l› Aral›k ay›nda
tüketiciyle buluﬂuyor. Mégane HB ve Fluence modellerinde lasman›
gerçekleﬂtirilen otomatik EDC vites kutusu, 2011 y›l›n›n ilk yar›s›nda
Grand Scénic, Mégane Sport Tourer,
Mégane Coupé modellerinde yer alacak.
2011 y›l› Nisan ay›nda Türkiye’de sat›ﬂa
sunulacak olan
Mégane Coupé Cabriolet modelinde de,
EDC vites kutusu,
motor seçenekleri
aras›nda yerini alacak. Azalt›lm›ﬂ CO2 sal›mlar›yla, Fluence ve Mégane HB Renault
Eco2 imzas›n› taﬂ›yan ilk otomatik vites kutulu versiyonlar olarak
Türkiye ürün gam›nda yerini al›yor. Fluence’›n 1.5 EDC 110bg motor seçene¤i Extreme, Dynamique ve Privilège versiyonlar›nda sunuluyor. Mégane HB 1.5 EDC 110bg seçene¤i ise Expression, Sport
Edition, Dynamique ve Privilège donan›m seviyeleriyle tüketicinin be¤enisine sunuluyor.
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s›nda da¤›t›lmak üzere 1 milyar Euro’nun üzerinde bir yat›r›m yap›lmas› planlan›yor. Alfa Romeo Giulietta’n›n mevcut baﬂar›l› platformunun Chrysler’in de katk›s›yla geliﬂtirilen son hali üzerinde yükselecek olan yeni modellerin etkisiyle,
potansiyel üretim rakam›n›n günde
1000’in, y›lda ise 250.000 –
280.000 adedin üzerine ç›kmas›
sa¤lanacak; böylece mevcut iﬂ gücünün tamam› kullan›lm›ﬂ olup, olas›
yeniﬂ iﬂlerin de yolu aç›lacak.

MAZDA 3’E
D‹ZEL DOP‹NG‹

Avrupa pazar›na güncelleﬂtirilmiﬂ motoru ile yeni y›lda sunulacak Mazda 3 Dizel, Türkiye’de Aral›k ortas› itibar› ile
Mazda Showroom’lar›ndaki yerini ald›.
ﬁubat 2010 dan itibaren Türkiye’de sat›ﬂa sunulan Mazda 3 Dizel art›k yeni
alt› vitesli manuel ﬂanz›manl› zenginleﬂtirilmiﬂ MZ-CD 1.6 litre dizel motoruna
sahip.
Motor Euro 5 emisyon düzenlemelerini
karﬂ›layarak, geliﬂtirilmiﬂ yak›t tasarrufu ile mükemmel sürüﬂ özelli¤i için daha
fazla güç ve tork sunuyor.
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“EUROPCAR TEKRAR AVRUPA’NIN B‹R NUMARASI”
1 Ekim tarihinde Belek Rixos Premium Otel’de yap›lan 2010
Dünya Seyahat Ödülleri töreninde Europcar, Avrupa’n›n en
iyi Otomobil Kiralama ﬁirketi ödülünü kazand›. Dünyan›n
yedi k›tas›nda, 187.000 turizm profesyonelinin oylar›yla her
kategorinin en iyisinin seçildi¤i Dünya Seyahat Ödülleri, turizm endüstrisinin Oscar’lar› olarak kabul ediliyor. Ödülü
Europcar International ad›na alan Europcar Türkiye Genel
Müdürü Murat Akanlar “Bu ödül, Europcar’›n müﬂteri memnuniyeti odakl› hizmet kalitesinin Avrupa’n›n en iyisi oldu¤unu bir kez daha pekiﬂtirdi¤i ve buradaki Antalya ofis çal›ﬂanlar›m›zdan Paris’teki CEO’muza kadar tüm Europcar ailesinin pay sahibi oldu¤u bir baﬂar›d›r.” yorumunu yapt›.

“ARVAL ANALYTICS”
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

ARVAL, yeni geliﬂtirdi¤i online raporlama arac› “ARVAL Analytics” ile “Uluslaras› Araç Filo Sektör Ödülü”ne lay›k görüldü. ARVAL, Uluslaras› Araç Filo Sektör
Ödülü’nü Kas›m ay›nda Brüksel’de düzenlenen bir tören
ile ald›. Aralar›nda Avrupa filo yöneticilerinin de bulundu¤u 16 jüri üyesi taraf›ndan de¤erlendirilen ve operasyonel kiralama sektöründeki firmalar için ilk kez verilen söz
konusu özel ödül, uluslararas› alanda yenilikçi yaklaﬂ›mlar›, ürün ve hizmetleri belirlemek amac›yla veriliyor. Kullan›m› kolay ve son derece etkili bir karar verme arac›
olan ARVAL Analytics, ﬂirketlerin filo yönetim stratejilerini belirleyip, araç filolar›n› günlük ve anl›k yönetmelerine imkan sa¤layarak, toplam kullan›m maliyetini (TCO)
optimize edebilmeleri için en geliﬂmiﬂ iﬂ teknolojilerini
kullanarak geliﬂtirilmiﬂ.
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“2010 DÜNYA SEYAHAT
ÖDÜLLER‹”NDEN B‹R
ÖDÜL DE AVIS’E
2010 Dünya Seyahat Ödülleri töreninde “Europe's
Leading Business Car Rental Company 2010” kategorisinde ödülün sahibi Avis oldu. Dünyan›n en
prestijli ödülü olarak görülen “Dünya Seyahat
Ödülleri Töreni”, 1 Ekim tarihinde Belek Rixos
Premium Otel’de yap›ld›.
Ödülü Avis ad›na Antalya Bölge Müdürü Koray
Karg›n ald›.
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EXXONMOBIL TÜRK‹YE, E⁄‹T‹MLER‹NE ARAÇ
USTALARI ‹LE GEBZE’DE DEVAM ED‹YOR
Mobil Oil Türk sat›ﬂ, pazarlama ve
teknik birim uzmanlar›, Gebze’de ticari araçlar›n bak›mlar›n› yapan servislerdeki ustalara CVL (Ticari Araç
Ya¤lar›) e¤itimi verdi. Mobil’in üstün özelliklere sahip tam sentetik
ya¤lar›n›n tan›t›m›n›n yap›ld›¤› seminer, Genel Müdür John Benson'›n
aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlad› ve Mobil
Oil Türk A.ﬁ. Otomotiv Mühendisi
Ayd›n Güney'in e¤itimi ile devam etti. Sektördeki sa¤l›kl› geliﬂim ve baﬂar›l› çal›ﬂmalar için özellikle ustalar›n bilgili olmas›n›n öneminin alt›n›

çizerek, artan rekabet ortam›nda tüketicinin güvendi¤i ustaya arac›n›
emanet etti¤ini belirten Ayd›n Güney, bu güvenin oluﬂmas›nda ustan›n deneyimli ve bilgili olmas›n›n
önemli bir yer tuttu¤unu ifade etti.

YEN‹ MICHELIN ALPHIN
A4 TÜRK‹YE’DE

Dördüncü nesil Michelin Alpin, her türlü k›ﬂ sürüﬂ
koﬂullar›nda; ya¤murda, karda ya da buzda, yol tutuﬂ,
lastik ömrü ve enerji verimi bak›m›ndan eﬂsiz bir performans sunuyor. Pratik aç›dan, lasti¤in art›r›lm›ﬂ yol
tutuﬂu sürücülerin bir önceki nesil lastikle oldu¤undan
yüzde 10 daha kolay kalk›ﬂ yapabilmelerini sa¤l›yor.
Fren mesafesiyse yüzde 5 daha k›sa. Michelin Alpin,
araç kullan›c›lar›na belli baﬂl› rakiplerine göre neredeyse bir k›ﬂ daha uzun sürüﬂ imkân› sunuyor. Bu iki
performans özelli¤ine ek olarak, yeni lastik yak›t bak›m›ndan da daha verimli...
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Güney, bilgisi sayesinde müﬂterilerine güven veren ustan›n, müﬂteri devaml›l›¤›n› ve böylece iﬂletmesinin
uzun ömürlü olmas›n› sa¤lad›¤›n› da
sözlerine ekledi. Seminerde söz alan
eski ustalar da bugüne kadar iﬂletmelerini ayakta tutan etkenin, devaml› müﬂterileri oldu¤unu ve bu
devaml›l›¤›n da güven duygusu ile
oluﬂtu¤unu belirtti.
ExxonMobil’in bilinçlendirme ve
bilgilendirme seminerleri, 2011 y›l›nda yeni ﬂehirlerle devam edecek.

YEN‹ B‹R DÖNEM:
FABR‹KA ÇIKIﬁLI
LPG’L‹ DACIA’LAR
Dünyada ikinci büyük LPG pazar›
olan ve y›lda 150
bine yak›n arac›n
LPG’ye dönüﬂtürüldü¤ü Türkiye’de
Dacia, fabrika ç›k›ﬂl› LPG’li araçlar›n› pazara sundu.
Dacia LPG seçene¤ini Logan, Sandero ve Logan MCV 7 kiﬂilik binek modellerinde di¤er tüm ürün gam›nda oldu¤u gibi 3 y›l veya 100.000 km garantili olarak veriyor. LPG’li Dacia modellerin sahipleri araçlar›n›n bak›m ve onar›mlar›n› özel olarak e¤itilmiﬂ
Renault-Dacia yetkili servislerinde yapt›rabilecekler. Böylece baﬂka bir servise gitmeye gerek kalmadan hem araçlar›n›n hem LPG sistemlerinin
bak›m› için her 15.000km’de tek bir servise gitmeleri yeterli olacak.

SEKTÖRDEN

AVRUPA’DA 2011’DE
YILIN OTOMOB‹L‹
NISSAN LEAF

PEUGEOT’DAN ÖZEL
SER‹ “YEN‹ PEUGEOT
207 ENVY”

%100 elektrikle çal›ﬂan Nissan Leaf, Avrupa’da
2011’de “Y›l›n Otomobili“ ödülüne lay›k görüldü.
Nissan Leaf’in baﬂar›s›, Nissan Motor Co. Ltd. ve s›f›r
emisyonlu araçlar için tarihi bir öneme sahip. Bu 47
y›ll›k yar›ﬂman›n tarihinde bu ödül ilk kez bir elektrikli araca lay›k görülüyor. Nissan Leaf’in rakipleri
aras›nda Alfa Romeo, Citroen, Dacia, Ford, Opel ve
Volvo gibi markalar›n araçlar› da yer al›yordu. Yar›ﬂman›n jürisi 23 Avrupa ülkesinden 57 önde gelen otomobil gazetecisinden oluﬂuyor.

Yeni Peugeot 207 Envy, Peugeot markas›n›n 200 y›ll›k
tecrübesiyle ortaya koydu¤u kaliteyi bir kez daha
gözler önüne seriyor. Yeni 207 Envy hem yüksek
donan›m seviyesiyle konforu art›r›yor, hem de benzersiz bir güvenlik seviyesi sunuyor. 207 Envy, dinamizm,
kullan›m zevki ve ayn› zamanda düﬂük yak›t tüketimi
ile çevre bilinci gibi olgularla öne ç›kacak, avantajl›
fiyatlar› ile B hatchback s›n›f›nda tüm dikkatleri üzerine çekecek. Trendy modelinden ilham al›narak tasarlanan yeni 207 Envy’de 1.4 16V 2Tronic 90 hp benzinli ve 1.4 HDi 5 ileri 70 hp düz vites olmak üzere iki
farkl› motor/ﬂanz›man seçene¤i sunuluyor.

MERCEDES-BENZ TÜRK 2010 YILININ EN ‹Y‹
TEKN‹SYENLER‹N‹ SEÇT‹
Mercedes-Benz Türk, müﬂterilerine en yüksek kalitede
hizmet ve servis sunabilmek amac›yla yürüttü¤ü çal›ﬂmalar›na devam ediyor. ﬁirket, bu kapsamda baﬂlatt›¤›
ve bu y›l tüm ürün gruplar›nda uygulad›¤› “MercedesBenz Teknisiyen Olimpiyatlar›” ile, yetkili servislerinde
görev alan teknisyenlerin bilgi ve beceri seviyelerini ölçmeyi ve geliﬂimlerini teﬂvik etmeyi amaçl›yor. Araç ve
hizmetlerinde sundu¤u kalitede kusursuzlu¤u, mühendislikte uzmanl›¤›, ürün ve hizmet çeﬂitlerinin devaml›l›¤›n› sa¤layan ﬂirket, “Teknisyen Olimpiyatlar›” uygulamas› ile müﬂterileri ile kurdu¤u iliﬂkilerini daha üst seviyeye taﬂ›may› ve markaya olan ba¤l›l›k zincirlerine yenilerini eklemeyi amaçl›yor.
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KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR
F‹LO MÜﬁTER‹LER‹N‹ KÜBA’DA A⁄IRLADI
Türkiye’nin önde gelen filo kiralma ﬂirketlerinin kat›ld›¤› ve 01-07 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda gerçekleﬂen gezide, unutulmaz anlar yaﬂand›.
Küba denince akla ilk
gelen Devrim meydan›, Pinar Del Rio ve
Havana’da bulunan
Partagas Puro fabrikalar›n› gezen kat›l›mc›lar, gerçekte puronun
nas›l sar›ld›¤›n› görme

ﬂans› da buldu. Baﬂkent Havana sokaklar›nda dolaﬂan
50’li y›llardan kalma otomobilleri, Coco Taksileri ve Fayton turlar› sayesinde ﬂehrin farkl›
renkteki yaﬂamlar›na tan›k olan kat›l›mc›lar,
Havana’ya yaklaﬂ›k 2 saat uzakl›kta olan Vinales Vadisi ve içinde botla gezi yap›lan ma¤aralar›yla do¤al güzellikleri de görme f›rsat›
yakalad›. Müzik ve dans›n uyumunu gözler
önüne seren muhteﬂem Tropicana Show ise
gezinin unutulmaz anlar›ndand›...

AUDI’YE 4 DALDA YILIN EN ‹Y‹ OTOMOB‹L‹ ÖDÜLÜ
Bu y›l 23’üncüsü düzenlenen ‘Auto Trophy Ödülleri’nde 29
kategoride 400 model yar›ﬂt›. Orta segmentte Audi A5 Sportback, ‘30 bin Euro’nun üstündeki Convertible’ segmentinde
de Audi R8 Spyder modeli Auto Trophy 2010 ödülüne lay›k
görüldü. Audi A1, Alt›n Direksiyon 2010 ödülünden sonra,
Auto Trophy 2010’da da ‘Küçük Otomobil’ segmentinde yine
birinci oldu. Daha önceki y›llarda çeﬂitli segmentlerde 23 kez
Auto Trophy ödülü kazanan Audi’ye di¤er bir sevindirici haber de, ‘Marka ‹maj›’ dal›nda geldi. Audi üst üste 7’nci y›lda
da en iyi otomobil markas› seçildi.
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YAKIN PLAN

HYUNDAI GENESIS COUPE

Hyundai’nin
s›ra d›ﬂ› spor otomobili Genesis Coupe, heyecanl› bir bekleyiﬂin ard›ndan etkileyici tasar›m›, yüksek performans›, müthiﬂ yol tutuﬂu ve
üstün kaliteyi hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya getirdi. Arkadan itiﬂli yüksek performans spor otomobili Genesis Coupe, Avrupa’da ilk önce Türkiye’de Auto Show 2010 ile
eﬂzamanl› sat›ﬂa sunuldu. ‹lk kez 2009 y›l›nda
Amerika, Asya ve Çin gibi pazarlarda sat›ﬂa
sunulan, 2009 y›l›ndaki Frankfurt Otomobil
Fuar›’nda tan›t›ld›ktan sonra müthiﬂ ilgi gösterildi¤i için Avrupa’da da sat›lmas›na karar
verilen Genesis Coupe, sadece belli baﬂl› ülkelerde s›n›rl› say›da sat›l›yor ve Türk tüketicileri de bu ayr›cal›ktan öncelikli olarak yararlanabilecek. Genesis Sedan’›n arkadan itiﬂli
platformu üstüne geliﬂtirilen Genesis Coupe,
sportif özellikler arayan, duygusal ve e¤lenceli, sürüﬂ zevki odakl› ve yüksek performans isteyen sürücüleri hedefliyor.
Bir spor otomobilden beklenen agresifli¤i ve
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kasl› duruﬂu hem ön görünümü hem profili
hem de arka tasar›m›yla sunan arac›n kabin
dizayn› da d›ﬂ hatlar›yla harika bir bütünlük
sergiliyor. D›ﬂ tasar›mda arac›n sportif karakterini simgeleyen uzun kaput, difüzörlü tampon, alt tarafa kadar uzanan radyatör ›zgaras›, geriye yaslanm›ﬂ ön farlar, ﬂiﬂkin çamurluklar, Z ﬂeklindeki profil ve bel çizgisi, geniﬂ
omuzlu arka görünüm en çok dikkati çeken
özellikler aras›nda bulunuyor. Kabin içinde de
tüm detaylarda modern ve sportif tasar›m hakimken silindir ﬂeklindeki göstergeler, spor ön
koltuklar ve dinamik orta konsol benzersiz bir
atmosfer yarat›yor. Hyundai Genesis Coupe
Türkiye’ye 1998 cc hacmindeki dört silindirli
Theta serisi motorla ve 5 kademeli H-Matic
yar› otomatik ﬂanz›manla ithal ediliyor. Üstten çift egzantrikli ve çift sürekli de¤iﬂken supap zamanlama sistemine sahip olan 16 supapl› motor, 6000 d/d’de 213 PS maksimum
güç ve 2000 d/d’de 302 Nm maksimum tork
üretiyor. 1577 kg’l›k a¤›rl›¤›yla 0’dan 100
km/s h›za 8.3 saniyede ulaﬂan Genesis Coupe,
maksimum 223 km/s h›za ç›k›yor ve 100
km’de ortalama 9,6 litre yak›t tüketiyor. Genesis Coupe’de önde 225/40 R19, arkada da
245/40 R19 ebad›nda lastikler bulunuyor.

ARAÇ TANITIM

SEAT IBIZA

SPORTOURER

SEAT’›n baﬂar›l› Ibiza ailesine eklenen üçüncü model
olan Ibiza Sportourer, genç ve sportif bir yaﬂam stili
için ideal çözümler sunuyor.
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D

onan›m, tasar›m ve kullan›m ile markan›n en
güçlü özelliklerini bir araya getiren model, ayn›
zamanda cömert bir yük kapasitesine sahip.
4,23 metre uzunlu¤u ile Ibiza Sportourer, Ibiza’dan tam
18 santimetre daha uzun. Modelin çevikli¤inin ve dinamik özelliklerini yans›tan bir baﬂka unsur da, hassas ve
güvenli yürüyen aksam›. Bu da, sportif ve mobil bir yaﬂam tarz›n›n bütün gerekliliklerini karﬂ›layan büyük bir

yükleme kapasitesi yarat›yor. Yeni tasar›m plan›na ve
cömert yük kapasitesine ek olarak araç, Ibiza serisinin
genç, sportif karakterini koruyor.
Ibiza Sportourer, Commonrail püskürtme sistemli iki
TDI motor ve iki de benzinli motor seçene¤iyle sunuluyor. 4 motorun üçü, do¤rudan püskürtme ve turboﬂarj
ile çal›ﬂ›yor.
Dört farkl› motor seçene¤i ile sat›ﬂa sunulan Ibiza
Sportourer’da 1.4 lt 85 HP ve 1.2 lt TSI 105 hp benzinli, 1.2 lt TDI CR 75 HP ve 1.6 lt TDI CR 90 HP dizel motorlar yer al›yor. Bu motor seçenekleri aras›nda
yüksek verimlili¤e sahip 1.2 TDI CR 75 hp ve 1.2 lt
TSI 105 hp motorlar öne ç›k›yor.
Türkiye’de Reference ve Style olarak adland›r›lan iki
donan›m paketi ile sat›ﬂa ç›kan Ibiza Sportourer, DSG
gibi yüksek teknoloji ürünü özellikler ile Ibiza Sportourer’›, küçük Station Wagon segmentinde güçlü bir otomobil hâline getiriyor. Dönüﬂe duyarl› ön sis farlar›,
ABS, direksiyondan kumandal› radyo/CD/MP3 çalar,
klima, sürücü ve yolcu hava yast›klar›, cruise control
(h›z sabitleme sistemi) gibi zengin donan›m özellikleri
modelde standart olarak sunuluyor.

SÖYLEﬁ‹

OYDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› H. ﬁükrü Il›sal:

ÜYELER‹M‹Z‹N
GURUR DUYACAKLARI
B‹R DERNEK OLMAK
‹ST‹YORUZ
OYDER’in hedefi bize üye olsun veya olmas›n,
Türkiye’deki tüm yetkili sat›c›lar›n ekonomik ve yasal
haklar›n› ilgili kurum ve kuruluﬂlar nezdinde korumak
ve onlar› her türlü platformda temsil etmektir.

T

üm Türkiye’ye yay›lm›ﬂ otomotiv yetkili sat›c›lar›n› çat›s› alt›nda toplayan ve sektörün en
önemli sivil toplum kuruluﬂlar› aras›nda
yer alan Otomotiv Yetkili Sat›c›lar› Derne¤i OYDER’in Yönetim Kurulu Baﬂkan› H. ﬁükrü Il›sal ile sektörün geliﬂimi,
OYDER’in çal›ﬂmalar› ve oto kiralama
sektörüne iliﬂkin de¤erlendirmelerini konuﬂtuk.
Otomotiv sektörü 2010 y›l›n› beklenti lerinin ötesinde bir sat›ﬂ hacmiyle bitirdi,
bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, 2010 y›l› beklentilerimizin üzerinde geçti gerçekten. Bunun dört ana sebebi vard›: Son iki y›ld›r ertelenmiﬂ talepler,
tüketici faizlerinin çok cazip hale gelmesi, özellikle Euro paritesinin çok avantajl› bir konuma gelmesi ve son olarak da
krizin yurt d›ﬂ›ndaki a¤›r etkisi sebebiyle özellikle Avrupa’da stoklarda kalan
araçlar›n çok cazip fiyatlarla Türkiye pa-
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zar›na sunulmas›. Bunlar› k›saca açarsak:
malumunuz otomobil al›m› için insanlar›n biraz kendini güvende hissetmesi gerekiyor. 2007 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren
Türkiye’de bir endiﬂe baﬂlam›ﬂt›. Yaﬂanan
çok a¤›r krizden sonra iﬂlerin toparlanmaya baﬂlamas›yla tüketicilerde bir güven oluﬂmaya baﬂlad› ve özellikle bu sene baﬂ›ndan itibaren bu güven, ertelenen
talepleri al›mlara dönüﬂtürdü.
Krizden ç›k›ﬂla birlikte bankalar, ellerindeki paralar› uygun faiz oranlar›yla kulland›rmaya baﬂlad›lar. Tabi bu top yekûn
bir güven olay›, tüketici kendini güvende
hissedecek al›m yapacak, bankac› ortam›
güvenli görecek paras›n› satacak, bunun
neticesinde faizlerde önemli indirimler oldu ve bu da otomobil sat›ﬂlar›na çok ciddi ﬂekilde yans›d›.
Türkiye’de sat›lan araçlar›n ço¤unlu¤u
Avrupa kökenli, yani Euro bölgesinden
ciddi etkileniyor, otomotiv sektörü geçen
y›l›n sonlar›nda 2010 y›l› için kur tahmin-

lerini 2.20-2.30 band›nda yapt›, bugün
bakt›¤›n›zda kur 1.94-1.98 aral›¤›nda dolaﬂ›yor, bu da maliyetleri ve sat›ﬂ fiyatlar›n› olumlu yönde çok ciddi etkiliyor.
Kriz tüm dünyada önemli yaralar açt›, Avrupa’daki etkileri henüz tam olarak geçmiﬂ de¤il. Bunun neticesinde Avrupa’n›n
elinde önemli miktarda araç kald›. Bu kalan araçlar için iﬂlerin iyi gitti¤i Türkiye
pazar› çok cazip bir rahatlatma merkezi
oldu, tabi bu operasyon yap›l›rken önemli fiyat avantajlar› sa¤land›. Bu sa¤lanan
avantajlar sat›ﬂlar› biraz daha coﬂturdu.
Bu dört etken bu y›l sat›ﬂlar› tahminlerin çok ötesine taﬂ›d›,
Buna parelel olarak 2011 y›l›ndan bek lentileriniz neler?
2011 y›l›na bakarsak, sektör aç›s›ndan
olumlu geçece¤ini öngörüyorum, en az›ndan 2010 sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂaca¤›m›z› düﬂünüyorum. Burada 2011 ortas›nda
yap›lacak Genel Seçimler’in de ekonomi-
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miﬂ bir profesyonel arkadaﬂ›m›z› tam zamanl› Genel Sekreter olarak göreve getirdik. Bugün Türkiye’de 900 tüzel kiﬂilikten, 1.300 yetkili sat›c›dan oluﬂan dev bir
a¤ mevcuttur. Bu yap›n›n tesis yat›r›m›
4 milyar dolard›r ve 70 bin kiﬂi istihdam
edilmektedir.
OYDER’in hedefi bize üye olsun veya olmas›n, Türkiye’deki tüm Yetkili Sat›c›lar’›n ekonomik ve yasal haklar›n› ilgili
kurum ve kuruluﬂlar nezdinde korumak
ve onlar› her türlü platformda temsil etmektir.

Kriz tüm dünyada
önemli yaralar açt›,
Avrupa’daki etkileri
henüz tam olarak
geçmiﬂ de¤il.
Bunun neticesinde
Avrupa’n›n elinde
önemli miktarda
araç kald›.

ye olumlu katk›lar› olacakt›r. Ancak hiçbir zaman unutulmamas› gereken ﬂey, global sistemlerde sizin ülkeniz ne kadar istikrarl› giderse gitsin dünyan›n herhangi
bir ülkesinde yaﬂanan s›k›nt› sebebiyle
tüm dengelerin alt üst olma ihtimali vard›r, bu nedenle özellikle otomotivde çok
ihtiyatl› olmak zorunday›z.
Yetkili sat›c›lar 2010 y›l›n› nas›l geçirdi ler?
2010 y›l› Yetkili Sat›c›lar aç›s›ndan bol
sat›ﬂl›, çok hareketli fakat kars›z geçmiﬂtir.
Sektörün tarihi sat›ﬂ rekoru k›rd›¤› böyle
bir dönemde yüksek adetlerden dolay› taﬂ›d›¤›m›z büyük riskleri karﬂ›layacak kar
elde edilememiﬂtir.
OYDER’in genel yap›s› ve Derne¤in
amaçlar›ndan biraz söz edebilir misiniz?
OYDER 20 y›ll›k bir sivil toplum örgütüdür. Dernekte 19 kiﬂiden oluﬂan bir yönetim kurulumuz var. Yenilik olarak ilk
defa otomotiv sektörünün içinden yetiﬂ-
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OYDER olarak 2011 y›l›na iliﬂkin plan lar›n›z neler?
2011 y›l›nda yapaca¤›m›z çal›ﬂmalarla
yetkili sat›c›lar›n üye olmaktan gurur duyacaklar› bir dernek olmak istiyoruz. Bunun için öncelikle yetkili sat›c›lar ve tüm
sektör kuruluﬂlar› ile bir diyalog baﬂlatt›k, bunun neticesinde bu kadar önemli iﬂ
yapan, sa¤lay›c›n›n arac›n› müﬂteri ile buluﬂturup Devletin vergisini toplayan, müﬂteriye temas eden tek nokta olan, bu kadar çok risk taﬂ›yan ve bu kadar çok ortak problemi olan Yetkili Sat›c›lar’›n tek
yürek ve tek ses olmas›n› sa¤lamay› amaçl›yoruz.
Bunun için her ay Yönetim Kurulu toplant›lar›m›z› farkl› bir bölgede yap›yor ve
o bölgedeki tüm Yetkili Sat›c›lar ile bir
araya gelerek ortak s›k›nt›lar›m›z› paylaﬂ›yoruz. Nihayetinde diyalog baﬂl›yor.
Oto kiralama sektörüne bak›ﬂ›n›z nas›l?
OYDER olarak kiralama sektörüne ihtiyatl› yaklaﬂ›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.

SÖYLEﬁ‹

Günlük kiralama ya da
operasyonel kiralama
mesle¤i, otomotiv
iﬂinin uzant›s› veya
türev bir ürünü
de¤ildir. Bu meslek
do¤rudan bankac›l›k
gibi, leasing gibi
finansal bir iﬂtir.
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Derne¤imize üye olan veya olmayan meslektaﬂlar›m›z bu konuda çok dikkatli olmak zorundad›rlar. Zira günlük kiralama ya da operasyonel kiralama mesle¤i,
otomotiv iﬂinin uzant›s› veya türev bir
ürünü de¤ildir. Bu meslek do¤rudan bankac›l›k gibi, leasing gibi finansal bir iﬂtir. ‹çinde çok ciddi sigortac›l›k bilgisi, engin deneyime dayal› operasyon marifeti,
y›llara dayanan istatistiki bilgi gerektirir.
Ancak d›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda arabay› al,
müﬂteriye ver, kiray› topla, kira dönemi
sonunda sat, kendi markanda yat›r›m yaparsan servisini canland›r, araç sat›ﬂ›n›
artt›r gibi basit bir gözlem sonras›nda iﬂe
dahil olunuyor. Filo belli bir büyüklü¤e
getirilirken esas zorluklar›n nerede oldu¤u ne yaz›k ki gözden kaç›yor ve sonras›nda malum üzücü neticeler meydana geliyor. Fakat maalesef arkadaﬂlar›m›z, denemeden bu olumsuzluklar› göremiyor-

lar. Bir de sadece KDV avantaj› yakalamak için bu iﬂi yapanlar var ki bu en tehlikeli olan›. Ak›ldan ç›kart›lmamas› gereken en önemli ﬂey ﬂudur; Özellikle kiralama sektöründe 2. El araçlar›n % 1 den
% 18’e yükseltilmesi sonras›nda böyle bir
avantaj asla yoktur ve olmayacakt›r. Dahas› KDV üzerine inﬂa edilen bir mant›k
filo büyüdü¤ünde içinden ç›k›lamaz bir
sorun yaratmaktad›r. Koﬂullar daha fazla zorland›¤›nda, filo ölçüsüz büyütüldü¤ünde ise sahibi olmad›¤›n›z ve asla ödeyemeyece¤iniz maddi bir yükün alt›nda
ezilip kal›rs›n›z. Bu sebeple üyelerimize
her zaman söyledi¤imiz ﬂey, bu iﬂe çok ihtiyatl› yaklaﬂmalar› gerekti¤idir.

TOKKDER

TOKKDER - FORD
BULUﬁMASI
Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i TOKKDER’in
öncülü¤ünde düzenlenen, TOKKDER üyelerinin markalarla
buluﬂtu¤u toplant›lar›n ikincisi 11 Kas›m 2010 tarihinde
‹stanbul Plaza Otel’de gerçekleﬂtirildi.

32>33

Ü

lkemiz otomotiv sektöründe
önemli bir yeri olan ve araçlar›
oto kiralama firmalar›nca da
önemli miktarda talep gören bir marka
olan Ford’un üst düzey yöneticilerinin
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen toplant›da;
markan›n sektördeki konumu, oto kiralama sektörüne bak›ﬂ›, Ford ve oto kiralama firmalar› aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için neler gerekti¤i konular›na ayr›nt›lar›yla de¤inildi.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Önder Erdem, bu buluﬂman›n gerçekleﬂtirilmesine katk›s› nedeniyle Ford’a teﬂekkür ettikten sonra kiralama sektörünün Ford markas›yla olan iﬂbirli¤ine
de¤indi:
Otomotiv endüstrisinin önemli markalar›ndan biri olan Ford, 2004 senesinde binek araçta da pazara hakim olma
politikas›yla beraber kiralama endüstrisine çok büyük önem vermeye baﬂlad›.
Kiralama endüstrisinin büyüme potansiyelini görerek bütün imkanlar›n› bu
sektöre açt› ve sonras›nda y›llarca kiralama endüstrisinin en büyük tedarikçisi
oldu. Bugün hala en büyük üç tedarikçisinden bir tanesi.
Bugün Ford’un sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras›ndaki bütün üst düzey yöneticileri burada,
ben çok k›sa bir iki saptama yapt›ktan
sonra sözü onlara b›rakaca¤›m. Tahminlerimize göre bu sene sat›lan her 100 binek araçtan 16 tanesini kiralama endüstrisi sat›n alacak. Bu rakam›n önümüzdeki y›llarda daha aﬂa¤› gelmesini beklemiyoruz. ﬁu halde otomotiv endüstrisinin en büyük, en önemli iﬂ orta¤› olmaya da aday›z diyebilirim. Bu çok mutluluk verici... Bir di¤er yandan, ﬂöyle sevindirici bir geliﬂme var: Sektörde yeni
giriﬂimler var! Sadece uzun dönem de¤il,
k›sa dönem kiralama da yeni yat›r›mlar
çekiyor. Kiralama sektörü önümüzdeki
günlerde oldukça h›zl› büyüyecek.
Konuﬂmas›n›n sonunda bir kez daha
Ford’a ve kat›l›mc›lara teﬂekkür eden
Önder Erdem sözü Ford Pazarlama, Sa-

t›ﬂ ve Sat›ﬂ Sonras› Genel Müdür Yard›mc›s› Aykut Özüner’e b›rakt›.
Sunumunda genel olarak Ford’un Türkiyedeki yap›lanmas›ndan, organizasyon
ﬂemas›, operasyonun büyüklü¤ü, faaliyetleri ve performans›ndan söz eden Aykut Özüner, ayr›ca mevcut araçlar ile birlikte önümüzdeki denemde pazara sunulacak yeni Ford modellerine de de¤indi.
‹ki fabrikam›z var; otomobilde ithalatç› oldu¤umuz için ticari yan›m›z çok
kuvvetli hepiniz biliyorsunuz ama bunun
yan›nda iki fabrikam›z var: Biri Gölcük
ana fabrikam›z; Transit, Transit Connect’i üretiyoruz; Avrupa’n›n tek üreticiyiz diyebiliriz asl›nda. Transit’te ‹ngiltere’de senede 25 bin adet üretim yapan
küçük bir fabrika daha var, onu saymazsak Transit’te ana fabrika biziz, Connect’te zaten biziz. ‹kinci fabrikam›z ‹nönü Fabrikas›. Asl›nda ‹nönü’de iki tane
fabrika var. Bir tanesi kamyon, bir tanesi de motor ve aktarma organlar› üretiyor. Hem kamyon ürünümüzün motorunu, hem de Transit motorunu ‹nönü
Fabrikas›’nda üretiyoruz. Ayr›ca ‹nönü
Fabrikas›’nda üretti¤imiz baz› aktarma
organlar›n› ihraç ederek Ford’a gönderiyoruz.

Yedek parça da¤›t›m merkezimiz Kartal’da, bizim ana ofisimiz de orada art›k. Yaklaﬂ›k üç sene önce Gebze’de TÜB‹TAK’›n oldu¤u alanda özel bir bölge
Ar-Ge Merkezi kurduk.
Buraya teknoloji merkezi diyoruz. Hem
Türkiye’deki ürünlerin mühendislik geliﬂtirmelerini burada yap›yoruz hem de
burada hiç üretilmeyecek ürünlerin de
mühendislik hizmetini Ford’a sunuyoruz. ﬁu anda yaklaﬂ›k 1.000 adetlik bir
mühendislik kadromuz var. 6.500 civar›nda mavi yakal›, 1.700 civar›nda ise
beyaz yakal› çal›ﬂan›m›z var. Beyaz yaka sürekli art›yor, ana k›sm› dedi¤im gibi özellikle mühendislikten oluﬂuyor. Ortakl›k yap›m›z: Ford ve Koç Holding yar› yar›ya gerisi de zaten halka aç›k. Geçen seneki ciromuz yaklaﬂ›k 4 milyar Dolar, bu say› krizlerle aﬂa¤› yukar› oynuyor, geçti¤imiz dönemde 6 milyar Dolar’a kadar ç›km›ﬂt›. Piyasa de¤erimiz de
borsan›n aﬂa¤› yukar› iniﬂlerine göre 3
milyar Dolar civar› de¤iﬂiyor.
ﬁimdi genel olarak araçlardan bahsedeyim. Transit bizim ana ürünümüz, yani
Otosan’›n varl›¤› zaten ticari araçla baﬂlad›¤› için esas temelimiz Transit’e dayan›yor. Bu segmentte lideriz, orta ticari
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Transit bizim ana
ürünümüz, yani
Otosan’›n varl›¤›
zaten ticari
araçla baﬂlad›¤› için
esas temelimiz
Transit’e dayan›yor.
Bu segmentte lideriz,
orta ticari araç
segmentinde yaklaﬂ›k
pazar›n üçte birine
hakimiz.

araç segmentinde yaklaﬂ›k pazar›n üçte
birine hakimiz. Bu seneki performans›m›z
da yine % 36 civar›nda, pazar›n yaklaﬂ›k
üçte birine hakim bir ﬂekilde bu segmentte ilerliyoruz. Di¤er ana ürünümüz Connect. Connect, 2000’li y›llarda üretimine
baﬂlad›¤›m›z ürün, pazarda segmenttinde
ikinci durumday›z; yaklaﬂ›k % 20’lik bir
pazar pay›m›z var. Connect, bizim için
önemli bir ürün, son y›llarda özellikle Kuzey Amerika’ya da ihracat›n baﬂlamas›yla tekrar Connect’deki genel üretim tem34>35

pomuz artmaya baﬂlad›. Connect, Amerika’da y›l›n ticari arac› seçildi.
Otomobilde üretici de¤iliz, ithalatç›y›z.
Bu sene pazar pay›m›z % 10.7, Ekim raporlar›na göre de % 10.8’e ç›kt›. ‹kinci
marka konumunday›z Renault’nun arkas›ndan. Oldukça kuvvetli bir ürün gam›m›z var, baﬂar›l› bir ﬂekilde de performans›m›z› sürdürüyoruz. Bir kere gerçekten Ford ve Koç Holding gibi iki büyük ﬂirketin ortakl›¤› bize çok büyük
avantaj sa¤l›yor. Bu iki ismin de Türki-

ye pazar›nda önemli bir alg›s› var, güçlü bir konumu var. Çok yayg›n bir sat›ﬂ ve servis a¤›m›z var. Sat›ﬂta 116 noktam›z var. Sat›ﬂ sonras› servis noktalar›m›z biraz daha fazla. Genel olarak bakt›¤›n›z zaman Türkiye’nin neresinde olursa olsun mutlaka bir servis noktam›z var.
Bu da zaten senelerdir bizi lider tutan,
geliﬂmemizi sa¤layan önemli faktörlerden biri.
‹hracat ve yurt içi sat›ﬂlar›m›z›n toplam›
2007 y›l›nda 300 bin adedin üzerinde
gerçekleﬂti. Yurt içinde 8 senedir lideriz zaten, 9. kez bu seneyi de lider kapataca¤›z. 2004 y›l›ndan itibaren 100 bin
adedin üzerinde satmaya baﬂlad›k yurt
içerisinde. 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k 130 bin
adetle rekor k›rd›k. 2006-2007’de yine
100 binin üzerindeydi ama biraz zaten
pazar daral›yordu. Sonra 2008, 2009’da
krizin etkisiyle 85 bine düﬂtük ama bu
y›l 120 bin adede giden bir sat›ﬂ tempomuz var. Ticaride hedefimiz liderli¤i korumakt› ve bunu ﬂu ana kadar da baﬂard›k. Ama esas büyümeyi otomobilden
yapmam›z gerekiyordu. Çünkü pazar›n
yaklaﬂ›k % 65’i otomobil sat›ﬂlar›ndan
oluﬂuyor. Burada büyümedi¤iniz sürece kuvvetli bir teﬂkilat› tutman›z da çok
mümkün de¤il. Ve bu stratejiyi belirledikten sonra da otomobilde 99’lu y›llardan bu yana özellikle de ilk Focus’u pi-

yasaya sunmam›zla birlikte her geçen sene yükselen bir çizgiyle binek araçta pazar pay›m›z› % 4’lerden % 10’lara getirdik. Dolay›s›yla bu tempoyla da bakt›¤›n›z zaman genel olarak ticariyi koruyoruz, otomobili kuvvetlendirerek 8 senedir de genelde kuvvetli pozisyonumuzu koruduk, liderli¤imizi ﬂu ana kadar
koruduk.
Otomotiv endüstrisinin geliﬂimine bakt›¤›m›zda sat›ﬂlar, 2004’lü, 2005’li y›llarda 750 binlere kadar ç›km›ﬂt›, krizle

çok darald› ama bu seneye bakarsak ilk
9 ayl›k tabloda % 12 geçen senenin üzerinde bir tempoyla gitti¤ini görüyoruz
otomotiv pazar›n›n. Kimse bu büyümeyi beklemiyordu ama genel olarak bakt›¤›n›z zaman kurun düﬂük kalmas› araç
fiyatlar›n›n yükselmesini engelledi. Ama
özellikle finansman kolayl›¤› ve bankalar›n kredi verme iﬂtah›n›n geçen seneye
göre çok daha yüksek olmas› otomotiv
sektörünü son derece pozitif etkileyen
geliﬂmelerdi. Biz Eylül sonuna kadar 75

Gerçekten
Ford ve Koç Holding
gibi iki büyük ﬂirketin
ortakl›¤› bize çok
büyük avantaj
sa¤l›yor. Bu iki
ismin de Türkiye
pazar›nda önemli bir
alg›s› var, güçlü bir
konumu var.

TOKKDER

Sat›ﬂlar›m›z›n
% 20’sini filo
sat›ﬂlar›m›z
oluﬂturuyor. Buna
sizlere yap›lan
sat›ﬂlar›n yan› s›ra
büyük müﬂterilere ve
çok uluslu firmalara
yap›lan sat›ﬂlar da
dahil. Oto kiralama
firmalar›na yapt›¤›m›z
sat›ﬂ ise yaklaﬂ›k
sat›ﬂ›m›z›n % 14’ünü
oluﬂturuyor.

bin adet satm›ﬂt›k, Ekim’de 12 bin adet
daha satt›k, toplamda 87 bin. Y›l› 120
binde kapataca¤›z. Kas›m’da da 12 bin,
Aral›k’ta da 20 bin üzeri bir sat›ﬂ temposu öngörüyoruz. 2010 y›l› pazar pay› tahminimiz % 16. Otomobilde % 8
ile 10 aras›nda de¤iﬂen bir pazar pay›m›z var, ticaride Transit’te % 35, Connect’te de % 20, kamyonda tam olarak
% 20 ile geliﬂen bir pazar pay›yla bu performans› koruduk. ‹lk dokuz ayl›k ve36>37

rilerde, toplam pazarda birinci durumday›z, binek otoda iki, hafif ticari iki, orta ticaride bir, kamyonda ikinci durumday›z. Özellikle geçen seneye göre nerede önemli iyileﬂme sa¤lad›¤›m›za bakt›¤›m›z zaman otomobilde ciddi bir pazar pay› kazanc›m›z oldu¤unu görüyoruz. Geçen sene % 9 mertebelerindeydi
ﬂu anda 10.7, geçen sene üçüncüydük,
bu sene de ikinci konuma geldik. Genel
pazarla ilgili ilk dokuz ayl›k döneme

bakt›¤›n›z zaman dört marka kabaca pazar›n % 50’sini oluﬂturuyor. Yo¤un bir
rekabet var.
Sat›ﬂlar›m›z›n % 20’sini filo sat›ﬂlar›m›z
oluﬂturuyor. Buna sizlere yap›lan sat›ﬂlar›n yan› s›ra büyük müﬂterilere ve çok
uluslu firmalara yap›lan sat›ﬂlar da dahil. Oto kiralama firmalar›na yapt›¤›m›z
sat›ﬂ ise yaklaﬂ›k sat›ﬂ›m›z›n % 14’ünü
oluﬂturuyor.
2004’lü, 2005’li y›llara bakt›¤›m›z za-

man bizim gerçekten kiralama iﬂinde büyüdü¤ümüz dönem o y›llara denk geliyor. Kurlar da o dönemde artmad›¤› için
konjonktür de bize çok yard›mc› oldu bu
arada. Genelde rekabetçi olmaya çal›ﬂ›yoruz, perakende ve filoda o sektörün
gerekleri neyse elimizden geldi¤i kadar
o gerekliliklere yak›n olmaya çal›ﬂ›yoruz. Özellikle 2. el konusunu son iki senedir daha yak›n takip etmeye çal›ﬂ›yoruz. Çünkü arac›n 2. el de¤erinin ne oldu¤u sizler için de çok önemli. Dolay›s›yla mümkün oldu¤u kadar 2. el de¤erlerimizi belli bir temponun üzerinde özel
bir mebla¤›n›n üzerinde tutmaya çal›ﬂ›yoruz.
Yeni ürünler neler var? Yine otomobil
koyduk çok a¤›rl›kl› Auto Show Fuar›
geçen hafta baﬂlad› birçok yeni ürünü zaten orada gösteriyoruz. C-MAX, SMAX, Mondeo ve Galaxy yenilendi. Yeni Focus’u da Auto Show Fuar’›nda gösterdik. May›s 2011 dedik ama, Nisan gibi her halde Yeni Focus’u da piyasaya
sunmuﬂ oluruz. Focus’la ilgili sizi de ilgilendirecek önemli bir konu mevcut:
Mevcut Focus’la da devam edece¤iz. Yani önümüzdeki sene iki Focus’u da ayn› anda, eﬂ zamanl› satmaya devam edece¤iz.
‹ki tane C-MAX’›m›z var. 5 koltuk, 7
koltuklu Galaxy C-MAX. Motor tiplerine bakt›¤›m›z zaman C-MAX’ta dizel,
benzinli ve EcoBoost dedi¤imiz küçük
hacimli çok yüksek beygir gücü veren
motor ailesini hemen hemen C ve C’nin
üstündeki tüm araçlar›m›zda devreye alm›ﬂ oluyoruz. Bu teknoloji mevcut 1.6
araçlara göre en az % 10 civar›nda yak›t tasarrufu sa¤layan bir teknoloji.
Mondeo’nun da asl›nda gerçekten içi ve
d›ﬂ› yenilendi. Buna biz makyajland› diyoruz ama ben Türkçe tabiriyle a¤›r
makyaj diyorum, çünkü baya¤› bir elden
geçti araba. ‹ﬂletim sistemlerinde de de-

¤iﬂik yap›ld›, birçok yeni teknolojiyi de
devreye al›yoruz. Burada Mondeo’da
önemli olabilecek, sizleri de ilgilendiren
bir konu var; 1.6 dizel arabay› Mart
ay›ndan itibaren devreye alaca¤›z manuel olarak.
Önümüzdeki sene pazar› ﬂu anda planl›, zaten az çok bu seneye paralel bir pazar diye kurguluyoruz. Çünkü genel ekonomik verilere bakt›¤›n›z zaman Türkiye’de bir büyüme öngörülüyor. Euro kurunda önemli bir art›ﬂ öngörülmüyor.
Faizlerde, maliyetlerde çok az bir art›ﬂ
olaca¤› öngörülüyor. Bugünkü bu genel
verilere bakt›¤›m›z zaman otomotiv sektörü daralacakt›r demek için bu söyle-

nenlerin d›ﬂ›nda kimsenin bilmedi¤i, benim bildi¤im bir ﬂey daha olmas› laz›m.
Öyle bir ﬂey yok! Dolay›s›yla bütün sektörün de kan›s› önümüzdeki senenin az
çok bu seneye paralel bir sene olarak geçece¤i yönünde. ‹ﬂte bu sene sat›ﬂlar 750
bin civar› ç›kacak, kamyon dahil.
Konuﬂmas›n›n sonunda Ford’un oto kiralama sektörüne verdi¤i önemi bir kez
daha dile getiren Aykut Özüner, tüm çal›ﬂma arkadaﬂlar› ile beraber sektöre daha iyi hizmet vermek için çal›ﬂt›klar›n›
ve TOKKDER üyeleri ile buluﬂmaktan
dolay› memnuniyetini belirterek konuﬂmas›n› tamamlad›. Toplant› soru cevap
bölümüyle so buldu.
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F‹LO YÖNET‹M‹NDE
VER‹ML‹L‹K VE ARAÇ
TAK‹P S‹STEMLER‹
Araç takip sistemi ile araçlar› GPS uydular› üzerinden
7 gün 24 saat izleyerek, h›zlar›n›, izlemiﬂ olduklar›
güzergah›, duraklama yapt›klar› yerleri ve daha birçok
bilgiyi on-line olarak takip etmek mümkün.

GPS UYDUSU
ARAÇ TAKİP FİRMASI SİSTEM SUNUCUSU

GSM OPERATÖRÜ

FİLO YÖNETİCİSİ

ARAÇ

mümkün. Özel yaz›l›mlar ile araçlar›n bak›m, servis, onar›m gibi faaliyetlerinin de takip edilmesine olanak sa¤layan araç takip sistemleri, araçlar›n y›pranma süresini uzatarak bak›m ve
kullan›m maliyetlerinde de tasarruf sa¤l›yor.
Araç takip sistemleri dört ana bileﬂenden oluﬂuyor:
1. Araçlara monte edilen Mobil Araç Terminalleri
2. Haberleﬂme altyap›s›n› haz›rlayan GPS Uydular›
3. Sistemin yönetimini sa¤layan Network Yönetim Merkezi
4. Kurum merkezinde kurulu Filo Yönetim Sistemi Yaz›l›m›
Araçlara monte edilen mobil veri cihazlar›, GPS uydular›ndan
ald›klar› konum bilgilerini GSM/GPRS ﬂebekesi üzerinden iletiﬂim merkezine (araç takip firmas› sistem sunucusuna) aktar›r.
Veriler buradan da müﬂteri filo yöneticisine internet ve GSM ﬂebekesiyle aktar›l›r.

lkemizde hemen her sektörde h›zla büyüyen araç filolar› beraberinde baz› yönetim sorunlar›n› da do¤uruyor kaç›n›lmaz olarak. Araçlar›n verimlili¤i kurumlar›n karl›l›¤›n› büyük ölçüde etkiliyor.
Mobil araçlar›n ve bu araçlar içindeki insan kayna¤›n›n yönetim, kontrol ve planlanmas› için geliﬂtirilmiﬂ sistemler araç

Ü
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filolar› için bu konuda profesyonel çözümler sunuyor. Bu alanda oldukça baﬂar›l› olarak uzun y›llard›r hizmet veren firmalar mevcut.
Bu sistemler sayesinde araçlar›n iﬂ d›ﬂ› kullan›m›n›n önüne geçerek; h›z yap›lmas›n›, yanl›ﬂ ve kötü araç kullan›m›n› engellemek ve böylece yak›ttan önemli oranda tasarruf sa¤lamak

Araç Takip Sistemi Kullan›m› ‹le;
Araç konumlar›n›n anl›k olarak saptanmas› ve raporlanmas›:
Bu sistemler, araçlar›n anl›k konumlar›n› bilgisayar ekran›ndan
görüntülenmesini sa¤layarak çok daha az personelle bütün filonun kontrolünü sa¤lamay› mümkün k›lmaktad›r.
Müﬂteri ziyaretleri ve mal ikmal takibi: Müﬂteri ziyaretleri ve mal
ikmallerinin eksiksiz yap›lmas›n› kontrol alt›na alabilmektedir.

Mesai saatlerinin etkin takibi: ‹ﬂin baﬂlama ve bitiﬂ zamanlar›,
mesai içi ve özel kullan›m›n ayr›lmas› ve kullan›m miktarlar›n›n raporlanmas› sayesinde iﬂ d›ﬂ› kullan›mlar›n kay›t alt›na otomatik olarak al›nmas› sa¤lanabilmektedir.
Yak›t tasarrufunun sa¤lanmas›: Araç ve sürücü performans› analiz edilerek arac›n yak›t tüketimini ideal seviyeye çekmeyi sa¤lamaktad›r.
‹letiﬂim masraflar›ndan tasarruf edilmesi: Bu sistemler sayesinde araç içine yüklenen dokunmatik ekran sayesinde araç
sürücüsüyle ekran üzerinden yaz›l› iletiﬂime geçilebilmektedir.
Araç ve sürücü performanslar›n›n analizi: Bu sistemler sayesinde istatistiksel olarak sürücü ve araç performans›n› analiz etmek mümkündür. Araçlar›n hatal› kullan›m›n› raporlamak ve
sürüﬂ e¤itimiyle bu hatalar›n düzeltilmesi gerek ekonomik, gerekse güvenli sürüﬂ sa¤lanmas› için önemli bir f›rsat yaratmaktad›r.
Kural ihlal takibi: ﬁirketlerin ihtiyaçlar›na göre sistemdeki tüm
fonksiyonlar programlanabilmekte ve bu program›n d›ﬂ›na ç›kan araçlarla ilgili bilgilendirme e-mail ya da SMS yoluyla firma yetkililerine bildirilebilmektedir.
Merkezi Kontrol Sistemi: Önceleri filo yönetimi için birçok program ve modül kullan›m› gerekliyken, art›k tek bir program üzerinden filo yönetimi sa¤lanabilmektedir.
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YAKIN PLAN

TURPAK
TURPAK ELEKTROMANYET‹K YAKIT
‹KMAL S‹STEMLER‹ T‹CARET A.ﬁ. 1999
y›l›nda, Türk giriﬂimciler ile Hollandal› yat›r›mc›lar›n ortakl›¤› ile kurulmuﬂtur. TURPAK, Türkiye’de, elektronik ödeme yöntemi olan, Taﬂ›t Tan›ma Sistemleri’ni ilk olarak kuran firmad›r. Bununla birlikte, Uydutek Araç Takip Sistemleri de dahil olmak üzere, TURPAK Yazar Kasa, Pompa, Tank
ve Market Otomasyon sistemleri ile de bugün, Türkiye’de yaklaﬂ›k 6.600 istasyon ve 800.000 taﬂ›tta çal›ﬂmaktad›r. TURPAK y›llardan gelen tecrübesi ve deneyimleriyle birlikte Uydutek Filo Yönetim Sistemleri’ni de müﬂterilerine sunmaktad›r. Uydutek 2008
y›l›nda TURPAK taraf›ndan güvenlik, verim, araç takip ve haberleﬂme konular›nda filo yöneticilerine nitelikli ve gerçek zamanl›
bilgi sa¤lamak amac›yla kurulmuﬂtur. Uydutek Araç Takip Sistemi ile filonuzdaki tüm araçlar›n takibini bilgisayar veya cep
telefonunuzdan tam zamanl› olarak yapabilir; çal›nt›, hasar ve
emtia kayb› kayg›s› yaﬂamadan, servislerinizin güvenli¤ini, sürücü davran›ﬂ takibi ve kontrolünü, ayn› zamanda çal›ﬂan verimlili¤ini optimuma ç›kararak, maksimum firma karl›l›¤› sa¤lanabilir.
Uydutek Filo Yönetim Sistemi; araç kiralama ﬂirketlerine de avantajlar sunar. ﬁirketlere araçlar›n kullan›m› hakk›nda rapor alabilme, ﬂirketin bilgisi d›ﬂ›nda, araca yap›lan müdahaleyi tespit edebilme (gördü¤ü her müdahale hakk›nda rapor alabilme), ayr›ca

arac›n iyi ve temiz kullan›m›n›n sa¤lanmas›
ile 2. el sat›ﬂ›nda da en iyi de¤erden fiyatlanabilmesi için çözümler sunar.
Uydutek, müﬂterilerine sadece sistem satmamakla birlikte, bu sistemlerin devreye sokulmas› s›ras›ndaki tüm projeleri yönetmektedir. Müﬂterilerine sektörel bazda özel projeler önerip, uygulamak
istedikleri projeleri hayata geçirirken, Uydutek sorumlulu¤u üzerine almaktad›r.
Sektörel çözümlerden baz›lar› ise:

KEND‹S‹ KÜÇÜK, PERFORMANSI BÜYÜK:

AUDI RS 3 SPORTBACK

• Turizm ﬁirketlerinde Yol Güvenlik Sistemi
• Güvenli Sürüﬂ Kontrol ve Notland›rma Sistemi
• Nakliye Da¤›t›m A¤› Kontrolu ve Takip Sistemi
• S›cakl›k Kontrollu Taﬂ›mac›l›k ve Takip Sistemi
• Servis Filolar› Kontrol ve Takip Sistemi
• Güvenlik Firmalar›nda Z›rhl› Araç Takip Sistemi
• Motosikletli Kurye Kontrol ve Takip Sistemi
Sektöründe, maliyet aç›s›ndan öncülü¤ü, kullan›m alan› çeﬂitlili¤i ve cihaz üzerinde tüm operatörlerin kullan›labilirli¤i sayesinde kullan›c›lar›na çözümler üreten TURPAK, verdi¤i hizmetlerin takibini sa¤layarak en üst kalitede hizmet sunmay› birincil
hedefi olarak görmektedir.
* Uydu Tek Turpak’›n Tescilli Markas›d›r.

Audi’den çarp›c› performans, kompakt ebat. Audi, dinamik RS serisine
yeni bir model ekledi: RS 3 Sportback. Marka’n›n büyük model gelene¤i içinde motoru, beﬂ silindiri
ve turboﬂarj teknolojisi ile öne ç›kan RS 3 Sportback, 2.5 litre
kapasiteye sahip motoruyla, 340
hp güç, 450 Nm tork üretirken, 100 km’de
sadece 9,1 litre ortalama yak›t tüketiyor. Gücün, yola
yedi ileri S tronic ve quattro sürekli dört tekerlekten çekiﬂ sistemi arac›l›¤›yla aktar›ld›¤› RS 3 Sportback’te 19
inç jantlar ve karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP)
yap›lan çamurluklar, dikkat çeken unsurlar. A3 serisinin
yeni üst modeli daha ilk bak›ﬂta muazzam potansiyeli ile
göze çarp›yor. Xenon plus farlar›, ön tampon alt›, baklava desenli biçime sahip antrasit tek çerçeveli ›zgaras› ve
hava menfezleri hep birlikte farkl› bir tasar›m meydana
getiriyor. Yan görünüme, karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP) yap›lm›ﬂ öne do¤ru ç›k›k ön çamurluklar,
belirgin eﬂik panelleri, mat alüminyum görünümlü d›ﬂ
ayna kapaklar› ve büyük tavan spoyleri hâkim. Solda iki
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adet elips biçimli egzoz borusu ile yüksek parlakl›¤a sahip siyah renkli difüzör
eki ise arka tasar›m› vurguluyor. RS 3 armalar›, tek çerçeveli ›zgaray› ve bagaj kapa¤›n› süslüyor. Dinamik tarz iç mekanda
de ayn› ﬂekilde uygulanm›ﬂ, iç mekânda tamam›yla siyah renk ve bir dizi RS 3 logosu
görülüyor. Spor koltuklar, gümüﬂ kontrast dikiﬂlerin yer ald›¤› Nappa deri ile döﬂenmiﬂ. Vites kolu ve göstergeler özel tasar›ma sahip. Sürücü bilgilendirme sistemi, takviye bas›nc› ve ya¤ ›s› de¤erinin yan›nda tur ölçeri de görüntüleyebiliyor. RS 3
Sportback’in mükemmel yol tutuﬂunun temelinde sa¤lam ve kuvvetli gövdesi yat›yor. 1528 milimetre uzunlu¤undaki arka iz geniﬂli¤i ile dört ba¤lant›l› arka süspansiyon bir alt ﬂasiye ba¤l› olarak, uzunlamas›na ve yanlanmas›na kuvvetleri ayr› ayr› ele almas›na imkân veren
yüksek sa¤laml›¤a sahip çelik kontrol kollar›na sahip.
1564 milimetreye ç›kar›lan ön iz geniﬂli¤ine sahip ön
süspansiyon ise yine ayr› alt ﬂasili McPherson destekli
bir yap›ya sahip. Yap›n›n önemli bileﬂenleri alüminyumdan yap›lm›ﬂ.

ARAÇ TANITIM

EKONOM‹ VE PREST‹J B‹R ARADA

BMW 520d
Estetik, tasar›m ve dinamik performans›n
mükemmel birleﬂimi BMW 520d, hem ekonomi
hem de prestij arayanlar›n yeni gözdesi
olmaya aday.

B

MW 520d modeli orta segmentte estetik, tasar›m ve üstün sürüﬂ keyfi ile karﬂ›m›za ç›k›yor.
Sportif ve zarif duruﬂu, marka için tipik olan
sürüﬂ dinamikleri, ola¤anüstü verimlili¤inin yan› s›ra
rahatl›¤› ve güvenlik önlemleri ile BMW’nin ayr›cal›kl› filosunun geliﬂtirme süreci boyunca sahip oldu¤u üstün standartlar› ikna edici bir ﬂekilde yans›t›yor. BMW 520d genel olarak yükseltilmiﬂ olan 135
kW/184 bg'lik dört silindirli dizel motor ile geliyor
ve “Otomatik Baﬂlat&Durdur” iﬂlevini standart olarak
içeriyor. AB test sürüﬂü kapsam›nda elde etti¤i 5,0 litre/100 kilometre ortalama yak›t tüketimi ve 132 g/km
CO2 emisyon de¤erleri ile bu ileri teknoloji ürünü motor kendi segmentinin ölçütünü belirliyor. BMW 520d
alüminyum karter yatakl›, de¤iﬂken türbin geometrili,
turbo beslemeli ve 1.800 bar’l›k enjeksiyon bas›nc›na
kadar ç›kabilen manyetik valf enjektörlerine sahip
common-rail yak›t enjeksiyon sistemi bulunan s›ra dört
silindirli dizel motora sahip. Motor hacmi 1.995cc.
Maksimum tork: 1.900-2.750 dev/dk’da 380 Nm. 8,1
saniyede 0-100 km/sn. h›za ç›kabiliyor. Ayr›ca EU5
emisyon standartlar›na tam uyumlu. ‹ç mekân tasar›m›
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hem otomobilin aktif karakterini hem de
BMW 5 Serisi Sedan’›n konfor özelliklerini aç›k bir ﬂekilde ortaya koyarak; zarif bir ortam içerisindeki yüksek teknoloji iﬂlevleri, üstün ve modern bir tarz›n güçlü
bir etkisini yarat›yor. Kokpit yaklaﬂ›k 7 derecelik bir
aç› ile sürücüye do¤ru e¤imli olup asimetrik olarak tasarlanm›ﬂ olan merkez konsol benzer ﬂekilde sürücüye
odakl› tasar›m› aç›k bir ﬂekilde ortaya koyuyor. Yeni
geliﬂtirilmiﬂ olan direksiyon simidi üzerinde çok iﬂlevli
dü¤meler ayn› zamanda seyir kontrolünü de çal›ﬂt›r›yor. BMW 520d motor hacmi ve özellikleri ile ekonomi
ve prestij vaat ediyor.

TOKKDER

DO⁄Uﬁ OTOMOT‹V,
OTO K‹RALAMA
SEKTÖRÜYLE BULUﬁTU
TOKKDER taraf›ndan düzenlenen markalarla buluﬂma
toplant›lar›n›n üçüncüsü Do¤uﬂ Otomotiv markalar› ile
1 Aral›k 2010 tarihinde Four Seasons Hotel
Bosphorus’ta gerçekleﬂtirildi.

T

OKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Nora Karakaﬂ Paﬂal› taraf›ndan yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan söz
alan Do¤uﬂ Otomotiv CEO’su Ali Bilalo¤lu, bu toplant›n›n düzenlenmesinden ve kendilerinin kat›l›m›ndan duydu¤u
memnuniyeti dile getirdi. Do¤uﬂ Otomotiv ve bünyesinde bulundurdu¤u markalara iliﬂkin bilgiler veren Ali Bilalo¤lu, oto kiralama sektörü ile süregelen baﬂar›l› birlikteliklerine de de¤indi.
Do¤uﬂ Otomotiv olarak burada sizlerle birlikte olmaktan çok
mutluyuz. Çünkü sizler Do¤uﬂ Grubu’nun en önemli müﬂterilerindensiniz. Bugün burada Do¤uﬂ Otomotiv’i sizlere anlatmak
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üzere bulunuyoruz ama ben, hepinizin Do¤uﬂ Otomotiv’i en az
bizim kadar iyi bildi¤inizi düﬂünüyorum. Geçmiﬂte tüm genel müdür arkadaﬂlar›m›zla sizlerle farkl› farkl› etkinliklerde beraber olduk. O yüzden çok k›saca üzerinden geçece¤im. Do¤uﬂ Otomotiv, bildi¤iniz gibi 12 tane otomotiv markas›n› ve 15 tane uluslararas› markay› bünyesinde bulunduran bir ﬂirket. Volkswagen
Grubu’nun tüm markalar›n›n ithalat›n› yapan bir ﬂirketiz. Bu
da bize ve dolay›s›yla da sizlere ﬂöyle bir konfor sa¤l›yor: Bir müﬂterinin ihtiyaç duyabilece¤i ulaﬂ›m ile ilgili her türlü arac› biz bünyemizde haz›r bulunduruyoruz. Ehliyetini yeni alm›ﬂ üniversite

ö¤rencilerine sunabilece¤imiz araçlardan, filo müﬂterilerine sunabilece¤imiz araçlara, lüks ürünlerden Bentley’e, Bugatti’ye kadar uzanan bir ürün gam› ile hizmetinizdeyiz.
Ve ﬂunu da gururla söyleyebilirim ki Do¤uﬂ Otomotiv, sat›ﬂ sonras›nda 550 tane noktada servis hizmeti veren Türkiye’deki tek
distirübitör ﬂirketi.
Do¤uﬂ Otomotiv bünyesinde bulundurdu¤u tüm markalar ile
ihtiyaçlar›n›z› mümkün oldu¤u kadar karﬂ›layacak optimum seviyede hizmet vermeyi hedeflemiﬂ bir ﬂirkettir. Sat›ﬂlara bakt›¤›m›zda hakikaten tüm markalarda Ekim ay› sonu itibar› ile tüm
markalar›m›z bulunduklar› segmentlerde segmentin çok üzerinde
performans göstermiﬂtir, en az iki kat› büyümüﬂtür. Yani binek
araç pazar› % 20 büyümüﬂse bizim markalar›m›z % 40 büyümüﬂtür. Bugün de aram›zda CFO’muz Berk Ça¤daﬂ ile birlikte tüm
genel müdür arkadaﬂlar›m›z bulunmakta. Markalarla ilgili bilgileri birazdan sizlere sunacaklar. Teﬂekkürler...
Ali Bilalo¤lu’nun ard›ndan söz alan Do¤uﬂ Otomotiv CFO’su Dr.
Berk Ça¤daﬂ, Türkiye ve dünya genelinde yaﬂanan ekonomik
geliﬂmeler ve bunun sektöre olan etkilerine de¤indi.
Ben bugün çok k›saca, ekonomik bir tak›m geliﬂmelerden bahsetmek istiyorum. Ekonomi, bir anlamda mali piyasalar demek. Mali piyasalar içindeki parametreler ciddi anlamda talebin belirleyicisi olabiliyor. Bu çok önemli, en baﬂtan aﬂa¤›ya do¤ru gidersek; bir kere ülkemizde araç yo¤unlu¤u hala çok az, her bin kiﬂiye 140 tane araç düﬂüyor Türkiye’de. Örne¤in; Bulgaristan’da
bu 300 adet, Yunanistan’da san›yorum 470 adet veya 500 adet.
Almanya’da 670-700 adet. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde 870
adet… Dolay›s› ile böyle bak›ld›¤› zaman Türkiye’de halen ciddi
bir potansiyel var otomotiv sektörü ad›na. Geçti¤imiz 5 y›l öncesine kadar talep, genellikle kiﬂisel talep boyutunda kal›rd›. Ama
ﬂimdi profesyonel filo yönetimine yönelik adetlerin de, oranlar›n da artt›¤›n› görüyoruz. Filo perakende oranlar› % 40 civar›nda olmaya baﬂlad›. Bu, bizim hissedar›m›z olan yabanc› yat›r›mc›lar›n da çok dikkatini çekiyor. Dolay›s› ile bu yöne do¤ru
yönelim hayli pozitif. Finansman tabii talebin yart›lmas›nda çok
önemli bir tetikleyici. Halen istatistiklere bak›ld›¤› zaman sat›lan 100 araçtan en az 75 tanesi kredileniyor, bir banka kredisi ile

Ali Bilalo¤lu

Bugün Türkiye’de e¤er otomotiv
sektöründe faaliyet göstermekte
olan bir üretici ya da bir
sat›c›ysan›z markalar›n›z ad›na
sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir talep
yap›s› oluﬂturabilmeniz için
mutlaka ister bireysel,
ister kurumsal müﬂterileriniz için
finansman alternatiflerini de
haz›rl›yor, yarat›yor ve sunuyor
olmal›s›n›z.
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Müﬂteri mutlulu¤unda
bir numaray›z ama bunu
çok daha geliﬂtirmek için
çal›ﬂ›yoruz. Sizler ve tüm
müﬂterilerimiz için, her zaman
daha iyiyi yapmak için,
tüm teﬂkilat olarak kendimizi
adam›ﬂ durumday›z.

Çok temkinli olmak
gerekli 2012 y›l› itibar› ile.
Özellikle iﬂletme sermayesi yo¤un
iﬂ yapan bizim gibi kuruluﬂlarda
nakit ve nakit benzeri
unsurlar›n›n, oransal olarak
büyüklü¤ünün art›r›lmas›
gerekti¤ine inan›yorum.
ya da bir tüketici finansman› kredisi ile. Bu kurumsal sat›ﬂlarda
% 90 oranlar›na var›yor. Dolay›s›yla siz bugün Türkiye’de e¤er
otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan bir üretici ya da
bir sat›c›ysan›z -biz kendimizi sat›c› olarak adland›r›yoruz- markalar›n›z ad›na sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir talep yap›s› oluﬂturabilmeniz için mutlaka ister bireysel, ister kurumsal müﬂterileriniz
için finansman alternatiflerini de haz›rl›yor, yarat›yor ve sunuyor
olmal›s›n›z.
Dolay›s›yla finansman çok önemli. Finansman do¤al olarak mali piyasalardan otomatikman etkileniyor. Kurlar, faiz oranlar›,
ekonomik gidiﬂat, siyasi arenadaki de¤iﬂimler ileriye yönelik bu
talebin belirleyicisi olabiliyor. Dünya genelinde ekonomik anlamda bir k›r›lganl›k söz konusu, bunu kimse yok varsayamaz. Amerikan ekonomisine yönelik endiﬂeler ve belirsizlikler hakim. Amerika, Avrupa, Uzakdo¤u ve Ortado¤u ülkelerinden oluﬂan bu dört
ana gruba bak›ld›¤›nda asl›nda ekonomik performanslar aç›s›ndan bir ayr›ﬂ›m noktas›nda olundu¤unu da görmek mümkün. Bugün 2008’deki krizinin baﬂlang›ç noktas› olan Amerikan finans
kesimi üzerindeki söylentiler, dedikodular bir ölçüde yat›ﬂm›ﬂ
ve sa¤l›kl› gidiﬂata yönelik bir beklenti oluﬂmuﬂ durumda. Çünkü 750 milyar dolarl›k bir kurtarma paketi devreye sokuldu ve
tabi ekonomiyi geniﬂletici anlamda çok fazla çaba sarf edildi,
faizlerin düﬂürülmesi, tüketimin teﬂvik edilmesi gibi. Bugün bunu birçok geliﬂmiﬂ Avrupa ülkesinde ve Uzakdo¤u’da da görmek
mümkün. Bugün Avrupa’da bütün bunlara ra¤men özellikle Güney Avrupa’da ‹spanya, Portekiz, Polonya ve ‹talya gibi ülkelerde ciddi endiﬂeler sözkonusu. Bunlar›n yak›n zamanda art›k bütün dünya ekonomik arenas›n› etkilemeye baﬂlad›¤›n› görüyoruz.
Bu ﬂöyle bir durum yarat›yor: Amerika’da faizler düﬂüyor, Japonya da s›f›ra indirdi. Dolay›s›yla güvenilir limanlardan sermaye ç›k›yor, daha az güvenilir demeyelim de, bir ayr›ﬂ›m noktas›nda
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Berk
Ça¤daﬂ
olan, geliﬂmekte olan ekonomilere kay›yor. Örne¤in; Çin gibi,
Brezilya gibi, Hindistan gibi, Türkiye gibi. Bugün yabanc› fonlar› en fazla Meksika ve Türkiye’nin ald›¤›n› görüyoruz. Bu çok
önemli bir geliﬂme. Neden? Çünkü burada daha yüksek getiriler elde edilebiliyor. Bugün Türkiye’ye bak›ld›¤› zaman yabanc›
fonlar›n yaklaﬂ›k % 60’l›k k›sm›n›n portföy yat›r›m›, % 40’l›k
k›sm›n›n ise sermaye yat›r›m› olarak geldi¤ini görüyoruz.
Ekonomiyi geniﬂletici yaklaﬂ›mlar politikalar, önümüzdeki y›l,
hatta 2-3 y›l boyunca devam edecektir. Dolay›s›yla geliﬂmekte
olan ekonomilere yönelik -ki burada baﬂ› Türkiye çekmektedirsermaye ak›m› devam edecektir. Bak›ld›¤› zaman bugün geliﬂmekte olan ekonomiler ciddi anlamda, altyap› yat›r›mlar› da yap›yorlar ve emtia talebinde de bulunuyorlar. Bugün en fazla demirçelik talebi Çin taraf›ndan yap›l›yor. Dolay›s›yla emtia fiyatlar›nda yükselme devam ediyor. Tabii yabanc› sermayenin sadece Türkiye için konuﬂmuyorum, geliﬂmekte olan ülkelere kay›yor olmas› sebebi ile bu dönemde paran›n geliﬂmekte olan ülkelere kay›yor olmas› sebebi ile, bu ülkelerinin para birimlerinin de¤er kazand›¤›n› da görüyoruz. Dolay›s›yla ülkeler ne yap›yor, merkez
bankalar› ile kendi paralar›na müdahale ediyorlar belli kur politikas› paralelinde. Bir anlamda kur savaﬂlar› da deniyor buna.
Tabi genel olarak Avrupa’daki hiç bir ülkeyi kendi baﬂ›na b›rakmayacaklar Avrupa Birli¤i çerçevesinde. Ancak benim kiﬂisel görüﬂüme göre iki üç y›ll›k dönemde, bilemediniz beﬂ y›ll›k dönemde ciddi anlamda Euro Bölgesi’nin sa¤l›¤› tart›ﬂ›lacakt›r.
Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤› zaman, 2010 y›l›nda %11’lik bir büyüme olmuﬂ ilk alt› ayda. Y›l›n toplam›nda bak›ld›¤› zaman %
7.5-8 civar›nda bir büyüme olaca¤›n› tahmin etmek zor de¤il. En
önemli unsurlardan bir tanesi iﬂsizlik Türkiye’de. Son dönemde
kapasite kullan›m oranlar›n›n artmas›, özellikle özel imalat sanayi oranlar›n›n artmas›, sanayi üretim endekslerinin artmas›, iﬂsiz-

li¤in bir anlamda azalmas›n›n temel nedenlerinden biri olarak görülebilir. Bu da do¤al olarak tabi harcanabilir gelir tutarlar›nda
bireysel anlamda bilimsel anlamda art›ﬂ olaca¤› için, otomatikman otomotiv talebi için bir tetikleyici unsur olarak görülebilir.
Kiﬂi baz›nda da tüzel kiﬂilikler baz›nda da. Türkiye’nin bugün en
önemli problemi iﬂsizlik yan›nda tabi ki kabul etmek gerekir ki
cari aç›k. Cari aç›k 55 milyar USD civar›nda ﬂu anda. Ama bunun en önemli tart›ﬂma boyutu da nas›l finanse edildi¤i yönünde.
Bugün GSMH’n›n biz % 6.5-7 civar›nda büyüyece¤ini düﬂünüyoruz. GSMH’n›n büyüme motoruna bakt›¤›m›zda, bunun geçmiﬂ y›llarda oldu¤u gibi % 80’i tüketime dayal› bir büyüme olsayd›, o zaman endiﬂelenelim derdim. Ama bugün, bu büyümenin yaklaﬂ›k % 45-50’si imalat sanayinden geliyor. Dolay›s›yla,
yabanc› fonlar›n önemli bir k›sm›, % 35-40’› reel net sermaye sto¤u halinde, GSMH’n›n içinde kal›yor. Dolay›s›yla net reel sermaye sto¤u art›yor, katma de¤erler art›yor. Ekonomi üç türlü büyüyebilir; harcamalar yönü ile büyür, gelirler yönü ile büyür ya da
katma de¤erler yönü ile büyür. Bu son iki sayd›¤›mda, daha fazla büyüme ekseni içerisinde yer ald›¤›n› görüyoruz ki, bu sa¤l›kl› bir durum.
Baﬂar›l› bir 2010 geçirdik biz sektör olarak. Özellikle bankalar›n
2010 baﬂ›ndan itibaren kredi kredi musluklar›n› reel sektöre açmalar› en önemli faktörlerden bir tanesi. 2008-2007 y›llar›ndan
gelen, ertelenmiﬂ talebin devreye girmesi, 2006 y›l›ndan gelen araç
yenilemelerinin devreye girmesi, bütün bu etmenler sektörel talebi bu seviyeye getirdi. 2011 y›l›nda özellikle seçim arifesinde mali piyasalar üzerinde çok fazla soru iﬂareti yarat›c› uygulamalar›n
olaca¤›n› pek beklemiyorum ben. Dolay›s›yla 2011 y›l›nda da çok
kabaca bu y›lkine benzer bir talep yap›s›n›n olaca¤›n› söylemek
mümkün. Ama özellikle 2011’deki seçimlerden sonra, 2012 y›l›nda duruma çok dikkat etmek laz›m, çok temkinli olmak gerekli 2012 y›l› itibar› ile. Özellikle iﬂletme sermayesi yo¤un iﬂ yapan bizim gibi kuruluﬂlarda nakit ve nakit benzeri unsurlar›n›n,
oransal olarak büyüklü¤ünün art›r›lmas› gerekti¤ine inan›yorum.
Ben ﬂahsen kendi firmamda, finansman›n›, mali altyap›s›n› yönetti¤im firmamda bu stratejiyi tercih edece¤imi sizlerle paylaﬂmak
isterim. 2012 y›l›nda biraz daha temkinli olmak gerekti¤ini düﬂünüyorum. Özellikle bizim gibi distribütörlerin yurt d›ﬂ›na sipa-

Vedat Uygun
riﬂ verirken, talebin bir miktar yavaﬂlayaca¤› hatta baz› dönemlerde ciddi anlamda durmaya yak›n seyredece¤i dikkate al›nd›¤›nda.
Berk Ça¤daﬂ’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan söz alan Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü Vedat Uygun, Volkswagen’in dünya otomotiv sektöründeki yeri ve gelecek stratejilerine iliﬂkin verdi¤i bilgilerin ard›ndan Türkiye pazar›ndaki faaliyetleri, ürün gam› ve oto kiralama sektörüne yaklaﬂ›mlar› konular›na de¤indi.
Volkswagen, 2008 y›l›nda 10 y›ll›k bir strateji çizdi kendisi için
ve bu stratejinin hedefi de, 2018 y›l›nda Dünya’da en büyük otomotiv üreticisi olmak. ﬁu anda Dünya’da 2 numara, Avrupa’da
1 numaral› otomotiv üreticisi Volkswagen. Ve bunu yaparken de
vizyonunu dünyan›n en yarat›c› otomotiv markas›, en yenilikçi
otomotiv markas› olma hedefini koydu. Bu strateji sonucunda
2018 y›l›nda 6.6 milyon sat›ﬂ adedi hedefliyor Volkswagen. Ki ﬂu
anda senede 3.2-3.3 milyon sat›yor. Yani 10 sene içerisinde iki
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Filo sat›ﬂlar›, marka sat›ﬂ
adetleri içinde her geçen gün
yükseliﬂ trendi içinde. Bu y›l›
yaklaﬂ›k 1.725 adet ile
tamamlayaca¤›z, önümüzdeki
sene 2 bin adedi geçece¤imizi
öngörüyoruz.
misline katlayacak sat›ﬂlar›n›. Bunun ikinci aya¤› da müﬂteri tabii ki. Dünyada müﬂteri memnuniyeti aç›s›ndan 1 numaral› firma
olmay› hedefliyor. Yetkili sat›c› teﬂkilat›n›n mutlulu¤u da çok
önemli, orada da bir numara olmak istiyor. Ve müﬂteri ihtiyaçlar›na odakl› bir insan kayna¤› hedefliyor.
ﬁu an Volkswagen bünyesinde 10 tane marka var: Skoda, Seat,
Volkswagen gibi hacimli satan markalar, Audi gibi premium markalar, Bugatti, Bentley gibi Porsche gibi üst segment markalar,
hatta a¤›r vas›tada da Scaina var.
Dünya pazar› 2009’dan 2010’a % 12 civar›nda büyürken, Volkswagen % 16 civar›nda büyüdü. Son 2-3 senede hep dünya pazar›ndan daha h›zl› büyüdü ve pazar pay›n› artt›r›yor. Bunun için
de, araç yetiﬂtirmekte bazen s›k›nt›lar olabiliyor. Avrupa pazar›
bu sene % 5 düﬂüﬂ gösterdi ama, Volkswagen’de herhangi bir düﬂüﬂ yok, geçen seneki adetleri ile devam ediyor ve böylece pazar
pay›n› artt›r›yor. Avrupa’daki pazar pay› ﬂu anda % 12. Avrupa’daki filo sat›ﬂlar›na bakt›¤›m›zda, Volkswagen’in pazar pay›n›n % 27 oldu¤unu görüyoruz. Almanya, ‹ngiltere gibi ülkelerde
bu oran çok daha yüksek, % 45’lere kadar ç›k›yor filo sat›ﬂlar›ndaki pazar pay›. Bu da Volkswagen’in hakikaten filolar için, hem
ikinci el de¤eri olarak, hem de toplam iﬂletme maliyeti olarak çok
iyi yerlerde oldu¤unu ve son müﬂteriler taraf›ndan çok kabul edilen bir marka oldu¤unu gösteriyor.
Türkiye’de neler yap›yoruz? Türkiye’de de pazar pay›m›z› h›zla
artt›r›yoruz. Pazar % 22 büyüdü Ekim ay› sonu itibar› ile, biz
Volkswagen olarak binek araçta % 36 büyüme kaydettik. Geçen
sene Ekim sonu itibar› ile 22 bin, bu sene ise ayn› dönemde 30 bin
civar›nda bir sat›ﬂ gerçekleﬂtirdik ki, bu asl›nda daha yüksek olabilirdi. Ancak Volkswagen’e y›lbaﬂ›nda verdi¤imiz planlaman›n
üzerinde adet al›rken zorlan›yoruz. Tüm dünyada, özellikle TSI
motorda ve DSG ﬂanz›manda ciddi talep oldu¤u için, adet s›k›nt›m›z var. Onun için bu senenin adedi belli, ondan fazla da
üretim alam›yoruz. Önümüzdeki senelerde bu adedi artt›rmak
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için, Volkswagen ile birlikte yo¤un çal›ﬂmalar›m›z var. 2010 y›l›nda % 9 pazar hedefi ile ç›kt›k ama 40 binin üzerinde bir sat›ﬂ
hedefliyoruz. Dedi¤im gibi üretimin yetiﬂememesi nedeni ile %
9’un biraz alt›nda olabilir pazar pay›m›z. 2011’de % 11, 2012’de
ise % 12 civar›nda bir pazar pay› ve 2012’nin sonlar›nda da 50
binin üzerinde bir sat›ﬂ hedefliyoruz.
Filoda biliyorsunuz 2004, 2005 y›l›ndan itibaren özellikle Volkswagen ile de ciddi planlama yaparak filo sektöründe var olmaya baﬂlad›k. Ondan öncesinde çok kuvvetli de¤ildik filo sektöründe. Hakikaten çok teﬂekkür ediyorum bu salonda bulunan TOKKDER’in tüm üyelerine. Gerçekten bizi çok kolay kabul ettiler.
Hem iﬂ anlam›nda, hem arkadaﬂl›k anlam›nda çok keyifli çal›ﬂma sürdürüyoruz. 2010’da 12 bin civar›nda filo sat›ﬂ›m›z olacak.
2011’de 13.500, 2012’de de 15 bine ç›kmay› hedefliyoruz.
Sizlerle özel konuﬂmalar›m›zda da bu gündeme gelen 2-3 avantaj›m›z var: Sizin iﬂinizde benim gördü¤üm kadar› ile en önemli
avantajlar›ndan bir tanesi ikinci el de¤eri… Bizim hem ürün kalitesinden do¤an de¤erli bir ikinci elimiz var, hem de perakende
fiyatlar› ile çok oynayan bir marka de¤iliz.
Müﬂteri mutlulu¤unda bir numaray›z. Bu KALDER’in yapm›ﬂ oldu¤u ölçümlerde bu ﬂekilde ç›k›yor ama bunu çok çok daha geliﬂtirmek için çal›ﬂ›yoruz. Sizler ve tüm müﬂterilerimiz için, her zaman daha iyiyi yapmak için, tüm teﬂkilat olarak kendimizi adam›ﬂ durumday›z.

2009 y›l›ndan itibaren tüm modellerimiz yenilendi. Pazar›n en yeni filosu ile, en yeni ürün gam› ile çal›ﬂ›yoruz. Yeni modellerde
ciddi teknolojik at›l›mlar yap›ld›. Polo biliyorsunuz 2010 y›l›nda dünyada ve Avrupa’da y›l›n otomobili seçildi. Golf zaten bir
efsane, 6. jenersyonu ﬂu anda piyasada. Scirocco, 80’lerin efsanesi idi. Yine gençler aras›nda veya kendini genç hissedenler aras›nda bir tutku oldu. Tiguan, ciddi sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂt›. Elimize ne kadar gelirse satabiliyoruz, y›lda 3 binlere geldi sat›ﬂ›. Üretim olsayd› çok daha yüksek rakamlara ç›kabilirdik. Passat CC
ve Touareg daha üst segmentteki araçlar›m›z. Yenilenen Touareg’i mümkün oldu¤unca test ettirmeye çal›ﬂ›yoruz. Test edenler
ve kullananlar gerçekten çok mutluTüm araçlar›m›z çok çevreci, yak›t sarfiyat› aç›s›ndan çok verimli, ikinci elleri de çok kuvvetli biliyorsunuz.
Evet bu sene filodaki iki ana modelimiz yenileniyor. Birincisi Jetta, tamamen yepyeni bir araç. Daha büyük, iﬂletim maliyetleri daha düﬂük bir araç. Umar›m Ocak ay› içerisinde Showroom’lar›m›zda görece¤iz. Ve ikincisi Passat… Passat, showroom’lar›m›za
girdi. Yeni Passat, Volkswagen’in yeni Blue-motion teknolojisi ile
üretilmiﬂ, start&stop özelli¤i olan, bir çok yenilikçi özelli¤i olan
bir araç. En önemli yenilikçi özelli¤i de, tüm ürünlerde standart
olarak sundu¤umuz, ﬂöförün yoruldu¤unu hissetme özelli¤i…
Araç kullanma özelliklerinden yola ç›karak “sen yoruldun art›k
dinlen” diye ikaz ediyor sistem.
Vedat Uygun’dan sonra, konuﬂmas›na Audi’nin son on y›lda dünyadaki geliﬂimine de¤inerek baﬂlayan Audi Genel Müdürü Gino
Bottaro, Türk otomotiv sektörü içinde Audi’nin yeri, ürün gam›
ve oto kiralama sektörüne iliﬂkin çal›ﬂmalar›na de¤indi.
Dünyada Audi ve rakiplerinin geliﬂimine bakt›¤›m›zda 1999 y›l›nda Audi’nin birinci olan Mercedes Benz ile aras›ndaki fark %56.
2005’te lider de¤iﬂiyor BMW ve aradaki fark % 36. 2008 bizim
için çok önemli bir y›l. 2008’de kriz baﬂlamas›na ra¤men Audi ilk
defa 1 milyon adedi geçiyor. 2010’a geldi¤imizde ise, aradaki fark
sadece % 5,6. Audi y›llar içinde rakiplerinden çok daha h›zl›
büyüyor. Muhtemelen bu y›l tekrar 1 milyon adedi geçerek, kendi rekorunu yenilemiﬂ olacak. 2010’nun ilk 10 ay›n› izledi¤imizde, 916 bin adetlik bir sat›ﬂ var. Bu geçmiﬂ y›l sat›ﬂ›n›n % 16 üzeri. Tabi buray› Çin pazar› çok ciddi tetikliyor. 192 bin adetlik bir
sat›ﬂ ile, geçen senenin performans›n›n çok üzerinde % 55’lik
bir art›ﬂ gösteren bir Çin devi var karﬂ›m›zda. Sadece en büyük
performans› gösteren ülke de¤il, Almanya’y› taht›ndan eden ve
Audi dünyas› içindeki birinci önemli pazar haline gelen bir ülke. Avrupa’da % 4.6 l›k bir büyüme gösteriyor, geçen senenin
üzerinde bir sat›ﬂ› var. Burada Türkiye çok dikkati çeken bir Ülke. 7.368 adet sat›ﬂ ile, geçen senenin yaklaﬂ›k % 52 üzerinde bir
performans gösteriyor. Avrupa’daki en büyük büyüme gösteren
ülkeyiz. Çin’den sonra da ikinci en büyük büyümeyi sa¤layan ülkeyiz. Rakiplerimiz bu dönemde, % 34’lük ve % 5.7’lik büyüme
performans› sergilediler. Y›llar itibar› ile neler oldu biraz da ulusal pazara bakal›m.Türk otomotiv sektörünü hepimiz yak›ndan
izliyoruz. Fakat premium pazarda iﬂler biraz daha de¤iﬂik. %1’lerde baﬂlayan pazar pay›, y›llar içinde % 8’lere kadar ulaﬂm›ﬂ va-

An›l Gürsoy

Önümüzdeki y›llarda
Seat’›n hedefi, üretim
kapasitesini en k›sa sürede
800 binli adetlere ç›karmak
olacakt›r.
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Biz bugünlerde Türkiye otomotiv
sektöründe ikinci elde, arz ve
talepte yap›sal bir dönüﬂüm
yaﬂ›yoruz. Bu araçlar›n, yeniden
pazara kazand›r›lmas›nda,
bir tak›m kurumsal arac›lara
ihtiyaç var. Bu arac›lar›n
en baﬂ›nda biz geliyoruz.
ziyette. Bugün itibar› ile 27.000’lik bir sat›ﬂ var, tabi bunda bir
çok faktör var. Türkiye’de al›m gücü her geçen gün art›yor. Premium pazardaki ürünler ciddi ﬂekilde pazardaki yelpazesini geniﬂletiyor. Rekabet çok yo¤un yeni oyuncular giriyor. Bu senenin
yaklaﬂ›k 32 binli adetlerde, önümüzdeki senenin de yaklaﬂ›k %
10’luk bir büyüme ile yaklaﬂ›k 34 binlerde kapanmas›n› bekliyoruz. Audi pazar pay› nas›l bir seyir izledi? Tabi 1999 y›l›nda sadece % 0.5 lik bir pazar pay›na sahip. Y›llar içinde sizlerin de deste¤i ile, % 2’lere kadar yükseldik. Önümüzdeki sene bu pazar pay›n›n %2,5’lara kadar ç›kmas›n› bekliyoruz. 2008 bizim için önemli, ilk defa Premium segmenti liderli¤ini ele geçiriyoruz. Fakat
2009’da Mercedes Benz’in 1.6 motorunun etkisi ile liderli¤i Mercedes Benz’e devrediyoruz. Ama 2011 ve daha sonraki y›llarda,
büyümenin çok daha agresif olaca¤›n› ümit etmekteyiz.
Filo sat›ﬂlar›, marka sat›ﬂ adetleri içinde her geçen gün yükseliﬂ
trendi içinde. Bu y›l› yaklaﬂ›k 1.725 adet ile tamamlayaca¤›z, önümüzdeki sene 2 bin adedi geçece¤imizi öngörüyoruz.
ﬁimdi size ürün takviminden bahsetmek istiyorum. 2010’da neler oldu, 2011,2012 ve 2013’te bizi neler bekliyor. 2008 y›l›nda
Volkswagen önümüzdeki üç sene için ciddi anlamda yat›r›m yapaca¤›n› aç›klad›. Audi’de bu yat›r›ma paralel olarak, 3 y›l için
5.6 milyar Euro’luk bir yat›r›m plan› masaya koydu. Sadece bir
modelin yaklaﬂ›k 2 milyar Euro’luk yat›r›m hacmine ihtiyac› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde tabi çok agresif bir y›l 2008 ile baﬂlayan
trend. 2000 y›l›nda Audi’nin toplam model say›s›; 20 iken, 2010’a
geldi¤imizde bu model say›s› 42. 2010’da nelerin lansman›n› yapt›k: Yeni kasa A8, ard›ndan çok yak›n zamanda dört kap›l› mo50>51
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deli de gelecek olan A1, çok duygusal sportif model RS5, adetsel olarak çok faydas› olmayan fakat marka imaj›na çok ciddi anlamda katk› sa¤layan R8 Spider ve beklentinin üzerinde talep
ald›¤›m›z A7 Sportback. Peki 2011’de neler olacak, 2011’de sat›ﬂlara ciddi anlamda ivme kazand›racak bir kaç yap› taﬂ› var. Bir
tanesi A6, Mart ay›nda sizlerle yo¤un çal›ﬂt›¤›m›z A6 kasa de¤iﬂtiriyor. Daha dinamik, daha sert hatl›, yeni bir ürün lansman› yap›lacak. Daha sonra yine çok sportif ve duygusal bir ürün
RS3, y›l›n son çe¤re¤inde ise Q5’in bir ufak versiyonu SUV Q3
sat›ﬂa sunulacak. 2012’de A7’nin S versiyonu sat›ﬂa sunuluyor.
Daha sonra A1’in Sportback versiyonu sat›ﬂa sunulacak. 2013,
belki bunu ﬂimdiden söylemem çok erken ama, 2013 bizim markam›z›n toplam sat›ﬂlar›n›n ciddi anlamda k›r›laca¤› bir y›l. 2013’te
A3 Sedan sat›ﬂa sunulacak. A3 Sedan, A4’ten 25 santim daha k›sa. A3’ün tüm motor k›r›l›mlar›na sahip olacak. Bu arac› duygusal bir filo arac› olarak tan›ml›yorlar. Jetta platformunda, Jetta geniﬂli¤inde ama görüntüsü ve ﬂekli bugüne kadar gördü¤ümüz birçok Audi modelinden daha da agresif. 2013 gerçekten sizler için de bizler için de bir k›r›l›m noktas›.
Seat – Porsche Genel Müdürü An›l Gürsoy, Seat ile ilgili genel
bilgiler verdikten sonra, markan›n Türkiye’deki yap›lanmas› ve
modellerinden söz etti¤i konuﬂmas›n›n sonunda Porsche’ye de
de¤indi.
Seat, 500 bin adet kapasiteli bir fabrikayla ‹spanya’da üretim yap›yor. Teknolojisi direkt Volkswagen teknolojisi. Motorlar bire
bir Audi ve Volkswagen motorlar›. Markan›n geneti¤ine bakt›¤›n›zda kendisini uluslararas› platformda genç sportif ve tasar›m

odakl› olarak konumland›r›yor, biz de bunu yeni ç›kan modellerle Türkiye’ye yans›tmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu seneyi geçen sene ile beraber hemen hemen uluslararas› platformda ayn› rakamla 340
bin gibi sat›ﬂ adedi ile kapatmay› planl›yor Seat. Önümüzdeki y›llarda Seat’›n hedefi, üretim kapasitesini en k›sa sürede 800 binli
adetlere ç›karmak olacakt›r. Türkiye’ye bakt›¤›m›zda biz ﬂu an
23 sat›ﬂ ve servis noktas›na (bunlar 3S noktalard›r) ve ayr›ca 20
noktada tali servise sahibiz. Toplam 43 servis, 23 sat›ﬂ noktas› ile
hizmet vermeye çal›ﬂ›yoruz. Seat’›n Türkiye sat›ﬂlar›na bakt›¤›n›zda 2009 y›l›nda 2.568 adet sat›ﬂ yapt›k. Bunu tek modelle yapt›¤›m›z› rahatl›kla söyleyebiliriz o da Leon’dur. Onun haricinde
çok bir modelimiz yoktu. Ibiza’y› yeni yeni lanse etmeye çal›ﬂ›yorduk ve kriz zaman› idi. Ama yeni gelen motor seçenekleri ile
ve özellikle Ibiza taraf›nda yapm›ﬂ oldu¤umuz kampanya ve onu
tekrar pozisyonlamam›z ile beraber hedefimiz Leon kadar bir Ibiza sat›ﬂ›, hatta ileride Leon’u katlayacak bir Ibiza sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek. Dolay›s›yla bize çok ciddi bir katk› yapt› ve bu seneyi 5
bin adet ile kapatmay› hedefliyoruz. Bugün itibar› ile 4.250 adetteyiz. Filo sat›ﬂlar›na gelirsek, bizim filo sat›ﬂlar›m›z yok. Çünkü segmentlere bakt›¤›m›zda konumland›rabilece¤imiz bir sedan
arac›m›z ve yerli üretici ile fiyat savaﬂ›na girebilece¤imiz imkan›m›z yok. Dolay›s›yla o alana çok konsantre olmad›k. Ancak ileriki zamanlarda özellikle Ibiza’n›n Spor Tourer versiyonu ile özellikle ilaç firmalar›n›n ilgisini çekece¤imizi ümit ediyorum. Bakt›¤›n›z zaman araçlar›m›z kalitesel anlamda, Volkswagen Grubu’nun kalitesini yans›tan motor seçeneklerine sahip. Tabi bunu müﬂteriye empoze etmek çok ciddi anlamda zor. Bunun da fark›nday›z ama zaman içerisinde araçlar›m›z›n konumland›rmas›n› her geçen gün normal platformda art›r›yoruz ve ümit ediyoruz
ki kiralama kuruluﬂlar›na bu pozitif anlamda yans›yacak.
Ibiza’ya ﬂöyle bir bakarsak, asl›nda segmentte motor seçene¤i olarak çok zengin Yeni Ibiza. 1.4 benzinli,1.2 dizel,1.6 dizel manuelimiz var, 1.2 TSI otomati¤imiz var.
Biraz önce bahsetti¤im ve belki de burada sizlerin akl›nda kalma-

s›n› en fazla istedi¤imiz model Ibiza’n›n Spor Tourer versiyonu.
430 litre bagaj hacmine sahip, demin bahsetti¤im motorlar yine
bunda da var. Ve fiyat aral›¤› olarak bakt›¤›n›zda 27.900 ila
36.000 TL aras›nda. Bir di¤er modelimiz, ciddi anlamda yüksek adetlerde satt›¤›m›z ve caddelerde de en çok gözüken arac›m›z Seat Leon. Sat›ﬂ sonras› verilerinden bakt›¤›n›zda, % 54 gibi çok ciddi bir rakam var servis ba¤l›l›k oran›nda. Türkiye pazar› için yap›lan uluslararas› sat›ﬂ sonras› araﬂt›rmalara bakt›¤›m›zda, iﬂ tekrar› oranlar›nda % 5’ler ve % 4’lerdeyiz. ﬁu anda
iﬂ tekrar›nda 5 numaraya oturmuﬂ durumday›z di¤er markalar›n aras›nda. Yani bakt›¤›n›zda, birçok markan›n ulaﬂmak istedi¤i noktalarday›z. Yani ürünler problemsiz, bunu demek istiyorum.
Altea XL’imiz var, hem bagaj hacmi, hem fonksiyonellik aç›s›ndan bu da bir seçenek olabilir özellikle giriﬂ seviyesi yöneticileri
için. Alhambra yeni bir model, 1.4 lt 150 beygir DSG otomatik,
gerçek yedi koltuktur arac›m›z. 809 litre bagaj hacmine sahip
bu modeli Mart ay›nda getirmeyi düﬂünüyoruz.
Ürün takvimine bakt›¤›m›zda Ibiza ST’nin haricinde sizleri ilgilendirecek yani kiralamaya girecek diye düﬂündü¤ümüz model
Yeni Toledo. 2012’nin ikinci yar›s› için düﬂünülüyor. Arac› ben
kendim de gördüm, gayet güzel bir sedan arac›m›z geliyor, dolay›s›yla o konuda da çok ümitliyiz. ‹lerleyen zamanlarda satm›ﬂ oldu¤umuz adetlerin üzerine filoyu da koyarak, 10 binli adetlere en k›sa sürede ulaﬂmay› hedefliyoruz, bütün gayemiz bu yönde. Yeni Leon’da Ocak 2013’te yenileniyor. Seat ile ilgili ileteceklerim ﬂimdilik bu kadar. Ancak Porsche ile de ilgili bir kaç kelime söylemek istiyorum. Porsche, geçen seneyi 250 adetlik bir
rekor sat›ﬂ ile kapatt›, bu sene 375 adete taﬂ›yoruz bu rakam›. Beﬂ
tane sat›ﬂ noktam›z var Türkiye’de. Dünya’da 100 bin adet üretiliyor bu sene. Pazar olarak bakt›¤›n›zda en büyük pazar, Amerika Birleﬂik Devletleri. Hemen arkas›ndan Almanya’n›n taht›n›
Çin alm›ﬂ durumda. Daha sonra Almanya ve ‹ngiltere izliyor. Biz
Merkez ve Do¤u Avrupa Bölgesi’ne ba¤l›y›z ve bu bölgenin sa-
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t›ﬂ kapasitesi 3 bin adettir. ﬁu an biz 375 adet ile burda iki numaraya oturaca¤›z toplamda Polonya’dan sonra. Geçmiﬂte buran›n lideri Ukrayna ve Yunanistan idi. Ama yaﬂanan ekonomik
zorluklardan dolay› bu y›l içerisinde bizim yapt›¤›m›z atak ile birlikte biz iki numaraya oturduk. 375 adetin 230-240 adedini Cayenne oluﬂturuyor ve dizel a¤›rl›kl› sat›l›yor % 90. Yaklaﬂ›k 75
adedini Panamera oluﬂturuyor ki Panamera’n›n fiyat aral›¤›n› düﬂündü¤ünüz zaman 170 ila 210 bin Euro aral›¤›nda bir üründen bahsediyoruz, 75 adet çok ciddi bir adet. Geri kalan rakam
da zaten 911, Boxter ve Cayman modellerinden geliyor. Porsche ile ilgili önümüzdeki dönemde özellikle Volkswagen ile yap›lan birleﬂmenin neticesinde ufak bir SUV segmentinde yeni bir
araç gelecek. Daha sonra da giriﬂ segmentinde Boxter ve Cayman
modellerinde de daha alçak motorlar ile Porsche’de bu segment
savaﬂ›na bir yerden dahil olarak kitleyi geniﬂletmeye, sat›ﬂlar› yükseltmeye gayret edece¤iz.
Marka genel müdürlerinin konuﬂmalar›n›n ard›ndan Do¤uﬂ Otomotiv bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk kurumsal 2. el araç de¤erlendirme ﬂirketi Do¤uﬂ Oto De¤erlendirme DOD’un Genel
Müdürü ‹lhami Eksin, ikinci el araç sat›ﬂlar›n›n otomotiv sektörü ve özelinde araç kiralama sektörü için taﬂ›d›¤› önemi ve
DOD’un bu konudaki uygulamalar›n› kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
Güzel bir pazarlama slogan› vard›; ‘Kontrolsüz güç, güç de¤ildir.’
Ben bunu izninizle TOKKDER nezdinde ‘Örgütsüz güç, güç de¤ildir’e çeviriyorum. OSD, ODD, TAYSAD, OYDER gibi çok etkin, sektörün dinamiklerini belirleyen, kurallar› koyan dernekler
aras›nda TOKKDER’de h›zla yerini al›yor. Dolay›s›yla anlataca¤›m sektörel analizde önemli bir rol üstleniyorsunuz. Dünya’y›
de¤iﬂtiren makinan›n –otomobilin- de¤iﬂime ihtiyac› var, gerek
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pazarlama dal›nda, gerek sektördeki yeni yap›lanmalarda. Bunlar›n da en baﬂ›nda, bu sat›lan ürünün, ikinci elde ve daha sonraki hayat›ndaki bileﬂenler geliyor. Biz bugünlerde Türkiye otomotiv sektöründe ikinci elde, arz ve talepte yap›sal bir dönüﬂüm
yaﬂ›yoruz. Bu araçlar›n, yeniden pazara kazand›r›lmas›nda, bir
tak›m kurumsal arac›lara ihtiyaç var. Bu arac›lar›n en baﬂ›nda biz
geliyoruz. ‹yi bir vizyon ortaya koyarak 10 y›l önceden DOD markas›n› kurduk ve ikinci elde güven gibi iki kavram› bir araya getirdik. Arz yönünden bakt›¤›m›zda s›f›r kilometre araçlar›n kar
marjlar›n›n daralmas›, talep yönünden bakt›¤›m›zda da müﬂterilerin kurumsal bir muhatap aramas› bu alan› geliﬂtirdi.
Eskiden filo kiralamadan dönen araçlara talep son derece düﬂüktü. Oysa ﬂu anda, gerek sizlerin ald›¤› paket önlemlerle gerekse,
müﬂterilerin bilinçlenmesi ile daha fazla talep oldu¤unu gözlemliyorum. DOD’un pazardaki önemi ve yerine gelecek olursak: Birincisi, hala pazarda ikinci elde sanal, yani internet sitelerinin trafi¤i aç›s›ndan ve fiziksel anlamda 65 tane yetkili sat›c› ve güçlü
sermaye yap›s› ile en büyük kurumsal ﬂirketiz ve bunu sürdürmek
istiyoruz. ‹kincisi, araç filolar›n› nakte dönebilmek için h›zl› güvenilir, çözümler sunan ve piyasada ayn› anda 3-4 hizmeti verebilen tek kuruluﬂuz. Nedir bunlar? Nakit al›m gücümüz var, Emanet iﬂlemimiz var ve tabii ki Türkiye’de ilk aç›k artt›rmay› yapan ve sürekli k›lan firmalardan biriyiz. Biz bu iﬂlemi yaparken
bir pazar yeri oluﬂturarak yetkili sat›c›lar›m›z›n da karl›l›¤›n› olumlu yönde etkiliyoruz. ‹kinci elin sa¤l›kl› bir yap›da olabilmesi için,
iyi bir al›c› kitlesi yaratmak laz›m. Sat›ﬂ sonras› hizmetlerinin çok
iyi olmas› laz›m. Dolay›s›yla bu alanda da biz bir görev edindik
kendimize, bir noktada bütün çözümleri üretebilen markalardan
biriyiz. ‹ﬂte al›m, sat›m, kredi hizmetleri, sigortas› vb. Dolay›s›y-

la bu alanda da eﬂﬂizli¤imizi koruyoruz. Bu y›l onuncu y›l›m›z, bu
iﬂlemleri on y›ld›r güvenle geliﬂerek yap›yoruz. Biraz rakamlardan söz edecek olursak; geçen y›l ÖTV indiriminin bize olumsuz etkisi olmuﬂtu, sat›ﬂlar›m›z 11 bin civar›nda gerçekleﬂti. Bu
y›l 13 bin ile ba¤layaca¤›z. Gelecek sene hedefimiz 15 bin. Bizim iliﬂkimiz sizinle çok enteresan, bir yandan araba satmaya çal›ﬂ›yoruz, bir yandan da en ç›k›p tüm arabalar› almaya çal›ﬂ›yoruz. Tabii fiyat› tutturabildi¤imiz ölçüde… Aç›k artt›rmalar›m›z
da y›llar itibar› ile ortada, ama en önemlisi gelecek y›l, hemen hemen her hafta bir aç›k artt›rma planl›yoruz. Ülkenin her yerinde,
her gün yapabilecek alt yap›ya, teknolojik olarak da, insan kaynaklar› olarak da haz›r›z.
Markam›z gücünü nereden al›yor diye bakarsak: Bizim bir garantimiz var, ekspertizin hep arkas›nday›z. Bu önemli bir sat›ﬂ kayna¤› oluyor bizim için. VDF kredileri ile finansman sa¤l›yoruz.
Kasko DOD diye bir ürün geliﬂtirdik… Türkiye’de, belki de dünyada bir ilktir DOD Park. Bununla arac› kullan›rken satma opsiyonunu yaratt›k. bir de Prime DOD ile farkl›laﬂt›k. Bunlar da sektöre getirdi¤imiz ilkler. Verdi¤imzi hizmetleri saym›ﬂt›m; nakit,
emanet, takas yolu ile sat›ﬂ yapabiliriz, aç›k artt›rma hizmeti veriyoruz. Araçlar› fiyatland›rabiliriz sizler için, hatta mevcut bakiye de¤er hesaplamalar›nda veri taban›m›z› sizlere ücretsiz açabiliriz. Bulundu¤umuz 65 noktam›zda devir, noter, ruhsat, ekspertiz hizmetlerini ve ülkenin her bölümüne oldukça uygun koﬂullarda nakliye hizmetini gerçekleﬂtirebiliyoruz. Bütün personelimiz sahada sertifikal›d›r ve e¤itimden geçirilmiﬂtir. 5 binin üzerinde araç stoklama kapasitemiz var. 200’ün üzerinde de personelimiz var. www.dod.com.tr ayda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ile Türkiye’de hala lider. TOKKDER’in dergisi Rent a Car

ile olan birlikteli¤imiz gerçekten önemli bir sinerji örne¤i. Bildi¤iniz gibi DOD Dergisi Rent a Car Dergisi ile birlikte da¤›t›l›yor.
Bu bizim için önemli bir kald›raç, umar›m sizler için de bu, kald›raç olma özelli¤ini sürdürür. Ortalama ayl›k 80 bin kiﬂiye ulaﬂt›¤›m›z› düﬂünüyoruz bu dergi ile. Ayn› zamanda CNBC-e Business ile da¤›t›lmas› da DOD dergisi için uluslararas› anlamda
bir kald›raç oluyor.
Son olarak tekrar söz alan Volkswagen Genel Müdürü Vedat Uygun, Do¤uﬂ Otomotiv’in sat›ﬂ sonras› faaliyetlerine iliﬂkin bilgiler verdi.
Bünyemizde bu kadar markan›n bir arada olmas› nedeniyle, özellikle altyap› ve merkezi hizmetler aç›s›ndan ciddi sinerjimiz var.
Sat›ﬂ sonras› da bu konulardan bir tanesi. Bütün markalar›m›zla sat›ﬂ sonras› ile ilgili ciddi koordinasyon içerisindeyiz Sat›ﬂ sonras›nda hem temelde sistemler olarak bir sinerjimiz var, hem de
yeni fikirler aç›s›ndan birbirimizle koordine halindeyiz. Bu amaçla, bir sat›ﬂ sonras› hizmetler komitesi kurduk Do¤uﬂ Otomotiv
ile koordinasyon sa¤lamak üzere. Ben de bu komite ile birlikte
çal›ﬂt›¤›m için bu konuyu ben sunuyorum. Gerçekten çok ciddi
büyüklüklerde bir sat›ﬂ sonras› teﬂkilat›m›z var, Türkiye çap›nda 136 noktada, 400 bin m2 kapal› alanda hizmet veriyoruz tüm
markalarda. Günde 2.700 tane araç giriﬂi oluyor, yani günde 2700
müﬂteri ile temas halindeyiz. 4 bine yak›n sat›ﬂ sonras› hizmetler
personelimiz var. Ve bunlara ciddi e¤itim veriyoruz Almanya destekli olarak. 11.000 adam/gün e¤itim veriyoruz personelimize ve
Volkswagen’in tavsiye etti¤i özel alet ve ekipmanlar›n tümü tüm
servislerimizde var. Zaten onlar olmazsa bizim servisimiz olam›yorlar. Do¤uﬂ Otomotiv’in pazarlad›¤› markalar›n pazarda toplam tekerle¤i dönen araç say›s› 700 bini geçti bu sene itibar› ile.
Her sene de yaklaﬂ›k 100 bine yak›n artaca¤›n› düﬂünürseniz, çok
yak›nda milyona ulaﬂacak. Servis giriﬂi de 715 bin, 715 bin araç
iﬂ emri ç›k›yor servislerden. Yaklaﬂ›k 10 sene önce kurdu¤umuz
bir lojistik merkezimiz var. 13.200 m2 parça deposu, 190 bin kalem parçay› yönetiyoruz burada. Parça bulunabilirli¤i en önemlisi sat›ﬂ sonras›nda biliyorsunuz. Bu konuyu çok ciddi takip ediyoruz, en temel göstergesi ilk seferde bulunabilirli¤i gelen taleplerin. Bu seviye 2010’da %98.10 a ç›kt›, yani 100 parça sipariﬂ
edildi¤inde 98.10’u bizim depomuzda hemen bulunabiliyor. Ve
sevkiyat› da çok h›zland›rd›k, yetkili sat›c›lar›m›za Türkiye’nin
her yerine günde iki defa bir sabah bir ö¤leden sonra parça sevkiyat›m›z var. Ankara’ya kadar tüm iller parçalar›n› ayn› gün içerisinde alabiliyorlar. Ankara’n›n ötesi de parçalar›n› ertesi gün sabah alabiliyor. Sat›ﬂ sonras› ile ilgili çok k›sa büyüklüklerle ilgili
bilgi verdim, tabi ki sistemler olarak durmadan kendimizi geliﬂtiriyoruz geliﬂtirmenin s›n›r› yok. Filolarda sat›ﬂ sonras› kullan›m
oran› azd›r ama bizim araçlar›m›zdan oluﬂan filolarla sizlerle birlikte sat›ﬂ sonras›nda da yak›n çal›ﬂ›yoruz.
Sunumlar›n ard›ndan kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayan Do¤uﬂ Otomotiv Yetkilileri, oto kiralama sektörünün temsilcileri
ile buluﬂmaktan duyduklar› memnuniyeti dile getirerek bu toplant›n›n her y›l tekrar edilmesinin yararl› olaca¤› görüﬂünü dile getirdiler.
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TOKKDER
2011 STRATEJ‹LER‹
Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i TOKKDER’in 2011
y›l› yol haritas›n› belirlemek üzere organize etti¤i
toplant›lar, üyelerinin geniﬂ kat›l›m› ile 14 ve 15 Aral›k
2010 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi.

TOKKDER üyeleri her iki toplant›da da
öncelikle TOKKDER’in misyonunu oylad›lar, daha sonra da Kiralama Sektörü’ne ‹liﬂkin Gündem maddelerinden, en
fazla üzerinde durulmas› gerekti¤ini düﬂündükleri konuya göre tercihlerini belirterek elektronik oylama yapt›lar.
Uzun Dönem Oto Kiralama Firmalar›
Toplant›s›
14 Aral›k 2010 tarihinde Uzun Dönem
Oto Kiralama firmalar› temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen ilk toplant›da üyelerin TOKKDER’in misyonuna iliﬂkin öncelikleri ﬂu ﬂekilde belirdi: (tablo 1)
Yap›lan elektronik oylama sonucunda
TOKKDER’in misyonunda en fazla öne
ç›kan konu Kamu ‹liﬂkileri oldu. Kiralama kuruluﬂlar›n›n sorunlar›n›n Kamu kurumlar›na daha rahat aktar›labilmesini
sa¤lamak amac›yla sektörün büyüklü¤ünün, yaratt›¤› maddi de¤erlerin istatistiki çal›ﬂmalarla net olarak belirlenmesi gerekti¤i üzerinde duruldu. Üyelerin güncel

T

oplant›lar›n ilki 14 Aral›k 2010
tarihinde Uzun Dönem Oto Kiralama firmalar› temsilcilerinin
kat›l›m›yla, ikincisi ise 15 Aral›k 2010
tarihinde K›sa Dönem Oto Kiralama firmalar›n›n temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂti.
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‹stanbul The Plaza Otel’de gerçekleﬂtirilen toplant›larla TOKKDER üyeleri, görüﬂleriyle 2011 stratejilerinin ﬂekillendirilmesine katk›da bulundular. Toplant›lar›n bir di¤er önemli özelli¤i de her bir
üyenin elektronik oylama yaparak, gündemi oluﬂturan maddeler aras›ndan ken-

dileri için en önemli olan maddeleri seçmeleriydi. TOKKDER üyeleri, 2011’de
sorunlar›n›n çözümü ve beklentilerine
iliﬂkin yap›lmas› gerekenlerden kendileri için en öncelikli olan maddeyi, en yüksek oy olan 5 puan vermek üzere, 1’den
5’e kadar puanlayarak belirlediler.

Önem
S›ras›
1
2
3
4
5

bilgilerini dernekle paylaﬂmas›yla oluﬂacak istatistiki verilerin, sektörün de¤erini çok daha net ortaya koyaca¤› ve sektör
ile ilgili konularda TOKKDER istatistiklerinin kamu kurumlar› taraf›ndan referans al›nmas› aç›s›ndan yararl› olaca¤›
üyeler taraf›ndan vurguland›.
‹kinci en önemli görülen konu, sektöre belirli etik davran›ﬂlar ve de¤erler getirilmesi idi. Bu konuda TOKKDER’in, dünyadaki örnekler üzerinde durdu¤u, ‹ngiltere,
Avusturalya ve Amerika’daki benzer derneklerin faaliyetlerinin incelendi¤i ve Türkiye’ye neler uygulanabilece¤i, nas›l geliﬂtirilebilece¤i konusunda çal›ﬂ›ld›¤› Dernek Yöneticileri taraf›ndan aç›kland›.
Oylamada en çok oy alan üçüncü konu
ise banka ve sigorta ﬂirketleri gibi kuruluﬂlarla iliﬂkiler oldu. Toplant›da, sürdürülen mevcut iliﬂkiler ve bunlar›n geliﬂti-

Konu
Kamu ile iliﬂkilerin yürütülmesi, lobi faaliyetlerinin gerçekleﬂtirilmesi
Sektöre belirli etik de¤erler getiren ve denetleyen bir kuruluﬂ olmas›
‹liﬂkili sektörler ve örgütleri ile iliﬂkilerin yürütülmesi
Üyeler aras› bir bilgi paylaﬂ›m platformu olmas›
Sektörü medya ve toplum önünde daha aktif temsil etmesi

Puan
4,59
4,07
3,78
3,78
3.78

(tablo 1)

rilmesine yönelik görüﬂler dile getirildi.
Dördüncü olarak, üyeler aras› bir bilgi
paylaﬂ›m platformu olmas› gerekti¤i, üyeler aras› iliﬂkileri sa¤lamak için TOKKDER taraf›ndan, web sitesinden üyelerin
kendi ﬂifreleriyle giriﬂ yaparak, birbirleriyle iletiﬂim kurabilece¤i, ilan panolar›ndan
yararlanabilece¤i bir platform oluﬂturuldu¤u ve üyelerin siteyi kullan›m›n›n farkl› projelerle artt›r›lmas›n›n hedeflendi¤i belirtildi. Üyelerin kendileriyle birlikte, ﬂirketlerindeki yöneticilerinin de kat›l›m›n›
sa¤layarak üye iliﬂkilerinin güçlendirilmesi gerekti¤i üzerinde duruldu.
Oylamada beﬂinci s›rada yer alan madde
ile TOKKDER’in sektörü bilinirlik aç›s›ndan daha ileriye taﬂ›mas› gerekti¤i belirtilerek, bu konunun Kamu ile iliﬂkileri güçlendirmek ve etik de¤erleri oluﬂturmak aç›s›ndan da temel oluﬂturdu¤una dikkat çekildi. Bu maddenin görüﬂülmesi s›ras›nda
ayr›ca medyadaki bilinirli¤in sa¤lanmas›n›n, bir çok önemli konuya da h›z kazand›raca¤›n›n önemine de¤inildi.
TOKKDER’in misyonuna iliﬂkin de¤erlendirmelerin sonunda e¤itim konusunun
önemi ve e¤itimli çal›ﬂanlarla sektörel sorunlar›n daha kolay çözülece¤ine de de¤i-
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nildi. Dernek yetkilileri, sektör çal›ﬂanlar›n›n e¤itimlerle geliﬂtirilmesi konusunda
TOKKDER olarak ciddi bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini belirttiler.

Kiralama sektörünün baz› sorunlar›n›n
çözümü için, sektöre özel kanunlar›n haz›rlanmas›ndan ziyade yürürlükte bulunan genel kanunlar içerisinde kiralamaya yönelik bölümler eklenmesi fikri tart›ﬂmalarda ön plana ç›kt›. Bu konular›n
de¤erlendirilmesi için Dernekte bir çal›ﬂma grubu oluﬂturulmas›n›n uygun olaca¤›na karar verildi.

Daha sonra gündeme iliﬂkin maddelerin
oylanmas›na geçilen toplant›da, kat›l›mc›lar›n gündeme al›nmas›n› istedikleri maddeler ve puan tablosu ﬂu ﬂekilde oluﬂtu:
(tablo 2)

Toplant›da ayr›ca, müﬂterilerin haklar›n›n belirlenmesi ve korunmas› amac›yla
kiralama kuruluﬂlar›n›n ortak etik de¤erler geliﬂtirmeleri gerekti¤i belirtilerek, bu
etik de¤erleri taﬂ›yan, taﬂ›mayan firmalar›n ayr›m›n›n yap›labilir hale gelmesi için
TOKKDER’in toplumu bilgilendirme görevini üstlenmesi gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r. Derne¤in, üyelerin etik davran›ﬂ kurallar›n› belirleyen maddeleri oluﬂturmas› ve bunun sunumunu yapmas› istendi.

En yüksek oyu alarak gündemin ilk s›ras›na yerleﬂen “Trafik ve OGS cezalar›n›n geç tebli¤ edilmesi ve cezalar›n sürücülere kesilmesi” konusunda görüﬂlerini
dile getiren kat›l›mc›lar, TOKKDER’in
bu konuda kamu nezdindeki çal›ﬂmalar›na devam etmesinin önemini vurgulam›ﬂlard›r. Trafik ve OGS cezalar›n›n kiralama ﬂirketlerine süratle ulaﬂt›r›lmas› için
gerçekleﬂtirilen görüﬂmeler ve güncel geliﬂmeler de¤erlendirilmiﬂtir.

K›sa Dönem Oto Kiralama Firmalar›
Toplant›s›
15 Aral›k 2010 tarihinde K›sa Dönem
Oto Kiralama firmalar› temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen ikinci toplant›da
üyelerin TOKKDER’in misyonuna iliﬂkin
öncelikleri ﬂu ﬂekilde belirdi: (tablo 3)

Gündeme al›nmas› istenilen 2. madde
olan “Müﬂterilerin de¤erlendirilmesindeki istihbarat eksiklikleri konusunda” ﬂirketlerin çal›ﬂmalar›nda, istihbarat alabilecekleri platformlar olmad›¤› yönünde
görüﬂ bildiren kat›l›mc›lar, bu istihbarat›n sa¤lanmas› için çal›ﬂmalar yap›lmas›
gerekti¤ini belirtti. Ayr›ca Leasing-Fak-

Önem
S›ras›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Konu
Trafik ve OGS cezalar›n›n geç tebli¤ edilmesi ve cezalar›n
sürücülere kesilmesi konusu
Müﬂterilerin de¤erlendirilmesindeki istihbarat eksiklikleri
Ticari araç kiralamas› yap›lamamas›
Sektörün Kamu otoritesi taraf›ndan tam anlaﬂ›lamamas›
Müﬂteri iliﬂkilerindeki hukuksal aç›klar
Sektör için ortak etik de¤erler yarat›lmas›
Minimum iﬂ yapma kurallar›n›n bulunmamas›
Sigorta ﬂirketleriyle hasar ve teminat bulma konular›nda yaﬂanan sorunlar
‹statistik eksikli¤i
Sektör çal›ﬂanlar›n›n e¤itimlerle geliﬂtirilmesi

Puan
3,97
3,86
3,83
3,82
3,79
3,75
3,66
3,62
3,61
3,52

(tablo 2)
56>57

K›sa dönem oto kiralama firmalar› yetkilileri de t›pk› uzun dönem toplant›s›nda
oldu¤u gibi TOKKDER’in misyonuna iliﬂkin oylamada Kamu ile iliﬂkileri ilk s›raya taﬂ›d›.

toring yasa tasar›s›n›n iyi incelenmesi, kiralama sektörünü ilgilendirecek konular
olabilece¤i konuﬂuldu.
Bankalarla Do¤rudan Borçlanma Sistemi’nin uygulamaya al›nabilece¤inden,
tahsilatlar›n bu ﬂekilde yap›lmas›n›n kolayl›¤›ndan sözedilirken, TOKKDER Yö-

netimi, bir finans dan›ﬂman› ile üyelere
dan›ﬂmanl›k hizmetleri sa¤lanmas›n›n
planland›¤›n›, muhtelif konularda tüm
üyelerin kat›labilece¤i e¤itimler ve bankac›l›k sektöründen temsilcilerle paneller
organize edilerek DBS ve benzer konularda üyelere bilgi verilmesi için çal›ﬂmalar
yap›laca¤›n› belirtilmiﬂtir.

‹kinci s›rada yer alan üyeler aras› bilgi
paylaﬂ›m› ve sonras›nda yer alan etik de¤erlerin oluﬂturulmas›na büyük önem veren kat›l›mc›lar ayr›ca, sektörün medya
arac›l›¤›yla geniﬂ kitlelere tan›t›lmas› üzerinde durdu. Bu konularda aç›klamalarda bulunan TOKKDER yetkilileri, etik
de¤erlerin oluﬂturulmas› konusundaki çal›ﬂmalar›ndan sözederek, ‹ngiltere’deki
Araç Leasing ve Kiralama Derne¤i ile yap-

TOKKDER GM TOPLANTI

Trafik cezalar› konusunda olumlu geliﬂmelerin yaﬂand›¤› ve art›k çok eski tarihli cezalar›n gelmeyece¤i ifade edilen toplant›da, TOKKDER’in Emniyet Müdürlü¤ü yetkilileri ile yapt›klar› görüﬂmeler
sonras›nda araç seyir halindeyken ceza
yaz›lmamas› gerekti¤i konusunda Emniyet Müdürlü¤ü yetkililerinin de hem fikir
oldu¤u, bu konuda bir genelge yay›mland›¤›, uygulamaya geçilece¤i belirtildi.

t›klar› temaslar› kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
‹ngiltere’deki örnekler gibi müﬂterinin
haklar›n› koruyan ortak etik de¤erleri
oluﬂturmak ve sonras›nda toplumu, tüketicileri bu konuda bilinçlendirmenin sosyal bir sorumluluk oldu¤u belirtildi.
Daha sonra K›sa Dönem Oto Kiralama
Toplant›s› Gündemi’ne iliﬂkin maddelerin oylanmas›na geçilen toplant›da, kat›l›mc›lar›n gündeme al›nmas›n› istedikleri maddeler ve puan tablosu ﬂu ﬂekilde
oluﬂtu: (tablo 4)

Önem
S›ras›
1
2
3
4
5

Konu
Kamu ile iliﬂkilerin yürütülmesi, lobi faaliyetlerinin gerçekleﬂtirilmesi
Üyeler aras› bir bilgi paylaﬂ›m platformu olmas›
Sektöre belirli etik de¤erler getiren ve denetleyen bir kuruluﬂ olmas›
Sektörü medya ve toplum önünde daha aktif temsil etmesi
‹liﬂkili sektörler ve örgütleri ile iliﬂkilerin yürütülmesi

Puan
4,36
4,18
4,14
4,14
4

(tablo 3)
58>59

Neredeyse 5 tam puan alarak K›sa Dönem Oto Kiralama Toplant›s› Gündemi’nin ilk s›ras›na yerleﬂen kredi kartlar› ile ilgili riskleri dile getiren kat›l›mc›lar,
dava konusu olan olaylardan örnekler vererek bu konunun sistemsel olarak bankalar veya biliﬂim firmalar›n›n deste¤iyle
çözümlenebilece¤ini belirtti. Bu sayede
kredi kart› bilgilerinin gizlili¤inin sa¤lanarak kötü niyetli giriﬂimlerle kredi kart›ndan tahsilat yap›lmas›n›n önüne geçilebilece¤i ifade edildi.

Üyelerin kiralad›¤› araçlara kiral›k araç
oldu¤unu belirten bir ç›kartma yap›ﬂt›r›lmas›, trafik cezalar›n›n ruhsatta bulunan
trafik cezas› formuna iﬂlenmesiyle, k›smen de olsa cezay› sürücüden tahsil etmenin mümkün olabilece¤i dile getirilen toplant›da, bu uygulamaya TÜRSAB ve
TOKKDER’in birlikte iﬂlerlik kazand›rmas› gereklili¤i üzerinde de duruldu.
TOKKDER yetkilileri Derne¤in, OGS bilgilerinin on-line takip edilebilmesi için giriﬂimlerde bulundu¤unu belirtti ve konuyla ilgili geliﬂmeler de¤erlendirildi.
Gündemin 3. maddesinde yer alan “‹ﬂleÖnem
S›ras›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ten s›fat›yla muhtelif konulardan sorumlu tutulma” konusunda TOKKDER yetkilileri, ﬂu anki Trafik Kanunu’nda “iﬂleten s›fat›n›n devrinin sadece uzun dönem
kiralama halinde oluﬂtu¤unu” ancak,
EGM taraf›ndan haz›rlanan yeni yasa tasar›s›nda k›sa-uzun dönem ayr›m› yap›lmayaca¤›n›, bu tasar›n›n yasalaﬂmas› halinde kiralayan›n kullan›c› hatalar›ndan
dolay› cezai sorumlulu¤unun ortadan kalkaca¤› ifade edildi.
Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu’nda yap›lmas› planlanan de¤iﬂikliklerde kiralama sektörünü ilgilendiren unsurlar olup
olmad›¤› konusunda araﬂt›rma yap›laca¤›n› belirten TOKKDER yetkilileri, gerekli görüldü¤ü takdirde, sektörün sorunlar›na faydal› olabilecek baz› eklemeler, dü-

Konu
Müﬂteri iliﬂkilerindeki hukuksal aç›klar
Trafik ve OGS cezalar›n›n geç tebli¤ edilmesi ve cezalar›n sürücülere
kesilmesi konusu
‹ﬂleten s›fat›yla muhtelif konulardan sorumlu tutulma
Merdiven alt› çal›ﬂan firmalar›n haks›z rekabet yaratmas›
Müﬂterilerin de¤erlendirilmesindeki istihbarat eksiklikleri
Sektör için ortak etik de¤erler yarat›lmas›
Sektörün kamu otoritesi taraf›ndan tam anlaﬂ›lamamas›
Minimum iﬂ yapma kurallar›n›n bulunmamas›
Sigorta ﬂirketleriyle hasar ve teminat bulma konular›nda yaﬂanan sorunlar
Sektör çal›ﬂanlar›n›n e¤itimlerle geliﬂtirilmesi

Puan
4,77
4,59
4,36
4,27
4,24
3,95
3,82
3,81
3,73
3,73

(tablo 4)

zeltmeler yap›lmas› talebinde bulunulaca¤›n› belirtti.
Toplant›larda gündeme gelen önemli baz› konulara iliﬂkin çal›ﬂma gruplar›n›n kurulmas› ve bu çal›ﬂmalardan ç›kacak sonuçlara göre ilerlemek gerekti¤i üzerinde
duruldu. Dernek yetkilileri, Ocak ay› içerisinde “Trafik ve OGS cezalar›n›n kiralama ﬂirketlerine h›zla ulaﬂt›r›lmas› konusunda ve müﬂteri iliﬂkilerinde yaﬂanan baz› hukuksal sorunlarla” ilgili TOKKDER’in ofisinde üyelerin de kat›l›m› ile
bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirmeyi planlad›klar›n› belirttiler. Bu çal›ﬂma, ilgili konudan sorumlu yönetim kurulu üyelerinin
de yer almas› ile düzenlenecek ve sonuç
raporu TOKKDER Yönetim Kurulu’na
sunulacakt›r.

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

ARYA OTOMOB‹L
K‹RALAMA

AV‹S RENT A CAR

Kayseri Havaliman›

BORUSAN OTOMOT‹V

‹ç HatlarTel: (0352) 338 05 94

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

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

Konya ﬁehir Ofisi

‹stanbul

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

Adana ﬁakir Paﬂa Havaliman›

Malatya

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

Kayseri Mekez

Tel: (0422) 238 56 44

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

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

Tel: (0332)-237 37 50

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

Marmaris

Kayseri ﬁeker

Ankara/ Kavakl›dere

Tel: (0252) 412 26 38

AFF‹KS OTOMOT‹V
ORGAN‹ZASYON SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.

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

Tel: (0312) 467 23 13-14

Mardin

Ankara

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

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

Eski Büyükdere Cad. No.17 4.Levent/‹stanbul
Tel: (0212) 444 05 47 Faks: (0212) 269 57 57
www.affix.com.tr•info@affix.com.tr

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

‹ç Hatlar Tel: (0312) 398 03 15

Samsun ﬁehir Ofisi

Konya

Antalya

Tel:(362) 231 67 50

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

Tel: (0242) 248 17 72-73

Samsun Çarﬂamba Havaliman›

Nevﬂehir

Antalya Havaliman›

D›ﬂ Hatlar Tel: (0362) 844 86 57

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

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

Side

Kemer

Tel: (0242) 753 13 48

Tel: (0242) 814 76 70

ﬁanl›urfa ﬁehir Ofisi

ASF F‹LO K‹RALAMA

Alanya

Tel: 0414 315 00 53

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

Tel: (0242) 513 31 13

ﬁanl›urfa Havaliaman›

Ayval›k/Bal›kesir

‹ç Hatlar Tel: 0414 315 00 53

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

Tekirda¤:

Belek

Tel: (0282) 261 68 31

Tel: (0242) 322 71 00

Trabzon Havaliman›

Bodrum ﬁehir Ofisi/Mu¤la

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

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

Ürgüp

Bodrum Havaliman›/ Mu¤la

Tel:(0384) 341 2177

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

Van ﬁehir Ofisi

Turgutreis-Bodrum/Mu¤la

Van Havaliman›

Tel: (0252) 382 38 51-382 66 79

‹ç Hatlar Tel: (0432) 217 88 78

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

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

ASRABA ARAÇ K‹RALAMA VE
TUR‹ZM
1456 Sok. No: 83 Kat: 2 D: 202 Ayhan Aslan ‹ﬂ Merkezi
Alsancak/‹zmir
Tel: (0232) 421 37 31 dahili: 2 Faks: (0232) 463 06 07
www.asraba.com.tr•info@asraba.com.tr

ALM‹RA CAR RENTAL SERVICES
Birlik Mah. Mehmet Akif ‹nan Cad. No: 4/2
At›ﬂalan›-Esenler / ‹stanbul
Tel: (0212) 429 48 78 Faks: (0212) 629 48 50
www.almiracars.com.tr • info@almiracars.com.tr

Ankara
Tel: (0312) 419 46 89

Antalya

Tel: (432) 214 63 75

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

BA⁄DATLILAR OTOMOT‹V
SAN. VE T‹C. A.ﬁ.

Dalaman Havaliman› /Mu¤la

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

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

Denizli ﬁehir Ofisi
Tel: (0258) 263 44 44

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

Diyarbak›r

Tel: (0242) 463 20 60

Tel: (0412) 229 02 75-76

BALET TUR‹ZM

Bodrum

Diyarbak›r Havaliman›

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

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

Tel: (0252) 316 93 76

Dalaman
Tel: (0252) 692 13 66

‹ç Hatlar Tel: (0412) 236 13 24- 229 02 76

Erzurum
Tel: (0442) 233 80 88

‹zmir

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

Tel: (0232) 489 56 42

Antalya

Tel: (0252) 612 37 19

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

Gaziantep

‹stanbul
Tel: (0212) 429 48 78

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

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

Fethiye/Mu¤la

Tel: (0342) 582 11 41
Tel: (0262) 325 25 55

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

Sakarya
Tel: (0264) 282 03 33 - 282 41 66

‹stanbul/Taksim

Tel: (0216) 355 3665- 350 4878

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

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

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

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

Tel: (0212) 297 96 10-11

‹stanbul/Kad›köy

Tel/Faks: (0352) 338 95 55
Tel: (0216) 588 01 40 Faks: (0216) 588 01 42
24 Saat Acil (0212) 465 59 99

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

‹zmit

Kayseri Havaliman›
‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Erzurum Havaliman›

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

‹stanbul/ Sabiha Gökçen Havaliman›

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

‹ç Hatlar Tel: (0216) 585 51 54 - 588 00 48

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

‹zmir Alsancak

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

Tel: (0232) 441 44 17-18

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
‹ç Hatlar: (0232) 274 17 90
D›ﬂ Hatlar: (0232) 274 00 10

Kayseri ﬁehir Ofisi
Tel: (0352) 222 61 96
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B‹RMOT
Ayd›nevler Mah. Dumlup›nar Cad. No: 24/1
Küçükyal›/‹stanbul
Tel: (0216) 587 98 11 Faks: (0216) 489 19 40
www.birmot.com.tr•cenkc@birmot.com.tr

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

Ankara Esenbo¤a Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0312) 398 20 34 Faks: (0312) 398 20 35
Ankara
Tel: (0312) 466 03 36 Faks: (0312) 466 03 38
Antalya Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0242) 330 33 95 Faks: (0242) 330 36 73
Bodrum Milas Havaliman› D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Tel: (0252) 523 02 71 Faks: (0252) 523 02 72
Dalaman Havaliman› D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Tel: (0252) 792 51 50 Faks: (0252) 792 50 38
‹stanbul Atatürk Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0212) 465 69 09 Faks: (0212) 465 34 58
‹stanbul Ataturk Havaliman› D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Tel: (0212) 465 02 40 Faks: (0212) 465 02 47
‹stanbul Suadiye
Tel: (0216) 380 56 55 Faks: (0216) 380 51 19
‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›
‹ç/D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Tel: (0216) 588 51 98 Faks: (0216) 588 51 99
‹stanbul Taksim
Tel: (0212) 297 43 93 Faks: (0212) 297 43 91
‹zmir Adnan Menderes Havaliman› ‹ç Hatlar
Tel: (0232) 274 11 11 Faks: (0232) 274 27 27
Kayseri
Tel: (0352) 231 76 33 Faks: (0352) 231 76 44
Adana
Tel: (0322) 459 92 22
Bodrum
Tel: (0252) 316 09 29 Faks: (0252) 316 09 28
Mersin
Tel: (0324) 238 34 74 Faks: (0324) 238 34 45
Samsun Çarﬂamba Havaliman›
Tel: (0362) 844 88 98 Faks: (0362) 266 54 55
Trabzon Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0462) 325 65 55 Faks: (0462) 248 88 06
Van Ferit Melen Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0432) 216 56 06 Faks: (0432) 214 63 75
‹zmit
Tel: (0262) 332 44 99 Faks: (0262) 332 55 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bodrum / Mu¤la

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

Tel: (0252) 313 77 64 Faks: (0252) 316 61 98

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

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

ÜYELER
EKAR TUR‹ZM SAN.
T‹C. LTD. ﬁT‹.
Mücahitler Bulv. Kurtuluﬂ Mah. Bankalar Apt. Alt› 88/G
Seyhan / Adana
Tel: (0322) 454 55 55 Faks: (0322) 458 77 82
www.ekartur.com•ekar@ekartur.com
ekarturizm@hotmail.com
Mersin
Atatürk Cad. Hamidiye Mah. Y›lmaz Ap. No: 94 / 1 Mersin
Tel: (0324) 238 65 60- 61 Faks: (0324) 238 65 67

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

‹stanbul Etiler
Tel: (0212) 263 72 80 Faks: (0212) 263 72 81

‹stanbul Bostanc›
Tel: (0216) 410 89 86 Faks: (0216) 410 87 34

Ankara
Tel: (0312) 442 53 54 Faks: (0312) 442 58 54

Çeﬂme

Kad›köy / ‹stanbul

GÜLAN OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. A.ﬁ.

Tel: (0232) 724 04 44 Faks: (0232) 724 79 80

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

Dalaman Havaliman›

Ankara

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

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

Dalyan / Mu¤la

Antalya

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

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

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

Denizli

Adana

Tel: (0258) 262 33 43 Faks: (0258) 264 53 54

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

Didim

Bodrum ﬁehir Ofisi / Mu¤la

Tel: (0256) 813 20 00 Faks: (0256) 813 20 01

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

Diyarbak›r

Bodrum Turgutreis / Mu¤la

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

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

Diyarbak›r Havaliman›

Bodrum Havaliman› / Mu¤la

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

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

Erzurum

Dalaman

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

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

Fethiye / Mu¤la

‹zmir

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

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

Gaziantep

Kayseri

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

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

Taksim / ‹stanbul

Tel: (0242) 322 11 10 Faks: (0242) 322 35 50

Sabiha Gökçen Havaliman› - ‹ç Hatlar / ‹stanbul

FLEET CORP TURKEY
Fatih Sultan Mehmet Mah. Atatürk Cad. No:7 34470 Küçük Armutlu, Etiler / ‹stanbul
Tel: (0212) 362 06 00 Faks: (0212) 323 52 52
www.fleetcorp-turkey.com•flc-tr-info@fleet-corp.com

Tel: (0216) 588 87 66-67 Faks: (0216) 588 87 65

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

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

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

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

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

Konya
Konya Havaliman›

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

Side

Adana Havaliman›

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

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

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

Antalya Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 30 68 Faks: (0242) 330 30 88
D›ﬂ Hatlar Tel: (0242) 330 35 06 - 330 30 61
Faks: (0242) 330 35 07 - 330 38 63

Ayval›k

Tel: (0256) 614 67 70 Faks: (0256) 614 94 73

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

Samsun

ﬁanl›urfa
Tel: (0414) 316 47 46 Faks: (0414) 316 47 46

Trabzon
Tel: (0462) 444 13 99 Faks: (0462) 326 74 21

Trabzon Havaliman›

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

Bodrum Havaliman›
Tel: (0252) 559 02 14 Faks: (0252) 559 02 17

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

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

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

‹ncirlik / Adana
Tel: (0322) 316 10 66

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

Hilton / Adana

Tel: (0324) 326 50 00

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

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

GRAND RENT A CAR
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

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

Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 412 25 52 Faks: (0252) 412 31 15

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

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

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

GRUP OTO K‹RALAMA

Bodrum / Mu¤la

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

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

Ankara Merkez Ofis

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

Bodrum Havaliman›
Tel: (0252) 523 01 37 Faks: (0252) 523 01 38

‹zmir

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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

GÜL TUR‹ZM

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

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

‹stanbul Hürriyet Ofis
Tel: (0212) 449 66 19 Faks: (0212) 449 62 24

Milas
Tel: (0252) 513 79 30 Faks: (0252) 513 79 40

Adana
Adana
Tel: (0322) 429 52 52 Faks: (0322) 429 33 30

Samsun
Tel: (0362) 256 21 00-07 Faks: (0362) 256 22 01

Ankara
Tel: (0312) 252 70 80 Faks: (0312) 252 70 90

Sivas

MERCEDES-BENZ
F‹NANSAL H‹ZMETLER
Tem Otoyolu Had›mköy Ç›k›ﬂ› Mercedes Cad. 34500
Bahçeﬂehir /‹stanbul
Tel: (0212) 866 65 65 Faks: (0212) 858 09 67
www.mercedes-benz-finansalhizmetler.com •
kubra.keskindokur@daimler.com

‹zmir Havaliman› Ofis
Tel: (0232) 274 59 49 Faks: (0232) 274 59 19

Ankara Hürriyet Ofis

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

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

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

Gelibolu / Çanakkale
Tel: (0286) 566 29 29 Faks: (0286) 566 22 44

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

MAKS TUR‹ZM OTO K‹RALAMA
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

NATIONAL & ALAMO
CAR RENTAL
Tem Otoyolu Kavac›k Kavﬂa¤› Ford Plaza K.4 - Beykoz
‹stanbul
Tel: (0216) 680 06 90 pbx Faks: (0216) 680 06 99

‹stanbul Kavac›k

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

MENGERLER K‹RALAMA
Y›lanl› Ayazma Sok. No: 12 34020 Davutpaﬂa / ‹stanbul
Tel: (0212) 484 33 00 Faks: (0212) 841 80 15
www.mengerlerkiralama.com aynur.celtik@avm.com.tr

‹stanbul Davutpaﬂa
Tel: (0212) 484 33 00 Faks: (0212) 841 80 15

‹stanbul Etiler
Tel: (0212) 484 33 00 Faks: (0212) 358 48 34

‹stanbul Kozyata¤›
Tel: (0212) 484 33 00 Faks: (0216) 573 00 20

‹stanbul ‹kitelli
Tel: (0212) 484 33 00 Faks: (0212) 671 11 78

‹stanbul Esenler
Tel: (0212) 484 33 00 Faks: (0212) 658 10 47

Bursa
Tel: (0224) 211 74 15 Faks: (0224) 211 74 12

Kocaeli
Tel: (0262) 371 32 57 Faks: (0262) 371 24 61

Bursa

Tekirda¤

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

Tel: (0282) 685 48 31 Faks: (0282) 685 48 41

62>63

Tel: (0232) 274 66 66 Faks: (0232) 274 66 68

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

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

‹zmir Merkez

Tel: (0346) 226 17 87 Faks: (0346) 226 14 20

Hilton / Mersin

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

Van

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

Tel: (0322) 324 28 08

Dalaman Havaliman›

Belek / Antalya
Bodrum / Mu¤la

Taksim / ‹stanbul

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

INTER LIMOUSINE

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

Tel: (0462) 325 34 24 Faks: (0462) 325 34 25

Tel: (0266) 312 34 46 Faks: (0266) 312 34 47
Tel: (0242) 715 34 80 - 81 Faks: (0242) 715 34 82

GERÇEK RENT A CAR

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

Tel: (0362) 266 65 55-698 58 18 Faks: (0362) 266 97 75

Ankara

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

Tel: (0232) 462 60 34 Faks: (0232) 462 40 13

Tel: (0322) 346 25 00 Faks: (0322) 346 05 54

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

‹stanbul Atatürk Havaliman›

Adana

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

HEDEF F‹LO H‹ZMETLER‹
19 May›s Mah. 19 May›s Cad.
ﬁiﬂli Plaza A Blok K.7 ﬁiﬂli / ‹stanbul
Tel: (0212) 380 23 43 Faks: (0212) 380 23 53
Operasyon Faks: (0212) 380 23 25
www.hedeffilo.com•info@hedeffilo.com

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

Kuﬂadas› / Ayd›n

Alanya / Antalya

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

Tel: (0352) 338 00 44 - 338 05 08

Kemer / Antalya

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

Taksim Ofis

Kayseri

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

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

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

Kartal/‹stanbul

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

EUROPCAR

HAVAﬁ TUR‹ZM

Atatürk Havaliman› / ‹stanbul

Antalya

Tel: (0232) 251 51 75 Faks: (0232) 252 30 44

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

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

‹zmir

HAMA OTO K‹RALAMA A.ﬁ.

‹zmir Bornova

HEY RENT A CAR

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

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

‹stanbul Atatürk Havaliman› D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Tel: (0212) 465 35 46 – 465 32 39 – 465 04 64
Faks: (0212) 465 35 46

‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0212) 465 77 93 Faks: (0212) 465 77 94

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›
D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Tel: (0216) 588 87 07 – 588 87 06
Faks: (0216) 588 87 05

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

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

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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0232) 274 39 10 Faks: (0232) 274 39 11

D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Tel: (0232) 274 62 65 Faks: (0232) 274 62 75

ÜYELER
Adana

Konya

Samsun

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

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

Nevﬂehir

Erzurum

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

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

D›ﬂ Hatlar Geliﬂ

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

Tel: (0322) 432 27 43 Faks: (0322) 458 33 78

Ankara Merkez

Gaziantep

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

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

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Trabzon

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

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

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

Adana Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0322) 432 27 43 Faks: (0322) 458 33 78

Antalya Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0242) 330 35 57 Faks: (0242) 330 35 58

D›ﬂ Hatlar T-1 Geliﬂ
Tel: (0242) 330 33 16 Faks: (0242) 330 33 16

D›ﬂ Hatlar T-2 Geliﬂ

PARK OTOMOT‹V NAK. SAN. T‹C. A.ﬁ.
Yenibosna Merkez Mah. Ç›nar Cad. N:10
Bahçelievler/‹stanbul
Tel: 0(212) 496 41 41 Faks: 0(212) 496 41 96
www.hondapark.com • dilekcaglar@hondapark.com

Tel: (0242) 330 33 17 Faks: (0242) 330 33 17

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

Gaziantep

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

Ordu cad. Çelebi No:78/A Gaziantep
Tel: (0342) 336 77 18 Faks: (0342) 339 13 39

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

D›ﬂ Hatlar Geliﬂ
Tel: (0342) 336 77 18 Faks: (0342) 339 13 39

Malatya

Tel: (0442) 234 30 25 Faks: (0442) 234 30 24

Erzurum Havaliman› ‹ç Hatlar Geliﬂ
Tel: (0442) 234 30 25 Faks: (0442) 234 30 24

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

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

Bursa Yeniﬂehir Havaliman›

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

PAS‹F‹K OTO
Koreﬂehitleri Cad. 37/4 D:5 Zincirlikuyu/‹stanbul
Tel: (0212) 275 42 44 Faks: (0212) 272 04 61
www.pasifikoto.com.tr•samim@pasifikoto.com.tr

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

Datça
Tel: 0(252) 712 48 48 Faks: 0(252) 712 48 48

‹stanbul Etiler
‹stanbul Astoria AVM

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

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

‹stanbul Kozyata¤›
‹stanbul Atatürk Havaliman›
Tel: +90 (212) 465 25 91 Faks: 0(212) 465 25 93
Tel: +90 (216) 588 87 47 Faks: 0(216) 588 87 47

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

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

Kayseri Erkilet Havaliman›

Marmaris

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

Diyarbak›r
Tel: (0412) 228 22 17 Faks: (0412) 228 22 17

Van
Tel: (0432) 216 15 78 17 Faks: (0432) 214 74 86

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

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

‹zmit / Kocaeli
Tel: (0262) 325 06 07 Faks: (0262) 324 55 22

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

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

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

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

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

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

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

Bostanc› Ba¤dat Cad. Ata Apt. No: 524 D: 4
Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 380 36 00 Faks: (0216) 380 81 40
www.mineralgroup.com.tr•info@mineralgroup.com.tr
‹zmir
Tel: (0232) 374 28 20 Faks: (0232) 374 28 40

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

Kuﬂadas›

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

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

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

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

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

TR‹O CAR RENTAL

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

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

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

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

‹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

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

Tel: (0272) 315 40 07

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

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

Bursa
Tel: (0224) 224 35 87

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

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

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

Denizli
Tel: (0533) 966 29 32 (Gsm)

Diyarbak›r

VITESSE F‹LO K‹RALAMA
Kore ﬁehitleri Cad. Esentepe Mah. No: 36 / 2
34394 ﬁiﬂli/‹stanbul
Tel: (0212) 275 47 57 Faks: (0275) 47 14
www.vitesse.com.tr•gdomeke@vitesse.com.tr

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

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

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

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

WORLD RENT A CAR

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

Kayseri

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

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

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

Bursa

Direkt Rezervasyon

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

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

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

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

Malatya

Bodrum

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

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

‹stanbul / Bak›rköy

Dalaman

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

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

Ankara

Eskiﬂehir

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

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

‹zmir

Erzurum

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

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

Antalya

‹stanbul Atatürk Havaliman›

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

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

Kayseri

‹zmir Havaliman›

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

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

Trabzon

Kayseri

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

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

Nevﬂehir

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

Antalya

Tel: (0384) 341 67 60 Faks: (0384) 341 67 61
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ULUGÖL OTOMOT‹V SAN.
T‹C. LTD. ﬁT‹.

TFS OTO K‹RALAMA

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Tel: (0252) 697 51 20 Faks: (0252) 697 51 20

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

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

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

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

PUSULA OTO K‹RALAMA

TEPRENT A CAR

Tel: 0(212) 215 24 19 Faks: 0(212) 215 22 98
Tel: 0(216) 411 95 39 Faks: 0(216) 411 95 48

PLAN TOURS

Haktan ‹ﬂ Merkezi No:39 Setüstü/Kabataﬂ 34427 ‹stanbul
Tel: (0212) 292 64 66 Faks: (0212) 292 64 30
www.tebarval.com.tr•oguz.petorak@tebarval.com.tr

Tel: 0(212) 352 91 81 Faks: 0(212) 352 91 80

Dalaman
Konya

TEB ARVAL ARAÇ F‹LO
K‹RALAMA A.ﬁ.

Dalaman Havaliman›

Gaziantep

Tel: (0414) 318 25 00

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

Tel: 0(224) 781 80 19 Faks: 0(224) 233 63 25

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

ﬁanl›urfa Dedeman Otel

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

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

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

Tel: (0414) 316 22 23 Faks: (0414) 316 24 25

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

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

Antalya Havaliman›

Nevﬂehir
ﬁanl›urfa

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

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

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

Erzurum

Samsun Havaliman›

Bodrum Milas Havaliman›

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

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

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

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

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

Isparta

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

Samsun

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

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

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

AJANDA

10 - 26 Ocak

20 Ocak

CEM YILMAZ - CM101MMXI

ﬁEVVAL SAM’LA ‹STANBUL MUS‹K‹S‹

Stand-up gösterilerine bir süre ara veren Cem
Y›lmaz’›n, beklenen yeni gösterisinin biletleri sat›ﬂa
ç›kar›ld›. Film çekimleri için stand-up gösterilerine
bir süre ara veren Cem Y›lmaz, yeni gösterisiyle
Ocak ay› boyunca T‹M Maslak Show Center‘da
olacak.

‹ﬂ Sanat, kültürel ve estetik bilgisi yok olmakta olan
‹stanbul’u ve müzi¤ini hat›rlatmay› hedefleyen konser serisinin bu sezon üçüncüsünü gerçekleﬂtiriyor.
Y›llard›r televizyonlar ve radyolarda belgesel-müzik
programlar› yapan ve müzik kültürü hakk›nda yazd›¤› yaz›larla bu alana büyük katk›da bulunan ‹ncilâ
Bertu¤, Galatasaray Lisesi, ‹stanbul Radyo Evi, Sultanahmet Camii gibi bilinen sekiz farkl› mekân› önceden kay›t edilmiﬂ görüntülerle anlat›rken bu mekânlarla iliﬂkisi olan bestekârlara dair hat›ra ve nüktelere de yer verecek. Bestekârlar›n eserlerini de son
y›llarda Türk Müzi¤i icras›nda özgün üslubu ile öne
ç›kan ﬁevval Sam seslendiriyor.

19 Şubat
21 Ocak

EFSANEV‹ TOPLULUK “CIRQUE DU
SOLEIL” ‹LK KEZ TÜRK‹YE’DE

DISNEY LIVE

Gösteri sanatlar›nda yepyeni bir boyut açan Kanadal›
dünyaca ünlü topluluk Cirque Du Soleil’un en köklü
gösterilerinden Saltimbanco, Pozitif organizasyonu ile
Akbank’›n ana sponsorlu¤unda, ilk kez Türkiye’ye
geliyor. 19 ﬁubat – 4 Mart 2011 tarihleri aras›nda
Abdi ‹pekçi Arena’da sahne alacak Cirque Du Soleil
toplulu¤u, asla kaç›r›lmamas› gereken görselli¤iyle
akrobasi ve teatral performans›n doru¤a ç›kt›¤›, bir
ﬂehir masal›n› konu eden muhteﬂem Saltimbanco gösterisiyle nefesleri kesecek.

Biletleri aylar öncesinden sat›ﬂa ç›kan ve tükenmek
üzere olan Mickey’nin Masal Dünyas›, Türk çocuklar›
ile buluﬂmak için gün say›yor. Disney’in masals› atmosferini Türkiye’ye taﬂ›maya haz›rlanan bu sihirli gösterinin son biletleri Biletix’de sat›ﬂa sunulmaya devam
ediyor. 14 ﬁubat’a kadar Haliç Kongre Merkezi’de sahnelenecek gösterinin sponsorlu¤unu, Türk Telekom’un
çocuklar için geliﬂtirdi¤i TTÇocuk portal› üstleniyor.
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