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SEVG‹L‹ MESLEKTAﬁLARIM,
Yaz mevsimi ile beraber turizmdeki hareketlenme ve bunun sonucu olarak, günlük
kiralama dolulukta en üst seviyelere ulaﬂt›. Operasyonel kiralama taraf›nda da
2009’a göre ilk 6 ayda çok daha yüksek bir talep ile karﬂ› karﬂ›yay›z. 2010 y›l› sektörümüz aç›s›ndan iyi bir sene olmakta. Öte yandan hem hizmet hem de ihracat
aç›lar›ndan en önemli iﬂ orta¤›m›z olan Avrupa’n›n zor günler geçiriyor olmas› orta
vadede ülke ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Senenin özellikle son çeyre¤inde
dikkatli olmak gerekir.
Derne¤imiz aç›s›ndan da gündemin dolu oldu¤u bir iki ayd›. Otomotiv ile buluﬂmalar
toplant›lar›na Renault ile baﬂlad›k ve TEB Arval sponsorlu¤undaki CVO konferans›na
kat›ld›k. Her iki toplant› ile ilgili olarak haberleri bu say›da bulabilece¤iniz gibi, sunulan
raporlar› önümüzdeki say›da irdeliyor olaca¤›z.
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Her iki toplant›da da sektörümüzden önemli ölçüde kat›l›m vard›. Öte yandan özellikle
aﬂa¤›da ajandas›n› bulabilece¤iniz otomotiv ile buluﬂmalar toplant›lar›na hem günlük hem
operasyonel kiralama iﬂ kollar›ndan daha fazla kat›l›m olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Markalar en üst düzey yöneticileri ile toplant›ya kat›l›rken, bizler için sat›ﬂ, sat›ﬂ sonras› ile
ilgili eleﬂtiri, yorum ve katk›lar›m›z› eldivensiz olarak verecebilece¤imiz bir ortam olmas›
itibari ile tüm üyelerimiz için çok yararl› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Güzel bir yaz diliyorum.

Markalarla Buluﬂma Takvimi - 2010
15 Eylül 2010 - Peugeot
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Rent A Car Dergisi T.C. yasalar›na uygun olarak
yay›mlanmaktad›r. Foto¤raf ve bilgilerin kullan›m hakk›
Rent A Car Dergisi’ne aittir, izinsiz kaynak gösterilerek
dahi al›nt› yap›lamaz.
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SEKTÖRDEN

DO⁄Uﬁ OTOMOT‹V’‹N WEB S‹TES‹ YEN‹LEND‹
Do¤uﬂ Otomotiv’in kurumsal imaj›na uygun olarak yeniden tasarlanan ve geliﬂtirilen www.dogusotomotiv.com.tr
web sitesi hizmete aç›ld›. Do¤uﬂ Otomotiv’in faaliyet gösterdi¤i alanlardan oluﬂan ana sayfa ekran›nda “Biz”,
“Markalar›m›z”, “Perakende”, “Finans”, “‹kinci El”,
“Yedek Parça ve Sat›ﬂ Sonras› Hizmetler”, “Üretim”,
“Tüvturk”, “Yabanc› Yat›r›mlar” ve “‹letiﬂim” baﬂl›klar›
bulunuyor. Ana menü yap›lanmas› ise “Hakk›m›zda”,
“Yat›r›mc› ‹liﬂkileri”, “Sosyal Sorumluluk”, “‹nsan Kaynaklar›”, “Bas›n” ve “‹letiﬂim” menülerinden oluﬂuyor.
Do¤uﬂ Otomotiv’in yenilenen web sitesini ziyaret eden
kullan›c›lar ayn› zamanda Do¤uﬂ Otomotiv ile ilgili birçok veriye kolayca ulaﬂabilecek. Sitede yat›r›mc›lar için
geliﬂtirilen özel fonksiyonlar d›ﬂ›nda, Bas›n Odas›, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, ‹nsan Kaynaklar› bölümleri ile
Do¤uﬂ Otomotiv hakk›nda geniﬂ bilgiye sahip olunabilecek. Web sitesinde insan kaynaklar› için yeniden tasarla-

nan ve do¤rudan Do¤uﬂ Otomotiv ‹nsan Kaynaklar› bölümünde verileri tutulan iﬂ baﬂvuru formu ile otomotiv
sektöründe kariyer planlamas› yapan gençlere de f›rsatlar
sunuluyor.

TRIO CAR RENTAL
YEN‹ ADRES‹NDE

EN ATEﬁL‹ HATCHBACK
LANCIA DELTA

Türk otomotiv sektörünün yak›ndan tan›d›¤›,
uzun y›llard›r oto kiralama sektörünün önde
gelen isimleri aras›nda yer alan ve halen yönetim kurulu üyesi bulundu¤u TOKKDER’in üç
dönem baﬂkanl›¤›n› da yapan ‹lhan Y›lmaz
yönetimindeki TRIO Car Rental, merkez ofisini Ka¤›thane’ye taﬂ›d›. 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren faaliyetlerini yeni adresinde
sürdürecek olan TRIO Car Rental, merkez
ofis d›ﬂ›nda Türkiye çap›nda 9 noktadaki
ofisleriyle müﬂterilerine hizmet ulaﬂt›r›yor.
Firman›n yeni adresine “Üyeler” sayfam›zdan
ulaﬂabilirsiniz.

‹ngiliz Autocar Dergisinin okurlar› aras›nda düzenledi¤i “Tüm zamanlar›n en ateﬂli hatchback modeli” oylamas›n›n sonucunda Lancia’n›n efsanevi Delta HF Integrale modeli birinci oldu. Autocar okurlar›n›n oylar›yla
aç›k ara birincili¤e ulaﬂan Lancia’n›n tasdikli ralli efsanesi Delta HF Integrale ile ilgili aç›klama yapan Autocar editörü Chas Hallett; “Autocar okurlar›n›n Lancia
için oy kullanmas› hiç ﬂaﬂ›rt›c› de¤il; 80’lerde pazara sunuldu¤unda çok h›zl› bir ﬂekilde, rallilerdeki baﬂar›s›yla
büyük ve heyecanl› bir hayran kitlesi elde etmiﬂti.” dedi.
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AUDI AYRICALIKLARI
ﬁENYILDIZ’DA

ADAC&ERGO
S‹GORTA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹

ﬁeny›ld›z, kaliteli tasar›m, dünya standartlar›ndaki çözüm odakl›
hizmet anlay›ﬂ›, %100 müﬂteri memnuniyetine verdi¤i önemle iddias›n› ilk günkü heyecan› ile sürdürmekte. ﬁeny›ld›z, tüm Audi
e¤itimlerini tamamlam›ﬂ, konusunda uzman kadrosu ile sizlere
Audi’nin ayr›cal›klarla dolu dünyas›n›n kap›lar›n› aç›yor. ﬁeny›ld›z’›n 600 m2 lik
showroomunda
sergilenen Audi
A3’lerden Audi
TT’ye, Audi S5’lerden Audi A8’e kadar farkl› be¤enilere uygun Audi’ler,
Audi tutkunlar›n›n
baﬂ›n› döndürüyor.
Ayr›ca ﬁeny›ld›z’›n araç park›nda bulunan her modeldeki test
araçlar›yla diledi¤iniz Audi ile test sürüﬂü keyfini ﬁeny›ld›z ayr›cal›¤› ile yaﬂayabiliyorsunuz. ﬁeny›ld›z, sundu¤u ayr›cal›kl› hizmetlerle farkl›l›¤›n› ortaya koyarak, 3500m2 lik servis alan›nda 100
kiﬂilik ekibi ve ayda 1300 araçl›k servis kapasitesiyle, Audi müﬂterilerine en güvenilir ve en kaliteli hizmeti sunmak için çal›ﬂ›yor.
Dört dörtlük konfor, mükemmel zamanlama do¤ruluk, ﬂeffafl›k,
özen gibi “serviste prestijin 7 prensibinden” asla taviz vermeyen
ödüllü servisin ayr›cal›kl› hizmetlerinden baz›lar›: Ücretsiz yerinden al›m yerine teslim hizmeti, Oto kiralama deste¤i ve çekici hizmeti, ‹DO bilet temini, Lastikleri de¤iﬂtirip ücretsiz saklama, Havaalan›na shuttle hizmeti, Araç muayenesi öncesi ekspertiz hizmeti, servis@audisenyildiz.com’dan bak›m randevusu alma kolayl›¤›.

Avrupa’n›n en büyük asistans ﬂirketi ADAC
ile Türk sigorta ﬂirketlerinin önde gelen kurumlar›ndan olan ERGO Sigorta anlaﬂt›. Almanya’da “Sar› Melekler” olarak an›lan
ADAC çal›ﬂanlar›, ERGO müﬂterilerinin acil
yard›m taleplerini karﬂ›layarak, ERGO için
güvenilir iﬂ orta¤› olacak. ADAC,
350.000’in üzerindeki ERGO müﬂterisine
çekme, kurtarma, ambulans, kiral›k araç, çilingir, tesisatç›, camc› ve bir çok organizasyon hizmetleri sunacak. Y›l›n 365 günü 7
gün 24 saat verilecek olan bu hizmetler,
ADAC’›n yayg›n tedarikçi a¤› arac›l›¤›yla 81
ilde ve yurtd›ﬂ›nda verilecek. Almanya’da 17
milyon müﬂteriye hizmet veren ADAC, Türkiye’de de asistans hizmetlerinde bu rakamlara ulaﬂmay› hedefliyor.

RENAULT LATITUDE GÜNIﬁI⁄INA ÇIKIYOR
Renault, dünya pazarlar›na dönük
yeni üst orta s›n›f modelini tan›tt›.
Cömert ve dengeli ölçüleri, güçlü motor seçenekleri hakk›nda ipucu veren
ön tasar›m›, geniﬂ bagaj hacmi ile Renault Latitude ﬂ›k ve prestijli bir otomobil görüntüsü sergiliyor. Sa¤laml›¤› ile kabul gören teknik temeller üzerinde geliﬂtirilen bu yeni model, Renault’nun uluslararas› üst orta s›n›f
ürün arz›n› zenginleﬂtirecek. Latitude
statüye, kalite hissine ve boyutlar›yla

konfora duyarl› olan müﬂteri kesimini hedefliyor. Latitude, Renault’nun
uluslararas› sedan model gam›n›n lokomotifi olarak konumlan›yor. Önü-

müzdeki Moskova fuar›nda vitrine
ç›kacak olan Latitude 2010 sonbahar›ndan itibaren Asya, Afrika, Rusya,
Türkiye, Körfez Ülkeleri, Avustralya
ve Meksika’da sat›ﬂa sunulacak. Renault Latitude Türkiye’de Ocak
2011’de ticarileﬂtirilecek. Renault Latitude, Paris Mondial fuar›n›n yeniliklerinden biri olacak. Fuarda teﬂhir
edilecek olan modelin iç mekân üstünlükleri ile donan›m ve motor seçeneklerinin tamam› fuarda tan›t›lacak.
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TOYOTA PLAZA SONKAR’DAN ‹LK ÇEVREC‹
OTOMOB‹L TESL‹MATI
Gezegenin en sevdi¤i otomobil olarak lanse edilen,
Toyota’n›n dünyada en çok tercih edilen, düﬂük
emisyon de¤erleri ve ekonomik kullan›m avantaj›n› bir
arada sunan Hybrid Synergy Drive teknolojisiyle sürüﬂ
devrimi sa¤layan hibrid motorlu modeli Toyota
Prius’un, Türkiye’deki ilk filo sat›ﬂ›n› Toyota Plaza
Sonkar gerçekleﬂtirdi. Geçti¤imiz ay içinde Toyota
Prius’lar Hedef Filo Hizmetleri ﬂirketine teslim edildi.
Türkiye’de ilk hibrid otomobil filo teslimat›n› gerçekleﬂtiren Toyota Plaza Sonkar 2009 y›l›nda oldu¤u gibi
2010 y›l›nda da Toyota’n›n en prestijli ödülü olan
"‹CH‹BAN" Müﬂteri Memnuniyeti ödülünü alarak iki
y›l üst üste Türkiye’nin bir numaras› olmaya devam

ediyor. Gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u teslimat ile Toyota Plaza
Sonkar çevreye sayg›l› otomobillerin de yayg›nlaﬂmas›
yolunda ilk ad›m› atm›ﬂ oldu.

HYUNDAI GENESIS SEGMENT‹N‹N EN GÜVENL‹S‹
Hyundai’nin Kuzey Amerika’da 2009 y›l›n›n otomobili
seçilen modeli Genesis, IIHS’nin (Insurance Institute for

Highway Safety – Otoyol Güvenli¤i Sigorta Enstitüsü)
yapt›¤› son çarp›ﬂma testlerinde “segmentinin en güvenli
arac›” seçildi. IIHS’nin ön, yan, takla ve arka çarp›ﬂma
testlerinden “iyi” de¤erlendirmesini alan araçlarda aktif
ve pasif güvenlik unsurlar› da de¤erlendiriliyor ve segmentinin en güvenli araçlar› belirleniyor. Hyundai Genesis de çarp›ﬂma testlerinden elde etti¤i yüksek sonuca ek
olarak ESP ve EBD gibi kaza önleyici sistemleri ve kaza
an›nda yolcular› koruyan sekiz havayast›¤› ve elektronik
aktif koltuk baﬂl›klar› gibi sistemleri sayesinde IIHS taraf›ndan Mercedes E-Serisi ile birlikte segmentinin en güvenli arac› olarak belirlendi.

GÖKﬁENLER SAAB’IN D‹STR‹BÜTÖRÜ OLMA YOLUNDA
General Motors’un yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar› kapsam›nda elden ç›kard›¤› ‹sveç kökenli
otomobil markas› Saab’›n yeni distribütörü
Gökﬂenler Otomotiv oluyor. Gökﬂenler ilk
aﬂamada, Saab’›n sadece sat›ﬂ sonras› hizmet sa¤lay›c›s› olacak. Gökﬂenler Otomotiv Sat›ﬂ Müdürü Cüneyt Tosun, Saab’›n
kapasite ve ürün gam› program ve hedefleri
netleﬂtikçe sat›ﬂta da faaliyet gösterebileceklerine iﬂaret etti.
12>13

Distribütörlük görüﬂmelerinin sürdü¤ünü ifade
eden Tosun, görüﬂmelerin y›l sonuna do¤ru
sonuçlanabilece¤ini ifade etti.
Tosun “Gökﬂenler, mevcut Saab servis
altyap›s›n› bozmadan, yeni eklenecek
noktalarla markan›n servis kapasitesini
daha güçlü hale getirmeyi amaçl›yor.
Temmuz ay›ndan itibaren yeni Saab 9-5 ve
9-3 ile ileride ç›kacak di¤er modellerin ithalat›n›n da baﬂlamas› planlan›yor” dedi.
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OTOKOÇ OTOMOT‹V PAZARA GÖRE 3 KAT BÜYÜDÜ
Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi ve araç kiralama ﬂirketi Otokoç Otomotiv, 2010 y›l›n›n ilk 4
ay›nda sat›ﬂlar›n› bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %24 art›rarak 13
bin 146 araca ulaﬂt›. Türkiye’deki
toplam araç sat›ﬂlar› ise geçen y›l›n
ayn› dönemine k›yasla %7 artarak
163 bin 954 oldu.
Otomotiv perakendecili¤i ve araç kiralama sektöründeki ilk dört ay sonuçlar›n› de¤erlendiren Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, yeni araç sat›ﬂlar›n›n Nisan ve
May›s aylar›nda da h›z kesmedi¤ini,
2009 sonundaki beklentilerin aksine
pazar›n büyümeye devam etti¤ini
söyledi. Geçti¤imiz y›l hükümetin

uygulad›¤› ÖTV teﬂvi¤inin yerini bu
y›l TL’nin de¤er kazanmas›yla Euro
teﬂvi¤inin doldurdu¤unu belirten Özdemir, ilk dört ayl›k süreçte otomotiv markalar›n›n yapt›¤› indirim
kampanyalar› ve uygun faizli banka
kredileri sayesinde sektörün büyümeye devam etti¤ini sözlerine ekledi.
Otokoç Otomotiv bünyesinde Avis
ve Budget markalar›yla k›sa dönemli
araç kiralama iﬂini yapt›klar›n› da
hat›rlatan Özdemir, Avis’in %17 pazar pay›yla sektör lideri oldu¤unu,
Budget’›n ise üçüncü s›rada yer ald›¤›n› belirtti. 2009 y›l›nda sektörün,
krizin de etkisiyle dura¤an bir görünüm sergiledi¤ini, buna ra¤men geçti¤imiz y›l Avis’te %20, Budget’ta ise

MERMERLER
OTOMOT‹V’‹N
TERC‹H‹ LUKOIL
LLK International Firmas›’na ait Lukoil markas›yla sözleﬂme imzalayan Mermerler Otomotiv,
Chery’nin sat›ﬂ sonras› faaliyetlerinde ve servis
kampanyalar›nda birlikte yol alaca¤› ya¤ markas› olarak Lukoil’i tercih etti.
Pazarda 7. büyük madeni ya¤
ﬂirketi olan Lukoil, Türkiye’deki bayi yap›lanmas›n› büyük ölçüde tamamlam›ﬂ ve
Akpet madeni ya¤ fabrikas›n›n devri ile fabrika say›s›n›
7’ye ç›karm›ﬂt›r. Lukoil, Türkiye piyasas›na girdi¤i anda
büyük ilgi gören ürünler özellikle yedek parça ma¤azalar›,
yetkili servisler ve filolar taraf›ndan h›zl› bir ﬂekilde kullan›ma al›nm›ﬂ ve yüksek kullan›c› memnuniyetine müteakip kullan›m oranlar› artmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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%50 büyüme kaydettiklerini belirten
Özdemir, bu seneki hedeflerinin geçen seneki büyüme rakamlar›n› yakalamak oldu¤unu ifade etti.

BRIDGESTONE’DAN
LAST‹K KONTROLÜ
Bridgestone, Formula 1 Scuderia Ferrari Pilotu Felipe Massa’n›n da kat›l›m›yla May›s ay›nda tan›t›m›n› yapt›¤› ve trafik kazalar›n›n önlenmesi amac›yla özellikle güvenli araç
kullanma konusunda e¤itici ve bilgilendirici çal›ﬂmalar› içeren “Yola Güvenli
Ç›k, Yolun Hep
Aç›k” projesi çerçevesinde araçlar›n lastik diﬂ derinlik ve bas›nç ölçümü uygulamas›n› baﬂlatt›. Bridgestone’un “Güvenli
Yollar Ekibi” taraf›ndan, ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’deki 45 BP istasyonunda
Haziran ay› boyunca gerçekleﬂtirdi¤i uygulamada, yap›lan
lastik bas›nc› ve diﬂ derinli¤i ölçümleri sonucunda sürücülere lastik durumlar›n› belirten bilgilendirici kartlar verildi.
Kampanyan›n 8 ana mesaj›ndan biri olan “Lastik Kontrolü” konusunda sürücüleri bilgilendirmek için haz›rlanan
lastik diﬂ derinlik ve bas›nç ölçüm kartlar›yla tüm sürücülere TÜV onayl› yang›n tüplü trafik seti, dijital bas›nç ölçer,
Bridgestone el havlusu gibi sürpriz hediyeler de da¤›t›ld›.

SEKTÖRDEN

ALFA ROMEO GIULIETTA’YI BEYAZ PERDEN‹N
YILDIZI UMA THURMAN TANITACAK
Alfa Romeo Giulietta modelinin uluslararas› reklam filmlerinde ünlü oyuncu Uma Thurman rol alacak. Kusursuz
imaj›n›n yan› s›ra agresifli¤i, cesaret, dinamizm ve güzellikle birleﬂtiren Pulp Fiction ve Kill Bill film serisinin baﬂrol oyuncusu Thurman, Alfa Romeo Giulietta’n›n 5 farkl›
karakterini anlatacak. Alfa Romeo’nun 1950’li y›llarda
ilk olarak tan›tt›¤› ve k›sa sürede farkl› karoser tipleriyle
de birer efsane haline dönüﬂen “Giulietta” model ailesinin
ad›n› taﬂ›yarak yollara ç›kacak yeni modelin reklam filminin yönetmenli¤ini ise Kevin Fitzgerald üstlenecek.
Uma Thurman’›n agresiflikle birlikte cesaret, dinamizm
ve güzelli¤i birleﬂtiren imaj›, Alfa Romeo’nun konforlu,
dinamik ve yüksek güvenlik özelliklerini vurgulayan reklam filminde baﬂrolü almas›nda büyük etken oldu. Tama-

FIAT’TAN GELECE⁄‹N
OTOMOB‹L‹

2010 Sao Paulo Otomobil Fuar›’nda sergilenecek Fiat
FCC III isimli yeni konsept arac›n›n temelini oluﬂturan ve
Fiat Mio ad› verilen yeni ﬂehirli konsept otomobil geliﬂtirme projesinin ilk eskizleri yay›nland›. Fiat’›n otomotiv
mühendislik bölümü taraf›ndan geliﬂtirilen Fiat Mio projesinin sonucu olan FCC III konsepti, h›zl›ca park edilen,
s›f›r emisyon üreten ve tek noktada birleﬂen multimedya
sistemlerine sahip yeni nesil ﬂehirli otomobillerin gelece¤i
hakk›nda fikir vermesiyle dikkat çekiyor. Fiat FCC III’ün
ön taraf›nda öne ç›kan özelliklerinden biri aﬂa¤›dan ilerleyerek, farlarla birlikte güçlü bir imaj yaratan ön cam
“kubbesi”nin üzerinden geçen yan k›s›mlard›r. Fiat FCC
III’ün lastik ve jantlar›, otomobile daha iyi aerodinamizm
sa¤layan geniﬂ tekerlek göbekleri ile kaplanm›ﬂ.
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m› Amerika Birleﬂik Devletler’in de çekilen ve William
Shakespeare’den al›nt› dizelerle süslenen Alfa Romeo Giulietta reklam kampanyas›n›n bas›n ve afiﬂ foto¤raflar›n›
ise ünlü ‹talyan foto¤rafç› Fabrizio Ferri çekti.

ÇEVRE DOSTU
VW CADDY ECOFUEL
Volkswagen taraf›ndan üretilen ve S›k›ﬂt›r›lm›ﬂ
Do¤al Gaz (CNG) ile çal›ﬂan Caddy EcoFuel
özellikle, daha temiz egzoz gaz› at›¤›na sahip ve
dizel yak›ta oranla yaklaﬂ›k yüzde 50 daha ekonomik olmas›yla ön plana ç›k›yor. CNG'nin yak›t olarak kullan›ld›¤› Caddy EcoFuel’ün çevre
aç›s›ndan en büyük yarar› egzoz gazlar›n›n
önemli oranda azalt›lm›ﬂ olmas›. Eﬂde¤er TDI
motoruyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, Caddy EcoFuel’in karbonmonoksit (CO2) at›¤› yüzde 50'yi
aﬂan oranda daha az, azotoksit (Nox) at›¤› yüzde 70 daha az ve is parçac›klar› da s›f›r de¤erlerini veriyor. Caddy EcoFuel özel sipariﬂ üzerine
Türkiye’ye getiriliyor.

YAKIN PLAN

SEKTÖRDEN

BEYAZ F‹LO’DAN
SIRA DIﬁI TANITIM

PERFORMANSIN YEN‹ ADI:

AUDI R8 GT
Audi, R8 yüksek performans spor otomobilinin s›n›rl›
üretim versiyonu olan R8 GT’yi pazara sunuyor. 5.2 litre V10 motoruyla 560 HP’ye yükseltilen gücü ve yaklaﬂ›k 100 kg azalt›lan a¤›rl›¤› ile son derece performansl› R8 GT, 0’dan 100km/s h›za 3.6 saniyede ç›kabiliyor ve 320 km h›za
ulaﬂ›yor.
2008 y›l›nda R8, 2010 y›l›nda R8
V10 ile “Y›l›n Performans Arac› Ödülü” alan ve R8 LMS ile ilk sezonunda
23 yar›ﬂta birincilik elde eden R8 Serisi,
ﬂimdi de R8 GT ile sokaklara ç›k›yor.
Yaln›zca 333 adet ile s›n›rl› olacak bu
özel üretim serisinde, her bir R8 GT’nin
vitesi üzerinde üretim numaras› yazacak.
R8 GT’nin alüminyum ASF gövdesi sadece 210 kilogram. Motor iskeleti ultra hafif
magnezyumdan yap›lan R8 GT’nin ASF
gövdesi Neckarsumlm Fabrikas›’nda, büyük k›sm› elle
gerçekleﬂtirilen zorlu bir yap›m sürecinden geçti. Gövde18>19

nin yüksek gücü yüksek performans araçlar›n›n kusursuz iﬂlenme tarz›n›n temelini oluﬂturuyor. Ayr›ca son derece üstün bir çarp›ﬂma güvenli¤i sa¤l›yor. R8 5.2 FSI
quattro ASF gövdesi sayesinde, quattro all-wheel-sürüﬂ özelli¤i ve opsiyonel R tronic ﬂanz›man›yla sadece 1625 kg a¤›rl›¤›nda.
R8 GT 0’dan 200km/s h›za 10.8 saniyede ulaﬂ›yor. Debriyaj 329 km h›za ulaﬂ›lana kadar
performans›n› kaybetmiyor ve tork e¤risi, seri
üretim versiyonundan daha fazla bir ﬂekilde,
540 Nm’lik en yüksek noktaya ulaﬂ›yor. V10
motorlu R8 GT, litre baﬂ›na 107.6 hp’lik
özel bir güç rand›man›na sahip. R8 GT’deki
vites de¤iﬂiklikleri ise R tronic s›ral› manuel
ﬂanz›man ile gerçekleﬂtiriliyor.
R8 GT, siyah ve koyu gri ile bezenmiﬂ ergonomik bir iç tasar›ma sahip. Direksiyon, tavan kaplamas›, tepe sütunlar›, diz tamponlar›, park freni ve koltuklar kontrast dikiﬂlerle vurgulanm›ﬂ alcantara ile kapl›.

Ankara’n›n çeﬂitli noktalar›n› “ GER‹LLALAR” bast›. Atakule Kavﬂa¤›,
Bahçelievler, Tunal› Ku¤ulu Park’ta “ gerilla marketing “ yapan gençler
görürseniz ﬂaﬂ›rmay›n.
Ankara ve Anadolu’nun 7.600 araçl›k filosu ile en büyük filo kiralama firmas› olan Beyaz Filo, filo kiralama sektöründe Ankara’da
ilk kez yap›lan gerilla marketing uygulamalar›na imza at›yor.
Bankalarda, noterlerde, yolda giderken otomobillerde ya da k›rm›z›
›ﬂ›kta dururken birden karﬂ›n›za ç›kan gençler “Kasko yapt›rmay›p
da kaskolu olan sürücüye ne denir?”, “Çorap de¤iﬂtirir gibi lastik de¤iﬂtiren sürücüye ne denir?”, “Fenni muayeneyle u¤raﬂmay›p kendisine
check up yapt›ran sürücüye ne denir?” gibi
çok farkl› sorularla karﬂ›n›za ç›k›yor... Bilin
ki, Beyaz Filo Kiralama’n›n kampanyas› ile
tan›ﬂm›ﬂ bulunuyorsunuz.
Radyo ODTÜ’de de her akﬂam Eve Dönüﬂ
kuﬂa¤›nda Beyaz Filo ile ilgili sorular› duyabilirsiniz. Sorulara do¤ru cevap veren ve
araçlar›nda “Beyaz Filo Stickerlar›” bulunan araçlar, hediyeler kazan›yor. AVM
otoparklar›nda da Beyaz Filo stickerlar› bulunan araçlar, rastgele seçilerek hediye kazand›¤›na iliﬂkin bilgilendiriliyor.
Ankaral›lar bu GER‹LLARI çok sevdi...

YAKIN PLAN

EN M‹N‹K

CABRIO FIAT 500C
‹talyan otomobil üreticisi Fiat’›n global sat›ﬂ
performans›yla önemli baﬂar›lara imza atan
küçük s›n›ftaki ikon modeli Fiat 500’ün cabrio karoserli versiyonu ülkemizde de sat›ﬂa sunuldu.
Cabrio karoserli Fiat 500
versiyonu, ilk etapta güçleri 69 ila 100 HP aras›nda
de¤iﬂen iki benzinli motorla
ithal ediliyor. 1.2 litre 69
HP’lik benzinli motor versiyonunda Dualogic otomatik
ﬂanz›man›n iste¤e ba¤l› olarak tercih edilebildi¤i Fiat
500C, Pop ve Lounge ad› verilen iki ayr› donan›m seçene¤iyle sat›n al›nabiliyor.
Gerek tasar›m› gerek boyutlar›yla hatchback
karoserli Fiat 500 modeliyle çok benzer özellikler sergileyen Fiat 500C, elektrikli sofftop
tavan›yla fark›n› ortaya koyuyor. Kumaﬂ
kapl› ve sürgülü tavan sistemi, fildiﬂi, k›rm›z›
ve siyah olmak üzere 3 farkl› renkle sat›n al›nabiliyor. 3.55 metrelik uzunlu¤u ve 1.65
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metrelik geniﬂli¤iyle zaten ideal bir metropol
ulaﬂ›m arac› olarak dikkat çekmeyi baﬂaran
Fiat 500 ailesinin yeni
üyesi, modern aç›l›r tavan konseptiyle ayn›
zamanda dört mevsim
ideal kullan›ma imkan
sa¤l›yor ve en güçlü
özelliklerinden olan
tasar›m› daha da iddial› hale getiriyor.
Bununla birlikte Fiat’›n ekolojiye ve
mobiliteye ba¤l›l›¤›n›n bir kan›t› olarak Fiat 500C’nin hem 1.2 litre 69 HP hem de 1.4
litre 100 HP’lik benzinli motorlar›nda
Start&Stop teknolojisi iste¤e ba¤l› olarak sat›n al›nabiliyor. Özellikle s›k›ﬂ›k trafikte ve
rölantide beklerken yak›t tüketiminin ve karbon sal›n›m›n›n artmas›n› engelleyen sistem,
vites boﬂa al›nd›¤›nda motoru anl›k olarak
durduruyor. Motoru tekrar çal›ﬂt›rmak için
ise vitesi seçmek yeterli oluyor.

TOKKDER

HUKUK
Yaz›:
Av. ﬁule TAﬁKAN

TOKKDER
LOGOSUNU YEN‹LED‹
Türkiye oto kiralama sektörünün temsilcisi
TOKKDER, Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere logosunu de¤iﬂtirdi ve kurumsal kimli¤ini yeniledi.
Yeni logosuyla birlikte, dernek faaliyetlerinde de birçok yenili¤e imza atacak olan
TOKKDER, günlük oto kiralama ve operasyonel kiralama hizmetleri konusunda faaliyet gösteren üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
Mart 2010 tarihinde gerçekleﬂtirilen Genel
Kurul’un ard›ndan göreve baﬂlayan yeni yönetim kurulu, önceki yönetimlerden devrald›klar› görevi devam ettirerek sektörde birli¤i ve beraberli¤i güçlendirerek, araç kiralama hizmetlerinin sa¤l›kl› bir yap› içinde
yürütülebilmesi için gereken çal›ﬂmalar›n
hem kamu nezdinde, hem özel alanda geliﬂtirilmesini sa¤lamak için çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Sektörün dinamizmini ve TOKKDER’in oto
kiralama sektörünü kapsayan bir çat› örgüt
kimli¤ini yans›tan yeni logo, TOKKDER’in
kiralama sektörünün her geçen gün artan bilinirli¤i ve büyüyen yap›s› içinde gereken iletiﬂimi sa¤lamas›n›n bir arac› olacakt›r.
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TRAF‹K CEZALARI
TUTANAKLARININ ESASLARI

“

Trafik Para Cezalar›n›n Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullan›lacak
Belgeler Hakk›nda Yönetmelik” in
“Tescil Plakas›na Göre Tutanak Düzenlenmesi” baﬂl›kl› 9. maddesine göre; 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’nun yetki verdi¤i trafik zab›tas›, trafik zab›tas›n›n bulunmad›¤› yerlerde polis ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’n›n görevlendirdi¤i personel taraf›ndan; trafi¤i tehlikeye düﬂürecek,
engel olacak ﬂekilde veya yasaklanm›ﬂ
yerlerde park edilen, trafik kural ve
yasaklar›na ayk›r› davran›ﬂlar› belirlenmiﬂ bulunan, sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’nun 26/1-2,
31/b, 36/son ve 49. maddeleri hükümlerine uymayan araçlar› kullanan sürücüler, ayn› zamanda araç sahibi de¤ilse araç sahiplerine de ayr›ca ayn›
miktar kadar, arac›n tescil belgesindeki bilgiler esas al›narak, tescil plakas›na göre tutanak düzenlenir. Ayr›ca, karayollar› a¤›rl›k kontrol mahallerinde iﬂaret, ›ﬂ›k, ses veya görevlilerin iﬂaretlerine ra¤men tart› sistemine girmeden seyrine devam eden ve
sürücüsü tespit edilemeyen araçlara
da Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nün
yetkili personeli taraf›ndan tescil plakas›na göre ceza tutana¤› tanzim edilir. Tutana¤› düzenleyen görevliler; tutanaktaki suç yeri, tarihi, saati, arac›n plaka ve cinsini gösteren k›s›m ile
ihlal edilen kural›n madde bölümünü
doldurarak imzalar ve görevleri hitam›nda gere¤i yap›lmak üzere ba¤l›

bulunduklar› kuruluﬂun ilgili birimine teslim ederler.
“Trafik Para Cezalar›n›n Tahsilinde
ve Takibinde Uygulanacak Esas ve
Usuller ‹le Kullan›lacak Belgeler Hakk›nda Yönetmelik” in, “Tescil Plakas›na Göre Düzenlenen Tutanaklar ‹çin
Yap›lacak ‹ﬂlemler” baﬂl›kl› 10. maddesine göre Karayollar› Trafik Kanunu’nun 116. maddesi hükümleri gere¤ince, görevlilerce yetki s›n›rlar› içerisinde tescil plakas›na göre düzenlenen tutanaklar; arac›n kay›tl› oldu¤u kuruluﬂtan arﬂiv kay›tlar›na göre
araç sahibi veya iﬂleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk s›radaki) tutana¤›n boﬂ kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümleri uyar›nca tebli¤ edilir ve
tutana¤›n bir nüshas› takip ve tahsil
için ilgili mal sand›¤›na gönderilir.
Tebligat iﬂlemine yedi iﬂ günü içinde
baﬂlan›r. Yap›lan tebligatta bu ﬂekilde uygulanan cezalar için, tebli¤ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. ‹tiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Tescil
plakas›na göre tutanak düzenlenen
araçlar, tutana¤›n düzenlendi¤i yerin
d›ﬂ›nda baﬂka bir tescil kuruluﬂuna kay›tl› olup bilgisayar sorgulamas›nda
adresi tespit edilemiyorsa, adres tespiti için tutana¤›n iki nüshas› ilgili tescil kuruluﬂuna yedi iﬂ günü içerisinde
gönderilir. Tescil kayd›na göre araç
sahibi veya iﬂleteninin adresleri arﬂiv
kay›tlar›ndan tespit edilir ve 7201 sa-

y›l› Tebligat Kanunu hükümleri uyar›nca 7 iﬂ günü içerisinde tebli¤ iﬂlemlerine baﬂlanarak tebligat yap›l›r, tutana¤›n bir sureti de takip ve tahsili
için ilgili mal sand›¤›na gönderilir.
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’nun 26/1-2, 31/b, 36/Son ve 49.
maddeleri hükümlerine uymayan
araçlar› kullanan sürücülerin ayn› zamanda araç sahibi olmamalar› halinde araç tescil belgesindeki araç sahibine ait bilgiler esas al›narak, araç sahipleri ad›na tescil plakas›na göre olay
yerinde ceza tutana¤› düzenlenir. Bu
ﬂekilde araç sahipleri ad›na tanzim
edilen tutanaklar, görev hitam›nda
ba¤l› olduklar› kuruluﬂun ilgili birimine teslim edilir, (a) veya (b) bendi
hükümleri uyar›nca iﬂlem yap›l›r. Tescil plakas›na göre tutanak düzenlenen
araç sahibinin sürücü olmas› ve bu fiili iﬂledi¤inin tespiti halinde, ceza puanlamas›na esas olmak üzere “ceza
puan›” verilir.

ARAÇ TANITIM

YEN‹LENEN AM‹RAL
GEM‹S‹ AUDI A8
Audi’nin amiral gemisi A8’in yeni nesli, büyüleyici
sportifli¤i, yenilikçi teknolojisi ve üstün konforuyla bu
s›n›ftaki dengeleri de¤iﬂtiriyor.

L

üks segmentteki en sportif sedan olan yeni A8,
zarif, atletik gövdesi ve güçlü çizgileriyle, Audi’nin otomotiv tasar›m›ndaki lider konumunun alt›n› çiziyor. 5137 mm uzunlu¤a, 2992 mm dingil
mesafesine, 1949 mm geniﬂli¤e ve 1460 mm yüksekli¤e
sahip yeni A8’in oranlar› s›n›f›na göre son derece büyük. A8, ön k›sm›n›n en belirgin unsuru olan tek çerçeveli ›zgara, eskiye göre daha heykelimsi, daha fazla üç
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boyutlu ve ayr›nt› itibar›yla daha zengin. Zengin krom
uygulamalar, arac›n tipik zarafetini vurguluyor. Otomobilin arka k›sm› da dinamik lüks sedan temas›n› incelikli bir biçimde yorumluyor.
Büyük, güçlü, dengeli ve buna ra¤men ﬂaﬂ›rt›c› ölçüde
hafifletilmiﬂ yeni A8’in alüminyum gövdesi bir kez daha standartlar› belirliyor. 231 kilograml›k düﬂük a¤›rl›¤›, yeni A8’in örnek teﬂkil eden verimlili¤i ve yüksek

sürüﬂ dinamikleri aç›s›ndan kilit bir faktör. Standart olarak
sunulan quattro sürekli dört tekerlekten çekiﬂ sistemi dâhil, A8
4.2 FSI sadece 1835 kilogram
a¤›rl›¤a sahip ve bu rakam rakiplerine göre oldukça düﬂük bir
de¤er.
A8’in iç mekan› ferahl›¤›, aç›k,
zarif stili ve tavizsiz konfor unsurlar›yla markan›n felsefesini ortaya
koyuyor. Yeni A8’deki koltuklar
sportif bir ﬂekilde alçak konumland›r›lmalar›na karﬂ›n, alçak tutulmuﬂ ön k›s›m sayesinde kullan›c›, motor kaputunun tamam›n› görebiliyor.
Yeni Audi A8’in, 4.2 FSI ve 4.2 TDI motor seçenekleri
bulunuyor. 4.2 FSI, 4163 cc hacminden 372 HP güç ve
3500 d/dk’da 445 Nm’lik azami tork üretiyor. A8’i s›f›rdan 100 km/s’e 5,7 saniyede ulaﬂt›r›yor ve yoluna, elektronik olarak s›n›rland›r›lm›ﬂ 250 km/s’lik azami h›za
eriﬂene kadar devam ediyor. Güçlü benzinli motor, 100
km’deki 9,5 litrelik tüketimiyle memnuniyet sa¤l›yor ve
22 HP’l›k güç art›ﬂ›na ra¤men önceki modele göre 1,4
litre veya yüzde 13’lük bir tasarruf elde ediyor. CO2
emisyon oran› ise, sadece 219 g/km’dir.
A8’in 4.2 TDI motorlu versiyonu da üstün bir yüksek
teknoloji ürünü. 4134 cc hacmi ile 350 HP güç ç›k›ﬂ› ve
1750 ila 2750 d/dk aras›ndaki motor h›zlar›nda temin
edilebilen 800 Nm’lik etkileyici bir tork üretiyor. V8, gücünü neredeyse teklifsizce da¤›tarak, A8’in spor bir otomobil gibi hareket etmesini sa¤l›yor. Hareketsiz konum-

dan 100 km/s’e h›zlanmas›
5,5 saniye süren 4.2
TDI’da azami h›z elektronik olarak 250 km/s ile s›n›rland›r›lm›ﬂ. Böylece
standart tüketim sadece
7,6 litre/100 km’de kal›yor ki bu, daha da etkileyici bir de¤er olan 199
g/km CO2 sal›n›m›na
denktir. 4.2 TDI’da tam
olarak 1,8 litre/100 km ya da yüzde 19 daha az yak›t tüketilmesi anlam›na gelirken bu arada güç
ç›k›ﬂ› 24 HP ve tork da 150 Nm artt›r›lm›ﬂt›r.
A8’in rakiplerine karﬂ› üstünlü¤ünün en aç›k göstergelerinden biri quattro sürekli dört tekerlekten çekiﬂ özelli¤i.
Güvenilir bir çekiﬂ ve yön kontrolünü temin eden sistem,
her türlü hava koﬂulunda dinamik araç idaresi ile kendinden ödün vermeyen yol dengesinin temelini at›yor.
Yeni A8’de bulunan iki opsiyonel park deste¤i sistemi,
manevra yapmay› daha konforlu ve daha güvenli k›l›yor.
Park sistemi (Parking System Plus), ön ve arkadaki dört
ultrason sensörünü kullanarak, mesafeyi MMI ekran›
üzerinde hem iﬂitsel hem grafik olarak gösteriyor. A8 trafikte düﬂük h›zda ilerlerken, ön sensörler ACC stop & go
sistemi için arac›n hemen önündeki bölgeyi de izliyor.
Arka görüﬂ kameral› sistem, ›ﬂ›¤a son derece duyarl› bir
haricî kamera daha kullan›yor. Bagaj kapa¤›na tak›lan
kameran›n bal›kgözü lensi, 130 derece geniﬂli¤inde bir
görüﬂ sahas›n› kaps›yor.

TOKKDER

TOKKDER RENAULT
BULUﬁMASI
Tüm Oto Kiralama Kuruluﬂlar› Derne¤i TOKKDER’in
markalarla buluﬂma toplant›lar›n›n ilki 15 Haziran 2010
tarihinde Renault Mais ‹stinye ﬁubesi’nde gerçekleﬂtirildi.
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enault ile baﬂlayan ve ilerleyen tarihlerde di¤er markalarla da devam edecek olan bu toplant›lar
ile; Türk otomotiv sanayisinin önemli
oyuncular›ndan olan oto kiralama firmalar›n›n, sa¤lay›c›larla bire bir sürdürdükleri iliﬂkileri TOKKDER arac›l›¤›yla geliﬂtirmek ve markalar›n oto kiralama sektörüne bak›ﬂ aç›lar›n› ve mevcut iliﬂkilerin
geliﬂtirilmesi için her iki taraf›n da neler
yapabilece¤inin en yetkili isimlerle tart›ﬂ›lmas› amaçlan›yor.
Renault Mais Genel Müdürü ‹brahim Aybar’›n ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilen toplant›ya TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Önder Erdem ve Renault Mais Sat›ﬂ
ve ﬁebeke Müdürü Merih Tüzün, Filo ve
Özel Sat›ﬂlar Yöneticisi Zafer Salman, Sat›ﬂ Sonras› Hizmetler Müdürü Hüseyin Yusufo¤lu konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
Oto kiralama sektörünün önde gelen firma temsilcilerinden yaklaﬂ›k 40 kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹brahim Aybar, sektör temsilcilerini
a¤›rlamaktan duydu¤u mutlulu¤u belirterek Türk otomotiv sektörünün son 10 y›l›n› de¤erlendirdi.
Otomotiv, her y›l heyecan›n yo¤un bir ﬂekilde yaﬂand›¤› bir sektör. Benim bugün
içinde bulundu¤um görevdeyken geçen 10
y›lda, her y›l böyle oldu. ‹niﬂleri ç›k›ﬂlar›
devam etmekte... 2002 y›l›n›n sonras›nda
gelen dönemde nispeten belli bir istikrar›
yakalam›ﬂ olduk; özellikle 2003 y›l›nda ciddi bir yükselme yaﬂand›. Bunda 2003 y›l›nda baﬂlayan hurda indiriminin büyük
etkisi vard›. Bunun ard›ndan yaﬂanan ekonomik büyüme ile piyasada bir geliﬂme yaﬂand›. 1993 y›l›n› mutlaka hat›rlars›n›z,
o zaman Türkiye’de 441 bin otomobil sat›lm›ﬂt›. Bu rakam, o zamanki marka say›s›na, o günkü ekonomik duruma bakt›¤›n›z zaman inan›lmaz iyi bir rakamd›. 2000
y›l› için hepimizin 1 milyon adetlik sat›ﬂlar› konuﬂmaya baﬂlad›¤›m›z bir dönemdi.
Bu sene piyasa umdu¤umuzdan iyi diyoruz ama 390 bin otomobil satar m›y›z diye bak›yoruz. Bir de böyle bir gerçe¤imiz
var: Hala 1993 y›l›nda satt›¤›m›z otomobil rakam›na ulaﬂam›yoruz. Son on y›la
bakt›¤›m›zda 2001 ve 2004 y›llar› d›ﬂ›nda
bu rakamlara ulaﬂamad›k.

‹brahim Aybar

Ama yine de bu y›l, hafif ticari araçlarla
birlikte 600 bin adetlik sat›ﬂa ulaﬂaca¤›m›z› ümit ediyoruz. Y›la ümitli baﬂlamad›k,
çünkü ümitli baﬂlamam›z için bir sebep
yoktu. Türkiye’de geçen sene yaﬂanan bir
katk› dönemi vard›; bu y›l olmayacakt› onu
da biliyorduk. Fakat öyle bir baﬂlad› ki
Ocak ay›ndan sonra tahminlerimizi revize
ettik, revize ettik ama araçlar›m›z istedi¤imiz adette de¤ildi ve ciddi bir k›s›tl› dönem
yaﬂad›k. Bildi¤iniz gibi Mart ve Nisan aylar›nda sizin taleplerinize tam olarak yan›t
veremedik. Ama süratle fabrikalar› harekete geçirdik ve ﬂimdi Haziran ay›n› yaﬂ›yoruz. Hiç merak etmeyin ürünlerimiz bol,
tüm araçlar›m›z hizmetinizde, dolay›s›yla
art›k sizden sipariﬂ bekliyoruz.
Bu y›l›n bir baﬂka özelli¤i de ﬂu: Perakende geçen y›l büyük bir aﬂama kaydetmiﬂti,
vergi indirimi buna yard›mc› olmuﬂtu. Bu
y›l ise tam tersi filo çok hareketli, toplam
sat›ﬂlar›n yar›s›ndan fazlas› filo sat›ﬂlar›.
Bu da sizlerin çok iyi iﬂler yapt›¤›n›z› gösteriyor. Bir yandan Türkiye’de ekonomik
canlanman›n, ekonomik büyümenin sinyallerini veriyor, bir yandan da bütün bunlar mutlaka perakendeye etki edecektir.
Onun için bu y›l önümüze hiç de olumsuz bakm›yoruz.
Ürün gam›m›za gelince; Renault olarak çok
büyük avantajlar yaﬂamaktay›z. Geçen se-

ne bütün ürün gam›m›z yenilendi binek
otoda. Ve bu yenili¤in bu y›l keyfini sürmekteyiz. Bir yandan geliﬂen kalitemiz, bir
yandan teknolojik ilerleme, bir yandan da
bu kadar çeﬂitli arac›n verdi¤i avantaj bu.
ﬁimdi önümüzdeki günlerde ise ticari araçlar›m›zda önemli yenilikler baﬂl›yor. Master’› tamamen yenilemiﬂ oluyoruz, bu ay›n
sonunda piyasaya ç›k›yor. Arkas›ndan hem
Kangoo hem de Traffic’te bir yenili¤imiz
var. Traffic ciddi bir ﬂekilde yüz de¤iﬂikli¤i yaﬂ›yor. Kangoo’da ise Maxi Kangoo
geliyor. Böylece bu y›l›n bizim aç›m›zdan
ticari araçlar bak›m›ndan da atak y›l› olaca¤›n› söylemek istiyorum. Yeniliklerimizi bütün segmentlerimizde böylece tamamlam›ﬂ olaca¤›z. Ama y›l sonunda bir önemli yenili¤imiz daha olacak E segmentinde.
Ad›n› Latitude koyduk, yak›nda görmeye
baﬂlayacaks›n›z.
De¤erli dostlar; sat›ﬂlar güzel, tamam sat›ﬂlar› yap›yoruz ama biz hep bir ﬂeye inan›r›z Renault olarak; bizim dostlu¤umuz
sat›ﬂla baﬂlar, sat›ﬂ sonras›nda devam eder.
Onun için sizlerle sat›ﬂ sonras›nda çok daha yo¤un birliktelik yaﬂamak istiyoruz. Bu
yeni teknolojilerle donat›lm›ﬂ otomobillerimizi, çok daha yenilenmiﬂ, modernize
olmuﬂ servislerimizde sizlerin otomobillerinize hizmet vererek yaﬂatmak istiyoruz.
Sizlerden gelen her tür eleﬂtiriye, her tür-
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Günlük kiralamada
bugün Türkiye
ortalamalar›n›n
Avrupa’n›n geliﬂmiﬂ
ekonomilerine oran›
beﬂte bir seviyesinde.
Yani kiﬂi baﬂ›na
düﬂen günlük kira
adedi Avrupa’da beﬂ
iken Türkiye’de bir.

Önder Erdem

lü öneriye sonuna kadar aç›k oldu¤umuzu ve her zaman bunlar› bir de¤er olarak,
bizler için büyük bir arma¤an olarak göze
ald›¤›m›z› bilmenizi istiyorum.
Elektrikli araçlar konusuna da de¤inen ‹brahim Aybar, Renault’nun bu konuda öncü olmak için yola ç›kt›¤›n› ve seri üretime
geçen ilk marka olacaklar›n› belirtti.
Renault, bu ﬂekilde dört tane modeli lanse etti. Bunlardan bir tanesi Türkiye’de üretilecek olan bildi¤iniz Fluence’in elektrikli modeli. ﬁu anda prototipler yavaﬂ yavaﬂ
haz›rlan›yor. Önümüzdeki y›l Fluence’in
elektrikli modeli tüm dünyada sat›ﬂa sunulacak.
Renault Mais Genel Müdürü ‹brahim Aybar’›n ard›ndan söz alan TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Önder Erdem, ülkemiz oto kiralama sektörünün bugünkü
durumu ve yaﬂanan geliﬂmeleri kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
Türkiye’de günlük kiralama firmalar›n›n
yaklaﬂ›k 20 bin araçl›k park› var. Ancak
burada çok kritik bir nokta var: Günlük
kiralama firmalar› araçlar›n› 2 y›lda bir de¤iﬂtiriyor. Operasyonel kiralama firmalar› ise araçlar› ortalama 3 y›lda bir de¤iﬂti28>29

riyor. Karﬂ›laﬂt›rma yapt›¤›m›z zaman
günlük kiralama asl›nda 20 bin de¤il belki bu aç›dan 30 hatta 40 binlik bir büyüklü¤ü ifade ediyor otomotiv üreticisi aç›s›ndan. Dolay›s›yla otomotivle daha yak›n
iliﬂkiler kurulmas›n›n gerekli oldu¤una inan›yorum. Operasyonel kiralamaya bakt›¤›m›z zamansa bugün itibariyle yaklaﬂ›k
105 - 110 bin aras›nda bir araç park›na sahip oldu¤unu hesapl›yoruz. Kriz y›l› olan
2008 öncesinde bu rakam 115 bin dolay›ndayd›, krizde % 9’luk bir küçülme yaﬂad› endüstri. Bu hem arz taraf›ndan hem
talep taraf›ndan geldi. Ancak operasyonel
kiralama için öngördü¤ümüz çok bariz bir
trend var ki, o da krizlerin hep bu alan› büyütüyor olmas›. Kayna¤›n önemi, krizlerde daha iyi anlaﬂ›l›yor. Kurumlar kendi içlerine daha fazla dönüyorlar, dolay›s›yla
as›l faaliyet konusu olmayan iﬂlere ne kaynak, ne zaman, ne insan kayna¤› ay›rmak
istiyorlar. Bu nedenle daha fazla d›ﬂ kaynak kullan›m›na gidiyorlar. Dolay›s›yla
önümüzdeki üç sene operasyonel kiralamada ciddi bir ivme görece¤iz, buna gönülden inan›yorum. Bir baﬂka nokta da
günlük kiralamada bugün Türkiye ortalamalar›n›n Avrupa’n›n geliﬂmiﬂ ekonomilerine oran› beﬂte bir seviyesinde. Yani kiﬂi

baﬂ›na düﬂen günlük kira adedi Avrupa’da
beﬂ iken Türkiye’de bir. Operasyonel kiralamada ise araç park›yla ilgili bir karﬂ›laﬂt›rma yapt›¤›m›zda yaklaﬂ›k üçte biri.
Bu da önümüzdeki uzun ve orta vadede ﬂu
anki büyüklü¤ünün üç kat›na ulaﬂacak demek. Günlük kiralama da, eminim üç y›l
sonra beﬂ kat›na ulaﬂacakt›r. Bu noktada
Renault, çok önemli bir iﬂ orta¤›m›z, bizdeki hacmi oldukça yüksek bir marka. ‹lk
toplant›y› beraber yapt›¤›m›z için çok mutluyum. Kendilerine tekrar çok teﬂekkür ediyorum. Say›n Aybar da biraz önce ifade etti; bu sene perakendenin öneminin biraz
daha azald›¤›, filonun biraz daha artt›¤› bir
sene olacak. Renault bu konuda çok tecrübeli bir marka, hem sat›ﬂta, hem sat›ﬂ
sonras›nda, hem de ikinci elde. 2. El de
hem günlük kiralama da hem de operasyonel kiralamada bizim için çok önemli bir
maliyet merkezi.
TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Önder Erdem’in ard›ndan Renault yöneticilerinin görüﬂlerini TOKKDER üyeleri ile
paylaﬂt›¤› toplant›da Renault Mais Sat›ﬂ ve
ﬁebeke Müdürü Merih Tüzün, oto kiralama sektörünün Türkiye’deki önemine ve
Renault’nun bu konudaki faaliyetlerine de¤indi.
Renault olarak bizim 3 tane temel aks›m›z
var: Kalite, Karl›l›k ve Hacim. Otomotiv
sektörü hepinizin de bildi¤i gibi hacim endeksli bir sektör, ne kadar adetli iﬂ yapabilirseniz o kadar avantajl› bir konum sa¤layabiliyorsunuz. Ama o adedi yapabilmek

için de tabii ki bunun talep görmesi gerekiyor. Talep görmesi için de kaliteyi hiç
ama hiç unutmamam›z gerekiyor. Renault’nun üç temel aks› kalite, bunun sürdürülebilir olmas› için karl›l›k ve hepsinin sürdürülebilir olmas› için de hacime endeksli. Asl›nda bunun bütün otomobil sektörü
için de geçerli oldu¤unu söyleyebiliriz. Çünkü göreceksiniz oldukça büyük hacimli iﬂler ortaya ç›k›yor. Biz kalite ölçümlerimize inan›lmaz hassasiyet gösteriyoruz, hatta belki o konuya biraz fazla odaklanm›ﬂ
olabiliriz. Bunu niçin yap›yoruz? ‹stiyoruz
ki markalar aras› karﬂ›laﬂt›rmada kalitemiz bizi her zaman ilk üçte tutsun. ‹lk üçte olmak ne demek? Müﬂterinin bizi daha çok tercih etmesi demek… Müﬂterinin
bizi daha çok tercih etmesi ne demek?
Ürünlerimizin sadece yeni otomobilde de¤il, 2. elde de daha fazla talep görmesi demek… Bunun için inan›lmaz bir hassasiyetimiz var. ‹nan›yorum ki sizin bütün karl›l›k hesaplamalar›n›zda 2. el çok önemli
bir rol oynuyor. E¤er 2. eli yeterince özenli kurgulamazsak hem biz, hem nihai tüketici, hem de yavaﬂ yavaﬂ Türkiye’de de
büyük aktör olmaya giden sizler bundan
olumsuz etkilenebiliriz. Dolay›s›yla kalite
bu anlamda bizim için çok önemli, müﬂteri memnuniyeti çok önemli, sonuçta her ne
kadar nihai müﬂteriyle bizim aram›zda
farkl› bir rol oynasan›z da sizin memnuniyetiniz çok önemli. Biz Türkiye’nin en yayg›n otomotiv a¤›y›z. Yetkili sat›c›lar›m›z›n,
çal›ﬂanlar›m›z›n memnuniyeti çok önemli.
Dolay›s›yla biz yöneticilere bu anlamda hepinizi tatmin etmek için inan›lmaz büyük
sorumluluk düﬂüyor. Kolay bir iﬂ de¤il ama
ayn› sorumlulu¤u hakikaten hepimiz paylaﬂ›yoruz ve bu ilke ile çal›ﬂ›yoruz.
Konuﬂmas›n› Türkiye pazar›n›n bugünkü
durumu ve Renault markas›n›n pazardaki yerine iliﬂkin verilerle sürdüren Merih
Tüzün, sahip oldu¤umuz potansiyele de
de¤indi.
Almanya’da 1000 kiﬂiye 604 otomobil düﬂerken yani iki kiﬂiye bir otomobilden fazlas› düﬂerken; dünya ortalamas› 144 iken,
Türkiye’de 138. Bir karﬂ›laﬂt›rma yap›lm›ﬂ,
Bulgaristan seviyesine ç›kabilmek için 15
milyon daha araç park›na ihtiyac›m›z var

Merih Tüzün

Türkiye’de. Dolay›s›yla hakikaten doymam›ﬂ bir pazardan bahsediyoruz. 2009 verilerine göre Çin yaklaﬂ›k 14 milyonluk
üretimle baﬂ› çekiyor, sonra Japonya 8 milyona yak›n, ard›ndan ABD ve Almanya geliyor. Biz Polonya’n›n hemen arkas›nda
870 bin üretimle 2009 senesinde 17. s›raday›z.
Ülkemizde toplam üretim 1963’te 3 binle
baﬂlam›ﬂken 2009’da 870 bine kadar ç›km›ﬂ. En yüksek üretim, 2008 y›l›nda 1 milyon 147 bin araç üretimi ile gerçekleﬂmiﬂ
ve bunun yar›s›ndan fazlas› binek otomobil. Toplam binek üretimi 2009’da 510
bin, Renault da burada inan›lmaz bir pay
al›yor: % 54’ünü Renault üretmiﬂ vaziyette Türkiye’deki bineklerin. Ciddi bir art›ﬂ
trendi görüyoruz 2001’de 286 binle baﬂlayan araç üretimi 2008’de 1 milyon 147
bine ç›k›yor, dörde katlan›yor. Orta vadede 2 milyonluk bir hedef söz konusu. ‹hracat, ayn› trendi hatta onun biraz daha
üzerini gösteriyor, 4.5 kat artm›ﬂ. Bu 20012008 aral›¤›nda inan›lmaz bir katma de¤er yaratan sektörden bahsediyoruz ülke
ekonomisine.
Bugün OYAK-Renault fabrikalar› Renault dünyas›nda hakikaten çok takdirle an›-

E¤er 2. eli yeterince
özenli kurgulamazsak
hem biz, hem nihai
tüketici, hem de
yavaﬂ yavaﬂ
Türkiye’de de büyük
aktör olmaya giden
sizler bundan
olumsuz
etkilenebiliriz.

lan ve hangi yeni otomobilin üretimi gündeme gelse bunun üretim üssü olarak tercih edilen bir fabrika haline geldi. Böyle bir
üssün Türkiye’de olmas› hepimiz için gurur verici.
Fluence, ﬂu anda amiral gemimiz Symbol’le
birlikte... Clio Hatchback, Clio Grand Tour, Clio tek kap› ve Megane Hatchback’i
üretiyoruz. Fabrikan›n 3.7 milyar dolarl›k
cirosu, 3 milyar dolarl›k bir ihracat rakam› var. Geçen y›l 155 milyon dolarl›k yat›r›m yap›lan fabrika 360 bin araç üretebilecek kapasitede. Y›lda 3 milyar dolarl›k
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Yani bizim Türkiye’de
satt›¤›m›z dört
araçtan biri bu
odaya sat›l›yor.
Bu rakamdan sonra
sizin bizim için olan
öneminizi anlatmaya
gerek yok. Global
anlamda da bu bizim
stratejimiz.

Zafer Salman

ihracat oldukça büyük bir rakam. Dolay›s›yla Renault’yu seçti¤iniz zaman, ayn› zamanda ülke ekonomisine de bir anlamda
katk›da bulunuyorsunuz. ‹ç pazarda tek
müﬂteri biziz; Renault-Mais, d›ﬂ pazarda
5 k›tada 100’den fazla ülkeye ihracat söz
konusu.
Türkiye’nin en büyük sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› a¤›na sahibiz: 242’si sat›ﬂ sonras› olmak üzere 323 nokta ile temsil ediliyoruz.
Merih Tüzün’ün ard›ndan söz alan Renault Filo ve Özel Sat›ﬂlar Yöneticisi Zafer
Salman, Avrupa oto kiralama sektörü verilerini paylaﬂt›¤› konuﬂmas›nda oto kiralama sektörünün Renault için öneminden
söz etti.
ﬁu ana kadar daha çok kendimizi anlatt›k,
ben de bizim gözümüzle sizi anlataca¤›m...
Avrupa pazar›na bak›ld›¤›nda dolaﬂan araç
say›s› 240 milyon ve bunun % 10’u kurumsal müﬂteriler, yani sizin kapsama alan›n›za giren müﬂteriler. Bunlar da 24 milyon civar›nda ve bunu yaklaﬂ›k dörtte biri de leasing ﬂirketleri taraf›ndan yönetiliyor. Dolay›s›yla Avrupa’da kiralama firmalar› gerçekten önemli, bu bir gerçek pazarda. Türkiye’ye bakt›¤›m›zda tamam›y30>31

la öngörülebilir pek istatistik yok bizde
ama ﬂirket araç say›s› 1.7 milyon gibi öngörülüyor. Bunun %10’unu kiralama firmalar› sa¤lasa en az 170 bine çok k›sa sürede ulaﬂ›labilir diye düﬂünüyorum. Bizim
bugünkü sat›ﬂlar›m›zda da en büyük pay›
uzun dönemli kiralama sektörü al›yor.
2010 y›l›n›n ilk beﬂ ay›ndaki sat›ﬂlara bakt›¤›m›zda % 48’ini perakende müﬂterilere,
% 52’sini ise filolara satt›k. Yani satt›¤›m›z 2 araçtan biri filoya gidiyor. Uzun dönem kiralama bunun neresinde? % 75’ini
nihai müﬂteriye sat›yoruz tüm araçlar›n,
% 22’sini uzun dönem kiralamac›lar arac›l›¤›yla satt›k bu y›l, % 2’sini k›sa dönem
kiralamac›lara, % 1’ini de kamu kuruluﬂlar›na... Yani bizim Türkiye’de satt›¤›m›z
dört araçtan biri bu odaya sat›l›yor. Bu rakamdan sonra sizin bizim için olan öneminizi anlatmaya gerek yok. Global anlamda da bu bizim stratejimiz. Merkezin söyledi¤i kiralama firmalar›yla rekabet yapmay›n, iﬂ ortakl›¤› kurun. Buna göre stratejilerinizi oluﬂturun, onlar› dinleyin, sorunlar›n› anlamaya çal›ﬂ›n, onlar›n stratejilerini dikkate al›n ve iﬂin risklerinin göze al›nmas›n› sa¤lay›n.
Bunu yapmak için de müﬂteriye yak›n ola-

ca¤›z. Çünkü biz ﬂunu düﬂünüyoruz: Müﬂteriye yak›n olursak, kiralama firmalar›n›
da anlar›z.
2009 y›l›nda Avrupa’da kiralama sektörüne yönelik bir anketin sonuçlar›n› da kat›l›mc›larla paylaﬂan Zafer Salman, Avrupal› müﬂterilerin önceliklerini s›ralad›.
Bakt›¤›n›z zaman bir müﬂterinin marka seçiminde ya da kiralama firmas› seçiminde birinci öncelik hepinizin bildi¤i gibi fiyat, yani kira fiyat›. Bizim fiyat›m›z kaç›n›lmaz bir ﬂekilde al›m karar›n› etkileyen
en önemli faktör. Müﬂterilerin kiralama
firmas›ndan bekledikleri konulara bakt›¤›m›zda birinci konunun güvenirlik oldu¤unu görüyoruz. ‹kincisi yeterlilik, ard›ndan esneklik, uyum, taleplere cevap, dan›ﬂmanl›k, tek bir muhatap olmas›, kolay
bulunabilirlik ﬂeklinde devam ediyor. Bu
yap›lan anketten biz kendi dersimizi ç›kar›yoruz ve sizlere daha iyi nas›l hizmet
verebiliriz diye u¤raﬂ›yoruz.
Sat›ﬂ Sonras› Hizmetler Müdürü Hüseyin
Yusufo¤lu da Renault’nun sat›ﬂ sonras›na
verdi¤i önemi ve bu konuda en iyi olmak
için sürdürülen faaliyetlere de¤indi.

Renault olarak sat›ﬂ sonras›nda bizim hedefimiz en iyi olmak, bunun için de ilkleri gerçekleﬂtirmek, yenilikleri öncelikle uygulamaya almak yönünde büyük bir u¤raﬂ› içerisindeyiz. Bunu da yapt›¤›m›z›, yapabildi¤imizi görebiliyorum. Üç ana konuyu
kendimize esas kabul ediyoruz. Bunlardan
birincisi tüm ﬂebekemizde, her noktada bak›m ve onar›m› belli bir standartta yapmak, ayn› ﬂekilde gerçekleﬂtirmek. ‹kincisi bu çal›ﬂman›n sonucunda müﬂteriyi
memnun etmek, müﬂterimize belli bir ilgiyi, s›cakl›¤› göstermek. Üçüncüsü de yine
önemli bir husus; müﬂterimize en iyi hizmeti en uygun fiyata sunmak durumunday›z. Bu anlamda müﬂteri için uygun bir bak›m onar›m bedeli ayn› ﬂekilde bunu gerçekleﬂtiren ﬂebeke ve distribütör firma için
de mutlaka ki karl›l›¤a önemli bir katk› söz
konusu oluyor. Bu üç esas çerçevesinde
çl›ﬂmalar›m›za devam ediyoruz.
Yayg›n ﬂebekemiz ile Türkiye’nin hemen
hemen her yerindeyiz. E¤itimli personel,
orijinal yedek parça, 2 y›l yedek parça ve
onar›m garantisi ile hizmet veriyoruz. Bunlar, bir servis hizmeti ald›¤›n›zda zannediyorum ki size güven sa¤layan en önemli unsurlar.
Orijinal parçayla ilgili ve bizim yedek parça da¤›t›m sistemimizle ilgili birkaç bilgi
vermek gerekirse; ﬂu anda 75 bin referansla çal›ﬂ›yoruz. Sat›ﬂ sonras› olarak ‹stanbul’da 70 kiﬂilik bir ekibimiz var, Bursa’daki yedek parça da¤›t›m merkezimiz de de
60 kiﬂilik bir ekibimiz görev yap›yor. Hizmet yüzdemiz ﬂu an için % 95, yani bugün
için sipariﬂ verilen 100 parçadan 95’ini
an›nda ayn› anda karﬂ›l›yoruz. Slogan›m›z
da “Her orijinal Renault yedek parças› Renault’nun parças›d›r.” ﬂeklinde. Yedek parça da¤›t›m merkezimiz 26 bin m2 kapal›,
16 bin m2 aç›k alana sahip.
Bizim Renault olarak sistemimiz, merkezden sorun çözmek yerine servis içinde veya sat›ﬂ için showroom’da konuyu çözmek
veya orada gerekli bilgilendirmeyi yapmak
esas›na dayan›yor. Garanti kapsam›ndaki
olaylarda onar›m süresi 3 saati geçti¤i takdirde herhangi bir onaya ihtiyaç duyulmadan servislerimiz araç takviyesi yapabiliyorlar. Bir baﬂka önemli konu bizim için
ﬂeffafl›k. Müﬂterilerimiz aç›s›ndan, sizler

aç›s›ndan bak›m maliyetleri, onar›m maliyetleri çok önemli, bunun için servis paketleri oluﬂturduk. “Renault Fiks” olarak tan›mlad›k, bak›m ve onar›m öncesi mutlaka müﬂterimize fiyat› sunmak istiyoruz. Yine önemle üzerinde durdu¤umuz bir konu
da faturan›n ayr›nt›l› olarak aç›klanmas›.
Burada sadece rakamsal olarak bir aç›klama de¤il, özellikle yap›lan iﬂlemlerle ilgili
aç›klama önemli.

Yedek parça fiyatlar› konusuna da de¤inen Hüseyin Yusufo¤lu’nun, rakiplerine
k›yasla yedek parça fiyatlar›n›n avantaj›n›
gösteren örnekler vererek konuﬂmas›n›
sonland›rmas›n›n ard›ndan kat›l›mc›lar,
görüﬂ ve de¤erlendirmelerini Renault yöneticileri ile paylaﬂarak konuﬂmac›lara sorular›n› yönelttiler. Toplant›, soru cevap
bölümünün ard›ndan sona erdi.

Hüseyin Yusufo¤lu

“Renault Dakik” konseptimiz var. Bu da
daha h›zl› randevusuz hizmet vermeye yönelik bir uygulamam›z, belli k›sa süreli operasyonlara yönelik çal›ﬂ›yor. ﬁu anda 30
noktam›zda “Renault Dakik” hizmetini almak mümkün. Ayn› ﬂekilde “H›zl› Karoseri” olarak tan›mlad›¤›m›z bir di¤er konseptimiz var. Orda da 48 saat maksimum
bir teslim süresi var. Bu hizmeti de 28 noktada sunuyoruz. Amac›m›z müﬂterilerimize ihtiyaç duyduklar› her türlü hizmeti sunabilmek ve bu anlamda geniﬂ bir yelpazemiz var. Bunlardan bir tanesi de “Renault Estetik” Türkiye’de biliyorsunuz çok
da talep de görüyor. Oto kuaför benzeri
ama Renault standartlar›nda bir uygulamam›z ve 55 noktada bu anlamda da hizmetimiz söz konusu.

Bizim Renault
olarak sistemimiz,
merkezden sorun
çözmek yerine servis
içinde veya sat›ﬂ için
showroom’da konuyu
çözmek veya orada
gerekli bilgilendirmeyi
yapmak esas›na
dayan›yor.
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Toyota Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Bozkurt:

HEDEF‹M‹Z BU YIL
31.500 ARAÇ
SATIﬁINA ULAﬁMAK
Biz bundan sonras› için filo sat›ﬂlar›na daha fazla
öncelik verecek strateji geliﬂtirme karar› ald›k.
Bu y›l›n üçüncü çeyre¤inden itibaren Toyota’n›n
Türkiye’de filo pazar›nda da iddial› bir ç›k›ﬂ
yapaca¤›na inan›yorum.

D

ünyan›n en büyük ve Türkiye’nin en önemli otomotiv
markalar› aras›nda yer alan
Toyota, hepimizin bildi¤i gibi geçen y›l
gerçekleﬂtirilen bir sat›n alma ile ülkemizde pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetlerini,
Toyota Grubu’nun dünyadaki en büyük
ba¤›ms›z distribütörü olan ALJ Lubnatsi Pazarlama ve Sat›ﬂ A.ﬁ. ile yürütmeye
baﬂlad›. Otomotiv sektörümüzün yak›ndan tan›d›¤› bir isim olan ve halen Toyota Pazarlama ve Sat›ﬂ A.ﬁ.’de CEO ve
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini
sürdüren Ali Haydar Bozkurt ile Türk
otomotiv pazar›n›n geliﬂimi, Toyota’n›n
hedefleri ve oto kiralama sektörüne bak›ﬂ aç›s›n› konuﬂtuk.

Geçti¤imiz y›l otomotiv sektörü, sa¤la nan teﬂvikler ile verimli bir dönem geçirdi. 2010’un baﬂ›nda bir karamsarl›k vard›, pazar›n daralaca¤› düﬂünülüyordu.
Fakat geçti¤imiz 5 ayda çok olumlu geliﬂmelere tan›k olduk ve sat›ﬂ rakamla r› artmaya devam ediyor. Geliﬂmeleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Otomotiv sektörü her zaman lokal ya da
global ekonomik krizlere ilk tepkiyi ve32>33

ren sektörlerin baﬂ›nda geliyor. Elbette
ki son yaﬂad›¤›m›z kriz, her zaman oldu¤u gibi otomotiv sektörünü de çok
olumsuz etkilemiﬂti. Fakat 2009 senesinde vergi teﬂviklerinin gündeme gelmesiyle bizler 2009 krizini daha hafif s›yr›klarla atlatt›k. Otomobillerinin de¤iﬂim zaman› gelen tüketiciler, teﬂvikleri
f›rsat bilerek otomobillerini de¤iﬂtirdi,
bu geliﬂme sektörün canlanmas›n› sa¤lad›. 2009’daki filo sat›ﬂlar›na bakt›¤›m›zda ise; farkl› sektörlerde faaliyet gösteren firmalar›n bu kriz sürecinde önemli zorluklarla karﬂ› karﬂ›ya kalmalar›, filo pazar›n›n dura¤an bir dönem yaﬂamas›na neden oldu. 2010’un baﬂ›nda temkinli öngörülerle pazar›n 500 binli rakamlar›n alt›nda seyredece¤ini öngörmüﬂtük. Hedeflerimizi büyütmemiﬂtik
ancak 2009 y›l›nda düﬂük rakamlarda
seyreden filo sat›ﬂlar› 2010 y›l›n›n baﬂlar›nda çok h›zl› bir ﬂekilde art›ﬂ gösterdi. Tabii ki bu filo sat›ﬂlar›n›n devreye
girmesi, sat›ﬂlara önemli bir katk› sa¤lad›. Normalde Türkiye’de ortalamada %
35’ler civar›nda filo pazar›n›n oldu¤unu
öngörürüz. 2010 y›l›n›n ilk 5 ay›nda bu
oran›n % 40’lara ç›kt›¤›n› görüyoruz.

Toyota’da bu oran ne durumda?
Toyota filo sat›ﬂlar›nda % 14’ler seviyesinde. Bunun temel sebeplerinden bir
tanesi, geçmiﬂ y›llarda filo sat›ﬂlar›na
bak›ﬂ aç›m›z›n farkl› olmas›d›r. Geçmiﬂ
y›llarda a¤›rl›kl› olarak perakende müﬂterileri ön planda tutan bir anlay›ﬂla hizmet vermeye çal›ﬂm›ﬂ›z. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Toyota’n›n global politikalar›yla ilgilidir. ﬁu anda Toyota, dünyan›n en çok satan otomobil
markas› olma özelli¤ini hala elinde bulunduruyor. Dünya’da her y›l üretilen
Toyota say›s›n›n 1 - 2 milyon üzerinde
bir Toyota talebi var. Hal böyle olurken öncelikli olarak ürün temin etmek
gibi bir s›k›nt› yaﬂ›yor marka. Böyle
olunca da önceli¤i genel olarak perakende müﬂterilerine vermek tercih edilmiﬂ.
Biz bundan sonras› için filo sat›ﬂlar›na
daha fazla öncelik verecek strateji geliﬂtirme karar› ald›k. Bu y›l›n üçüncü çeyre¤inden itibaren Toyota’n›n Türkiye’de
filo pazar›nda da iddial› bir ç›k›ﬂ yapaca¤›na inan›yorum. Hedefimiz öncelikle sat›ﬂlar›n içerisindeki filo sat›ﬂlar›n›n
en az % 20’ler seviyesine gelmesini sa¤lamak.
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Toplam pazar›n büyüklü¤ü kaça ulaﬂ›r,
tahmininiz nedir?
Biz aﬂa¤› yukar› bu ilk 5 ay› göz önüne
alarak önümüzde kalan 7 ay›n nas›l seyredece¤ini tahmin ederek pazar büyüklü¤üne ulaﬂ›yoruz. Bizim önümüze ç›kan rakamlar, 650 binleri zorlayaca¤›m›z› gösteriyor bu y›l. 630 binin alt›na düﬂece¤ini kesinlikle düﬂünmüyorum, 650 binler
seviyesine ç›kar.

Önümüzdeki
dönemde Toyota
araçlar›n› filosunda
görmek isteyen
tüm firmalara,
operasyonel kiralama
firmalar›na, günlük
oto kiralama
firmalar›na önemli
sat›ﬂlar yapmak
istiyoruz.

Ne kadar süreyi öngörüyorsunuz bunun
için?
2011 senesi içinde bu hedefe rahatl›kla
ulaﬂaca¤›m›z› söyleyebilirim, hatta %
20’nin üzerine bile ç›kabilir. 5 y›ll›k süreçte de bu rakam›n % 30’lar›n alt›na inmemesini öngörüyoruz. Buna göre ürün
temininde gerekli düzenlemeleri yaparak
filo ile ilgili yeni çal›ﬂmalar› devreye sokaca¤›z. Önümüzdeki dönemde Toyota
araçlar›n› filosunda görmek isteyen tüm
firmalara, operasyonel kiralama firmalar›na, günlük oto kiralama firmalar›na
önemli sat›ﬂlar yapmak istiyoruz.
Filo sat›ﬂlar›n›zda Corolla modeli en çok
tercih edilen modeliniz, bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Corolla modelimiz dünyada en çok sat›lan araç olma özelli¤ini sürdürüyor. Corolla, zaten filo kiralamada ilk baﬂta soru-
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lan modelimiz. Corolla, perakende sat›ﬂlar›m›zda da ön plana ç›k›yor. Corolla, bizim sat›ﬂlar›m›z›n % 60’›n› temsil ediyor.
Toyota’n›n genel olarak perakende sat›ﬂlar›nda, filo sat›ﬂlar›nda ve kiralamada tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden
birisi 2. el de¤erinin yüksek olmas›.
Toyota 2010’un ilk beﬂ ay›n› nas›l geçir di? Y›l sonundaki hedefleriniz nedir?
Biz bir yönetim de¤iﬂikli¤i yaﬂad›k ve yeni yönetim olarak bu seneki hedefimizi
31.500 seviyesine yükselttik. ‹lk 5 ay oldukça iyi geçti fakat son 2,5 ay ürünle
ilgili bulunurluk s›k›nt›m›z vard›. Bu s›k›nt›y› da ay baﬂ› itibariyle çözüyoruz.
Temmuz ay›ndan itibaren istedi¤imiz sat›ﬂ seviyelerine rahatl›kla ç›kaca¤›m›z›
tahmin ediyorum. Bu y›l› 31.500’ler seviyelerinde kapatmak için planlar›m›z›
revize ettik.

Müﬂterilerin araç seçiminde, araç özelliklerinin yan› s›ra bayilerin ulaﬂ›labilirli¤i
ve servis noktalar› çok büyük önem ta ﬂ›yor. Bu konuda Toyota’n›n yap›lanmas› nas›l, kaç bayi ve servisi var?
Biz ﬂu an itibariyle 60 tane “3S Plaza” ile
Türkiye’de hizmet veriyoruz. Türkiye’nin
her noktas›nda Toyota bayisine ulaﬂmak
mümkündür. Bayilerimizin tamam› 3S
olarak yap›land›klar› için tüm taleplerinizi karﬂ›layabilir ve sorunlar›n›z› rahatl›kla çözüme kavuﬂturabilirsiniz. 3S Kavram›’n› Türkiye’ye getiren asl›nda Toyota’d›r. Biz bu anlamda bayi a¤›m›zla çok
iyi bir yap›lanmaya sahibiz. Bayilerimizin
tecrübesi oldukça iyidir çünkü genel olarak 20 y›ld›r hizmet veren bayiler sistemimizin içerisinde. Toyota standartlar› konusunda çok hassas›z ve bunun ayn› ﬂekilde bayilerimizde uygulanmas› konusunu da titizlikle takip ediyoruz. Bayilerimiz de zaten bu konuda taviz vermiyorlar. Yedek parça konusu çok önemlidir
biliyorsunuz otomobil alan›nda. Toyota,
dünyaya yedek parça lojisti¤i konusunda
en iyi örnek uygulama olarak çal›ﬂmalara konu olmuﬂ bir sistemin yarat›c›s›. Bir
baﬂka konu sat›n almada arac›n ne kadar
teknolojik s›k›nt› yarataca¤› konusudur.
Toyota denince akla sorunsuz Japon teknolojisi geliyor. Araç baﬂ›na ar›za ortalamalar›na bakt›¤›n›zda Toyota gerçekten
uluslararas› olarak bu konuda kendini kan›tlam›ﬂ bir marka. Bir baﬂka konu da az
önce bahsetti¤imiz 2. el de¤eridir. Bu hem
filoda hem perakendede çok önemlidir sat›n alma kriteri olarak. Beﬂ sene sonra herhangi bir Toyota’y› satmak istedi¤inizde
rahatl›kla al›c› bulabilirsiniz. Toyota, 2.
el de¤erini her zaman koruyan bir marka
oldu¤u için sadece perakende müﬂterileri

de¤il, operasyonel kiralama müﬂterileri
de Toyota’y› tercih ediyorlar. Tahmin ediyorum bu sayd›klar›m Toyota’n›n tercih
edilmesinin en önemli faktörleri.
6 0 s a t › ﬂ no k t a s › y l a h i z m e t v e r i y o r u z d e diniz. Bu say›y› artt›rmay› düﬂünüyor musunuz?
Elbette ki say›y› artt›rmak bizim aç›m›zdan çok kolay. Her gün önemli say›da de¤iﬂik noktalardan bayi talepleriyle karﬂ›
karﬂ›ya kal›yoruz, proje dosyalar› sürekli gönderiliyor. Burada bizim, sorumlu distribütör olarak çok iyi analiz yapmam›z
gerekiyor. Önümüzdeki y›llarda bu say›da belli oranda art›ﬂ olaca¤›n› söyleyebiliriz. Farkl› illerde, farkl› noktalarda yeni hizmet noktalar›na ihtiyaç var tabi ki.
Önümüzdeki 5 y›l içerisinde 10 - 12 tane
daha bayilik aç›lmas› söz konusu olabilir.

Biz ﬂu an itibariyle
60 tane “3S Plaza”
ile Türkiye’de
hizmet veriyoruz.
Türkiye’nin her
noktas›nda Toyota
bayisine ulaﬂmak
mümkündür.
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Günümüzde araçlar teknoloji ve dona n›mda çok fazla ortak noktaya sahip, bu
durumda araç tercihinde marka imaj› ön
plana ç›k›yor. Toyota markas›na bak›ﬂ›
nas›l kullan›c›lar›n, müﬂteri ba¤›ml›l›¤› n›z bu anlamda ne oranda?
Bizim ﬂu anlamda ilginç müﬂteri ba¤›ml›l›¤›m›z var: Toyota kullan›c›lar›n›n % 85’i
“Otomobilimi bir daha de¤iﬂtirsem To-

yota al›r›m.” diyor. Bu çok önemli bir
orand›r. Bunun temel sebeplerinden bir
tanesi; müﬂteri Toyota’y› kulland›¤› zaman, arac› tan›yor ve seviyor. Çünkü baﬂ› a¤r›m›yor; birçok müﬂterimiz var arac› 500 bin - 600 bin km olmuﬂ, “Arac› sadece bak›mdan bak›ma servise getirdim,
baﬂka bir ﬂey yapmad›m.” diyorlar, bununla gurur duyuyoruz. Bizim s›k›nt›m›z

Toyota’y› daha önce kullanmam›ﬂlara bu
deneyimi tatt›rmak. Bizim otomobillerimizi kullananlar›n % 85’i ben bir daha
baﬂka otomobile binmem diyor. Hiç Toyota deneyimi olmayan müﬂteriler için iletiﬂim ve tan›t›m ﬂeklimizi de¤iﬂtirme karar› ald›k.
Yeni reklamlar›n›z bunun sonucu mu?
Evet, “Ç›kar›m senle her yola” slogan› asl›nda mevcut Toyota müﬂterisinin bütün
anlatt›klar›n› özetleyen bir cümle. Onlar
Toyota ile her yola ç›kar›m diyor. Reklam stratejisi içerisinde hem mevcut müﬂterilerin hem de yeni müﬂterilerin o coﬂkuyu o ba¤› oluﬂturacak tarzda reklam ve
tan›t›mlar›n› baﬂlatt›k. ﬁu ana kadar çok
olumlu geri dönüﬂler al›yoruz. Di¤er yandan yeni müﬂterilerin otomobillerimizi
test edebilece¤i ortamlar bulmaya çal›ﬂ›yoruz. Çünkü hep onu söylüyoruz “Daha önce Toyota kullanmad›ysan›z, kullanmadan son karar›n›z› vermeyin.” Bir
otomobil almay› düﬂünüyorsan›z mutla-

Bizim ﬂu anlamda
ilginç müﬂteri
ba¤›ml›l›¤›m›z var:
Toyota kullan›c›lar›n›n
% 85’i “Otomobilimi
bir daha de¤iﬂtirsem
Toyota al›r›m.” diyor.
Bu çok önemli bir
orand›r. Bunun temel
sebeplerinden bir
tanesi; müﬂteri
Toyota’y› kulland›¤›
zaman, arac› tan›yor
ve seviyor.
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ka bir Toyota’y› test edin. Test edenlerin görüﬂü ciddi oranda de¤iﬂiyor. Filo pazar›na girmemiz gerekiyor dememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Sadece günlük de¤il uzun vadeli kiralama için de geçerli bu. Uzun vadeli kiralamada da ﬂirketin bir çal›ﬂan› Toyota markal› arac› ailesiyle birlikte kullan›yor. Memnun kald›¤› için eﬂine, çocu¤una, annesine, babas›na otomobil almas› gerekti¤inde Toyota’y› tavsiye ediyor bu anlamda gerçekten
bizim filo pazar›nda yer alam›z bu nedenle de çok önem arz ediyor.
2010 y›l›nda Lexus modellerinin Türkiye
pazar›na girece¤i yönünde aç›klamalar› n›z vard›. Bu y›l Lexus, Türkiye pazar›nda yer alacak m›?
Getirmek için çal›ﬂ›yoruz diye söylemiﬂtik. Lexus art›k birçok modelini hibrid
hale dönüﬂtürdü. Lexus teknoloji olarak,
çevrecilikte, yak›t ekonomisinde önemli
yol ald›. Hep söylüyoruz vergi sistemimizin revizyona ihtiyac› var. Yani art›k Tür-

kiye’de de motorlu taﬂ›tlar›n, motor hacmine göre de¤il; çevreye verdi¤i zarara göre vergilendirilmesi gerekiyor. Euro normuna uymayan arac› ithal etme ﬂans›n›z
bile yok. Bütün her ﬂeyimiz bu kadar paralel iken vergi sistemimizin bu kadar eskide kalmas› birçok markan›n gerçekten
ellerini ba¤l›yor. Bunun en önemli örne¤ini Lexus’ta yaﬂ›yoruz. Ama gerçekten
çevreyi düﬂünen bu teknolojiye destek veren tarzda vergi sistemine sahip olsak, bu
sadece yeni markalar›n sisteme dahil olmas›na de¤il, asl›nda Türkiye’deki otomobil yat›r›mlar›n›n artmas›na da çok
yard›mc› olacak. Öncelikle vergi sisteminin de¤iﬂmesi ve desteklenmesi gerekiyor
ki Türkiye’de yeni markalar da devreye
girsin, Türkiye pazar› 1.5 - 2 milyonluk
adetlere ç›ks›n. Otomotiv sektörünün ekonomimize ciddi anlamda katk›s› var. Otomotiv sektörünün ithalat-ihracat dengesi, ihracat lehine ciddi rakamlarda pozitif sonuçlarla kapat›yor y›l›. Otomotiv
sektörü ekonomiye önemli bir destek sa¤-

l›yor. Hala çok büyük ﬂans›m›z var, bölgenin otomotiv üssü olabiliriz. Vergi sisteminde belli ad›mlar at›l›r, yeni teknolojik geliﬂmeler teﬂvik edilirse önemli geliﬂmeler sa¤layabiliriz. Bugün hibrid otomobiller Avrupa’n›n ve dünyan›n her yerinde vergi teﬂvikiyle sat›l›r. En az›ndan
bizim de tarz›m›z›, niyetimizi göstermek
ad›na bir ﬂeyler yapmam›z gerekiyor ama
maalesef henüz bu konuda bir geliﬂme
sa¤lanabilmiﬂ de¤il. Ümitle bekliyoruz.

TEB ARVAL

TEB ARVAL
SPONSORLU⁄UNDA
CVO KONFERANSI

Panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› gerçekleﬂtiren Türk Ekonomi Bankas›
(TEB) Genel Müdürü Varol Civil,
ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri aras›nda yer alan ve birçok sektörü etkileyen otomotiv sektörünün
önemli bir alan› olan “filo yönetimi” konusunda, Corporate Vehicle
Observatory’nin gerçekleﬂtirdi¤i
araﬂt›rman›n önemine dikkat çekti.
Civil, ﬂunlar› söyledi: “ﬁirket aç›s›ndan de¤eri ne olursa olsun, araç filosu politikas› oluﬂturmak kolay bir iﬂ
de¤ildir. Sadece ilk bak›ﬂta ortaya
ç›kan belirli maliyetlere ba¤l› de¤ildir; ayn› zamanda, çok say›da resmi
ve idari iﬂlem de gerektirir. Filo yönetimi konusunda d›ﬂ kaynak kullan›m› gerçekleﬂtiren bir ﬂirketin yöneticisi olarak, Corporate Vehicle Observatory’in haz›rlad›¤› ve TEB Arval’in destekledi¤i sektörün ilk araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›ndan çok büyük
fayda sa¤layaca¤›ma inan›yorum”.
2002 y›l›ndan bu yana her y›l düzenli olarak gerçekleﬂtirilen ve sonuçlar› itibar›yla otomotiv sektörüne ve filo yönetimi yapan firmalara
önemli katk›lar sa¤layan CVO Barometre, uluslararas› ve ba¤›ms›z
uzmanlardan oluﬂan CVO Corporate Vehicle Observatory taraf›ndan

Önder Erdem, Tahir Sualp ve Ercan Tezer
haz›rlan›yor. Bu y›l, Türkiye’de ilk
kez aç›klanan ve Türkiye’deki bölümü TNS Araﬂt›rma ﬁirketi’nin katk›lar›yla haz›rlanan CVO Barometre, ﬂirketlerin araç parklar› ve filo
araç pazar›ndaki temel konulara ve
e¤ilimlere odaklan›yor.
Araﬂt›rma sonuçlar›n›n filo yönetimi
ve araç kiralama konular›nda ﬂirketlere yön verece¤ine inand›¤›n› belirten TEB Arval Genel Müdürü Luc
Soriau, “TEB Arval olarak, faaliyet
alan›m›z dahilinde, maliyetlerin ve filo araç politikalar›n›n olabilecek en
ideal ﬂekilde yönetilmesi, optimizasyonu ve özellikle de yeni tasarruf yol-

Türkiye’de ﬂirket araç yönetimi konusunda bugüne
kadar yap›lan ilk araﬂt›rma raporu olan ve 14 ülkede
4.500 firma ile görüﬂülerek haz›rlanan 2010 CVO
Barometre’nin sonuçlar› düzenlenen bir konferansla
aç›kland›.

T

EB Arval’in sponsorlu¤unda, TOKKDER Yönetim Kurulu Baﬂkan› Önder Erdem, Servier ‹laç Finans Direktörü Tahir Sualp ve OSD Genel
Sekreteri Ercan Tezer’in kat›l›m› ile
CVO (Corporate Vehicle Observatory) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen filo
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yönetimi konusunda yönlendirici
nitelikteki “CVO Barometre 2010”
sonuçlar›, düzenlenen bir konferansla aç›kland›. Türkiye’de filo
yönetimi sektörünün durumunu
ortaya koyan rapora göre Türkiye’de özellikle büyük ölçekli ﬂirketlerin filo seçiminde, otomobilin

çevreci özellikleri önemli rol oynuyor. Araﬂt›rmaya göre Türkiye’de
filo yöneticilerinin yüzde 76’s› filolar›n› yak›t tasarrufu sa¤layan
araçlardan oluﬂturmak isterken,
yüzde 54’ü hibrid, yüzde 44’ü ise
elektrikli araçlar› tercih edebileceklerini belirtiyor.

Luc Soriau

Pelin Özkan

lar› bulmak üzere dan›ﬂmanl›k hizmetleri veriyoruz. Bu sayede, ﬂirketlerin sadece kriz dönemlerinde de¤il,
uzun vadede bir yönetim anlay›ﬂ›na
sahip olmalar›na olanak tan›yarak,
bir yük gibi görünen bu konunun,
karl›l›¤a katk› sa¤lar hale gelmesine
yard›mc› oluyoruz. TEB Arval’›n filo
de¤erlendirmeleri, filo yöneticilerinin
bekledi¤i raporlamaya en uygun yöntemlerden biri” dedi.
TNS Araﬂt›rma Direktörü Pelin Özkan ise “Finansman modeli ne olursa olsun, ﬂirketler çal›ﬂanlar›na otomobil vermeyi ve filolar›n› geliﬂtirmeyi sürdürüyor. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre ﬂirketlerin krize ra¤men
küresel bir bak›ﬂ aç›s›na ba¤l› olarak
araç ve filo politikalar›nda de¤iﬂime
gitmediklerini ortaya koyuyor. Ancak krizden etkilenen KOB‹’lerin
ﬂirket araçlar›na ay›rd›klar› bütçeler
düﬂme e¤iliminde oldu¤u görülüyor” diye konuﬂtu.

ARAÇ TANITIM

TASARIM HAR‹KASI

KIA VENGA
Kia Venga’n›n stili, renkleri, iﬂçili¤i, kalitesi,
malzemesi, donan›m› ve rötuﬂlar› mevcut Kia
sahiplerini memnun ederken, Kia ile henüz
tan›ﬂmayanlara markan›n ﬂaﬂ›rt›c› gücünü sergiliyor.

K

ia Venga, ﬂehirli bir ailenin ihtiyaç duyabilece¤i
tüm kullan›ﬂl›l›¤› ve esnekli¤i sa¤l›yor. Yol performans› ve atikli¤i s›n›f›n›n normlar›n› aﬂ›yor.
Kia Venga, yaﬂam tarzlar› bir MPV gerektiren kullan›c›lara tatmin edici, kullanmas› keyifli bir sürüﬂ sunuyor.
Kia Venga, en prestijli uluslararas› tasar›m ödüllerinden
olan IF ve Red Dot ödüllerinin her ikisini de alarak büyük bir baﬂar›ya imza att›.
Tasar›m›, mühendisli¤i ve üretimi Avrupa’da yap›lan
4,068 mm uzunlu¤undaki Kia Venga, s›n›f›na göre al›ﬂ›lm›ﬂ›n üzerinde bir teker aç›kl›¤› (2,615 mm), kabin
hacmini art›rmak amac›yla 1,600 mm tavan yüksekli¤ine ve s›n›f›nda en iyi de¤er olan 1,765 mm geniﬂli¤ine
sahip. Baﬂar›l› iç tasar›m› sayesinde Venga, B-segmenti
s›n›rlar› içerisinde, ço¤u C-segmenti araçta sunulan düzeyde iç mekan geniﬂli¤i sa¤layarak MPV kategorisini
yeniden tan›mlamakta.
Ustal›kla döﬂenmiﬂ iç mekan, yüksekli¤i ayarlanabilen
sürücü koltu¤una ek olarak ortas›nda katlanabilen bir
dirseklik ve daha esnek bir bagaj alan› sa¤lamak için
‘fold & dive’ özelli¤ine sahip 60/40 oran›nda bölünmüﬂ
arka koltuklara sahiptir. UV azalt›c› ön cam, elektrikli
ön camlar, dört hoparlör, direksiyona entegre uzaktan
kumanda da standart olarak sunulmaktad›r.
Kia Venga ülkemizde 1,6 lt. benzinli otomatik vites ve
1,6 lt. CRDi dizel motor düz vites olmak üzere 2 farkl›
seçenek ile sat›ﬂa sunuluyor. Tüm motor ve aktarma opsiyonlar› yak›t tüketimini ve egzoz gaz› emisyonlar›n›
minimize etmek için en son teknolojileri kullan›rken,
Venga’n›n kiﬂili¤i ile uyumlu olarak canl›, zevkli bir sürüﬂ performans› sa¤lamaktad›r. Tüm motorlar AB ülke-
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lerinde Euro 5 standard›na uygun olarak üretilmektedir.
1.6 lt. CRDi dizel motorda, maksimum güç olan 128
bg’ne 4,000 devir/dk’da ulaﬂ›l›rken, 1,900-2,750 devir/dk aral›¤›nda 260Nm’lik maksimum tork elde edilmektedir.
Benzinli motor tercih eden kullan›c›lar için, Kia’n›n iyi
bilinen 1.6 lt. motoru sunulmaktad›r. Daha büyük olan
1.6 litrelik motor 125 bg’lik dikkate de¤er bir güç üretmektedir.
Tüm Venga modelleri her tekerlekte, Elektronik Fren
Gücü Da¤›t›m› (Electronic Brake-force Distribution,
EBD) özelli¤ine sahip anti-kilitleme ABS’li disk frenlere
sahiptir. Acil Durum Fren Destek Sistemi (Brake Assistance System, BAS) standart olarak sunulan bir baﬂka
donan›md›r.

SÖYLEﬁ‹

Mengerler Oto Kiralama Operasyon ve Pazarlama Sorumlusu Aynur Çeltik Kesenci:

ARTIK AVANTAJ
K‹RALAMADA
Dernek toplant›lar›m›zda s›k›nt›lar›m›z›n ifade
edildi¤i bir dönemde tez çal›ﬂmam› sunarak TOKKDER
sponsorlu¤unda bas›m›/da¤›t›m› konusunda çok büyük
destek ald›m.

A

raç kiralama sektöründe çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› ilk günlerden itibaren, kiralaman›n avantajlar›n› ortaya ç›karmaya ve bunlar› matematiksel yolla ifade etmeye çal›ﬂan Aynur Çeltik Kesenci’nin bu araﬂt›rmac› taraf›, kendisini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler
Fakültesi’nde yüksek lisans yaparken tezinin konusu olarak araç kiralamay› seçmeye ve “Araç Kiralama Sektörünün Geliﬂimi ve Ülke Ekonomisine Etkileri” isimli bir
kitap yazmaya yöneltmiﬂ. ﬁu anda Mengerler Oto Kiralama’da Operasyon ve
Pazarlama Sorumlusu olarak görev yapan
Aynur Çeltik Kesenci ile Temmuz 2010’da
dünyaya gelecek olan k›z› Elif Ege’nin heyecan› içinde bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik.
Öncelikle e¤itiminizden baﬂlayarak bize
kendinizden bahseder misiniz?
2004 y›l› Uluda¤ Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹ﬂletme Bölümü mezunuyum. E¤itimim s›ras›nda sadece akademik anlamda de¤il, sosyal
ve profesyonel anlamda da kendimi geliﬂtirme çabas› içerisinde oldum. Bu amaçla
e¤itimim s›ras›nda çal›ﬂma hayat›na baﬂlad›m. Ayn› zamanda derslerime özen gösterdi¤im için dönemsel onur ve yüksek
onur ö¤rencisi olma baﬂar›s› gösterdim.
Üniversite döneminde çok faal bir ö¤rencilik geçirdim. Okulun birçok organizas-
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katür yar›ﬂmalar›nda ald›¤›m il, bölge ve
ülke derecelerim var. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme Bölümünde yüksek lisans yapt›m. Yüksek lisans e¤itimim
s›ras›nda sektörel araﬂt›rmalar ve sunumlara daha fazla a¤›rl›k vererek akademik
yap›y› iﬂ hayat›mla uyumlu hale getirmek
için çaba gösterdim. ﬁimdi ise Mengerler
Ticaret Türk A.ﬁ., Mengerler Kiralama’da
çal›ﬂ›yorum. Bir yandan doktora için haz›rlan›yorum. Bebe¤im dünyaya geldikten
sonra doktora yapmay› istiyorum.

yonunda aktif rol ald›m. Bunlardan en
önemlisi; ODTÜ ve Bo¤aziçi Üniversitesi’nden sonra ilk kez Uluda¤ Üniversitesi’nde yap›lan “Münazara Turnuvalar›”
oldu. Turnuvadaki tek bayan maç yöneticisi bendim. Ayr›ca her y›l düzenli olarak
yap›lan bahar ﬂenliklerinin organizasyonunda ve kariyer günlerinin düzenlenmesinde aktif roller üstlendim. Tüm ö¤renimim boyunca sadece dersler ile de¤il sosyal organizasyonlarla da ilgilendim. ‹lk ve
orta ö¤retim hayat›m süresince çeﬂitli bilgi yar›ﬂmalar›nda, kompozisyon ve kari-

Oto kiralama sektörü ile tan›ﬂman›z nas›l
oldu?
S›ras› ile Tök Rent a Car’da Genel Koordinatörlük ve National&Alamo firmalar›nda Bölge Koordinatörlü¤ü yapt›ktan
sonra Mengerler Kiralama’da göreve baﬂlad›m. Tök Rent a Car’da çoklu marka
stratejisi ve yüksek adetli filolar›n yönetimi, National&Alamo’da günlük kiralama sektörünü tan›ma f›rsat›m oldu. Mengerler Kiralama’da ise lüks kiralama hizmeti veriyoruz ve yine ülkemizde ilk defa operasyonel otobüs&kamyon kiralama projelerini gerçekleﬂtiren ekibin bir
parças› olarak sektörle ilgili farkl› uzmanl›k alanlar›nda bilgi sahibi olma f›rsat›m
oldu. Zaten sektörde olan babam›n ofisi-
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ne yapt›¤›m ziyaretlerle sektörle ilgili belli bir görüﬂ sahibiydim. Tök Rent a Car
firmas›nda sat›ﬂlar›n baﬂar›ya ulaﬂabilmesi ad›na maliyet tabanl› ve hizmeti geliﬂtirici projeleri yönettim. Bu fiyatlar›m›z›n
ciddi anlamda aﬂa¤› çekilmesine imkan
tan›rken müﬂteri memnuniyetimizi de artt›rd›. Baﬂlad›¤›m y›llarda Ankara için henüz çok yeni olan bu tedarik yönteminin
anlaﬂ›lmas›nda büyük katk›lar›m oldu¤una inan›yorum.
Haz›rlam›ﬂ oldu¤unuz projeyi biraz detayland›r›r m›s›n›z?
Enflasyon etkisinin otomobil ikinci el fiyatlar›n› sapt›rd›¤› dönemler geride kald›. Piyasan›n yap›s› o kadar de¤iﬂti ki kiralama firmalar›n›n say›s›, araç temini kolayl›¤›, markalar›n büyük kampanyalar›;
dolay›s›yla araç art›k bir yat›r›m ürünü olmaktan ç›karak demirbaﬂ haline geldi. Bu-

nun do¤ru ve analitik bir ﬂekilde ifade edilmesi gerekiyordu. Ülkemizde araç finansman› konusunda dört alternatif yöntem
mevcut. Firma arac› peﬂin para ile sat›n alabilir, bankadan kredi kullanabilir, finansal leasing yöntemini seçebilir ya da kiralayabilir. Bu dört alternatif finansman modeli aras›ndaki farklar›, bu farkl›l›klar›n
firma maliyetlerine yans›malar›n› araﬂt›rd›m ve tablolad›m. Böylece kiralaman›n
avantajlar› ön plana ç›kmaya baﬂlad›. Bunlar› toplayarak ve anlamland›rarak tezimi,
kitab› ve otomobil finansman yaz›l›m›n›
geliﬂtirdim.
Y a p t › ¤ › n › z ç a l › ﬂ m a l a r › n v e g e l i ﬂ ti r d i ¤ i n i z
projelerin sektöre ne gibi katk›lar› oldu?
Ülkemizde kiralama sektörünün temellerini sa¤lamlaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤› bir dönemde çal›ﬂmalar›n haz›rl›¤›na girdim. Sektördeki üç temel boﬂlu¤u giderecek ﬂekilde ça-

l›ﬂmalar yapt›m. Sektörle ilgili ülkemizin
ilk akademik çal›ﬂmas›, ilk kitab› ve ilk
finansman yaz›l›m›… Önemli bir boﬂlu¤u gidererek sektörün akademik, bürokratik ve profesyonel çevrelerce daha kolay
tan›nmas›na imkan tan›yan bir ürün ortaya koydu¤umun inanc›nday›m. Okuldaki dan›ﬂman heyetim taraf›ndan bu çal›ﬂmam büyük destek ve takdirle karﬂ›land›.
Dernek toplant›lar›m›zda sektörün kendini ifadesi konusunda s›k›nt›lar›m›z›n ifade
edildi¤i bir dönemde tez çal›ﬂmam› sunarak kitaplaﬂt›rma projemden bahsettim ve
dernek sponsorlu¤unda bas›m›/da¤›t›m›
konusunda çok büyük destek ald›m. Böylece ülkemizde alan›nda gerçekleﬂtirilen ilk
akademik çal›ﬂma sonras› ilk kitap çal›ﬂmas›n› haz›rlam›ﬂ oldum.
Yaz›l›m bir firman›n araç tedarikinde kiralama yöntemini tercih etmesi durumunda ne kadar düﬂük maliyet imkan› kazand›¤›n› matematiksel ifadelerle ortaya koyuyor. Markam›z›n Mercedes-Benz E
200CGI bir arac› Kurumlar Vergisi’ne tabi bir müﬂteri sat›n alma yerine kiralama
ile finanse etti¤inde 17.000 Euro daha düﬂük maliyet, Gelirler Vergisi’ne tabi bir
müﬂteri de 23.000 Euro daha düﬂük maliyetle temin ediyor. Bu da demek oluyor ki
eskiden sürekli anlatt›¤›m›z vergisel ve operasyonel avantajlar art›k elle tutulabilir ﬂekilde ispatlanabiliyor. Bir müﬂterinin tek
araçta ve ayn› zamanda hizmet al›rken elde etti¤i bu maliyet avantaj›n› kiralama fir-

Piyasan›n yap›s› o
kadar de¤iﬂti ki
kiralama firmalar›n›n
say›s›, araç temini
kolayl›¤›, markalar›n
büyük kampanyalar›;
dolay›s›yla araç art›k
bir yat›r›m ürünü
olmaktan ç›karak
demirbaﬂ haline geldi.
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Önemli bir boﬂlu¤u
gidererek sektörün
akademik, bürokratik
ve profesyonel
çevrelerce daha kolay
tan›nmas›na imkan
tan›yan bir ürün
ortaya koydu¤um
inanc›nday›m.

mas›, hem de bu iﬂin ticaretini yapan taraf
olmas›na ra¤men ancak çok büyük hacimlerdeki filolar›n yönetimi sonras›nda elde
edebiliyor.
Tüm finansal avantajlar›na ra¤men ikinci el bedelinin kiralama firmas›nda kalmas› sadece operasyonel avantajlar›n alg›lanmas›na sebep oldu. Kullan›c›larda her durumda tüm maliyetleri üstlenmesi gereken
kiralama firmalar›d›r alg›s› oluﬂtu. Kiralama sektörünün kasko al›m› konusunda çok
büyük s›k›nt›lar› var. Poliçeleri sigorta firmalar› taraf›ndan iptal ediliyor, yeni poliçe teklifleri verilmiyor ya da astronomik
rakamlar sunuluyor. Zira daha önceden
araçlar›n› sat›n alan bir firman›n kaza oran› ayn› araçlar› kiralama ile finanse etti¤inde aniden yükseliyor. Halbuki kullan›c› ayn› kullan›c›, araç ayn› araç, firma ayn› firma, de¤iﬂen tek ﬂey finansman yöntemi.
Müﬂterilerimize yapt›¤›m›z dan›ﬂmanl›k
hizmetimiz ile müﬂterimiz iﬂe ne kadar kar
etti¤inin bilinci ile baﬂl›yor ve araç kullan›m›nda özene dikkat ediyor. Bu çal›ﬂmalar›n tan›t›m yan›nda operasyonel katk›lar›n›n oldu¤unu destekliyor.
Kitab›n›z ile ilgili size gelen geribildirimler
ne ﬂekilde?
Çok olumlu geribildirimler al›yorum. Öncelikle TOKKDER’den çok büyük teﬂekkür ald›m. TOKKDER Yönetim Kurulu
Üyeleri ve özellikle Sn. ‹lhan Y›lmaz, Sn.
Müfit Önder bu konuda bana büyük destek verdiler. Okuyanlar, kitaptaki say›sal
boyut ve yaz›l›m›n nas›l olaca¤›n› yorumlamaya, benden fikir almaya çal›ﬂ›yorlar.

Araﬂt›rmalar›n›z› yaparken, Mengerler Kiralama’dan destek al›yor musunuz?
ﬁirketimden gereken deste¤i daima al›yorum. Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hayrettin Karabo¤a, Genel Müdürümüz Sn. Nusret Güldal› ve Kiralama Müdürümüz Sn.
R›za Yaz›c›o¤lu’nun deste¤iyle bir pazarlama altyap›s› kurgulamak ad›na “Pazarlama&Operasyon Sorumlusu” olarak göreve getirildim. Birebir pazarlama, sanal
pazarlama ve Mengerler T.T.A.ﬁ.’nin 10
ilde sahip oldu¤u 13 ayr› showroom üzerinden genel sat›ﬂ imkânlar›n›n kullan›lmas›nda do¤ru yönetimi uygulamaya çal›ﬂ›yoruz. ‹ﬂimden ald›¤›m keyif ve heyecan›m
Mengerler taraf›ndan olumlu karﬂ›lan›yor.
Bu anlamda onlara da çok ﬂey borçluyum.
Biraz da ikinci kitab›n›zdan söz edermisiniz? ‹htiyac› nas›l do¤du, içeri¤i nedir?
Oto kiralama sektöründe kurumsal yönetim ilkeleri konusunda s›k›nt› yaﬂand›¤›n› gözlemlemiﬂtim. Bankalarda çok yo¤un kredilerin kullan›ld›¤›, dolay›s›yla kanuni anlamda altyap›s›n›n desteklenmesi
gereken bir sektör. Dikkat ederseniz
TOKKDER taraf›ndan oturtturulmas› çal›ﬂ›lan temel konulardan biri budur. Kiralama sektörü herkesin ad›m atabildi¤i,
izleyerek yap›lan bir sektör haline geldi.

Kiralama firmalar›nda bir varl›k alg›lamas› var. Evet bizim yat›r›m arac›m›z otomobiller ama adetlerin çoklu¤u bizim kârl›l›¤›m›z ve etkin yönetebilece¤imiz anlam›na gelmiyor. Maalesef kiralama firmalar›
gelen müﬂterilerin tamam›na cevap vermeye ve karﬂ›layamayaca¤› oranda büyümeye çal›ﬂt›. Bu gerçekleﬂmeyince her iki taraf zarar gördü ve birçok müﬂteri sektöre
inanc›n› kaybetti. ‹kinci kitap bu riskler ve
yönetilmesi, kurumsal yönetim ilkeleri hakk›nda olacak.
Kitap ile ifade etmek d›ﬂ›nda, projelerinizi
baﬂka nas›l paylaﬂmay› düﬂünüyorsunuz?
Bu konuda geçmiﬂ dönemde çal›ﬂmalar›m
oldu, gelecekte de bu tür çal›ﬂmalar planlamaktay›m. Gerçekleﬂtirdi¤im çal›ﬂmalar
ile birçok kiﬂinin düﬂüncesini de¤iﬂtirmeyi
baﬂarm›ﬂt›m. Örne¤in; bir vak›f üniversitesinde finans konusunda akademik kariyerli kiﬂilere yapt›¤›m sunumun ard›ndan
bir süre haber ç›kmad›, birkaç ay sonra
üniversite ve ba¤l› oldu¤u grubun tamam›n›n araçlar› kiralamaya çevrildi. Bu asl›nda birebir anlat›m›n, çok daha etkili olabildi¤ini gösteriyor. Bu konuda özel bir e¤itim kuruluﬂu ile çal›ﬂma yapmay› planl›yoruz.
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PERFORMANSIN AÇIK HAVADAK‹ GÜCÜ

INFINITI G37 CABRIO
Çarp›c› çizgileri, konforlu ve güvenli katlanabilir sert
tavan› ile dikkatleri üzerine çeken Infiniti G37 Cabrio;
otomobil kullan›rken rüzgar› yüzünde hissetmek
isteyenlere s›ra d›ﬂ› sürüﬂ deneyimi vaat ediyor.

B

üyüleyici performans›n mükemmel örne¤i G37
Cabrio s›ra d›ﬂ› tarz›n, heyecan veren performans›n ve premium konforun benzersiz kombinasyonunu sergiliyor. G37 Cabrio’nun her ayr›nt›s›nda Infiniti dinamizmi hissediliyor. G37 Coupe kadar ﬂ›k bir görünüme sahip olan G37 Cabrio katlanabilir sert tavan› sayesinde üstü aç›k ve kapal› olarak
kullan›labiliyor.
Ak›ll› dört çeker sistemiyle benzersiz sürüﬂ konforu sunan G37, 3.7 litre silindir hacimli 320 HP gücünde V6
motora sahip. Sürücü komutlar›na h›zla cevap veren
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motor, tam anlam›yla muhteﬂem bir sürüﬂ keyfi yaﬂatmak üzere geliﬂtirilmiﬂ. V6 motor, güç, yak›t tasarrufu
ve emisyon sal›n›m› aras›nda bir denge kurmay› baﬂaran benzersiz VVEL (De¤iﬂken Valf Zamanlama Sistemi) teknolojisine sahip. VVEL teknolojisinde, arac›n
performans›n› art›rmak ve gaz kelebe¤inin tepki süresini k›saltmak üzere hidrolik olarak kontrol edilen de¤iﬂken valf zamanlamas› ile elektronik olarak kontrol
edilen de¤iﬂken valf zamanlamas› bir arada kullan›l›yor.
Infiniti G37 Cabrio’nun, V6 motoru, mükemmel ﬂasi

ayar› ve iﬂlevsel katlanabilir sert tavan› büyüleyecek. Dinamik performans elde etmek ad›na kullan›c›ya alt› vitesli düz veya opsiyonel olarak geliﬂtirilmiﬂ yedi vitesli
otomatik ﬂanz›man seçene¤i sunuluyor. Pek çok rakibine k›yasla fazladan bir vites imkan› veren yedi vitesli
otomatik ﬂanz›man paketi, daha fazla yak›t tasarrufu ve
otobanda daha sessiz bir sürüﬂ sa¤layacak ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂ.
Tavan› hem aç›k hem de kapal›yken muhteﬂem bir görünüm sergileyen Cabrio’nun atletik duruﬂu çarp›c› bir etki yarat›yor. Arac›n iç k›sm›nda ise daha ayr›cal›kl› ve
bütüncül bir görünüm sergilenmesi amac›yla tek parçal›
kumaﬂ kaplama tavan döﬂemesi kullan›l›yor. Geniﬂ yan
camlar› sayesinde kumaﬂ tavanl› modellere k›yasla çok
daha iyi bir arka görüﬂ imkan› sunulan arac›n kabininde
oldukça ferah ve havadar bir kabin ortam› yarat›lm›ﬂ.
G37 Coupe di¤er Infiniti modellerinde de kullan›lan pek
çok tasar›m ö¤esini bünyesinde bar›nd›r›yor. Bunlar›n
aras›nda ak›c› ön k›vr›mlar, dalga ﬂeklindeki kaput, göz
al›c› çift kemerli ›zgara ve entegre sis lambal› L ﬂeklindeki Bi-Xenon farlar yer al›yor. Coupe modele özgü tasar›m özellikleri aras›nda arac›n gece geç saatlerde daha
iyi fark edilmesini sa¤layan arka lambalar, arka tampon
ve krom detaylar kullan›lm›ﬂ.
Infiniti G37, sürücülerine duygular› harekete geçiren,
güçlü ve heyecanl› bir sürüﬂ deneyimi yaﬂatmak için

benzersiz ve yenilikçi bir teknoloji kullan›yor. Dört Tekerlekte Aktif Direksiyon (4WAS) Sistemi, direksiyon
aç›s›n› ve arac›n h›z›n› ölçer, böylece ön ve arka tekerleklerin aç›s›n› duruma göre de¤iﬂtirerek arac›n yüksek
h›zlarda dengeli ve emniyetli olmas›n› sa¤l›yor. Infiniti
G37 Cabrio’nun hafif alüminyum alaﬂ›mdan imal edilen
19 inçlik alaﬂ›m jantlar› araca çarp›c› bir görünüm katmakla kalm›yor, ayn› zamanda hafifli¤i sayesinde çevik
ve hassas bir yol tutuﬂunu garanti ediyor.
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ürkiye’de müzayede alan›nda ilklerin öncüsü olan Eskidji Grubu’nun Otomobil Müzayedeleri
Departman› Sorumlusu Kürﬂat Pehlivantürk ile Eskidji’nin düzenledi¤i otomobil
müzayedeleri, Eskidji’nin internet yap›lanmas› ve Eskidji’nin otomobil sat›ﬂlar› alan›ndaki hedefleri hakk›nda konuﬂtuk.

Eskidji Otomobil Müzayedeleri Departman› Sorumlusu Kürﬂat Pehlivantürk

RAK‹PLER‹M‹ZLE DE⁄‹L
KEND‹ H‹ZMET‹M‹ZLE
‹LG‹LEN‹YORUZ
Eskidji, Türkiye’de ciddi bilinirli¤i olan bir marka.
Otomotiv ile alakal› herhangi bir firmaya “Eskidji”
dedi¤imiz zaman, hiçbir zaman “Siz kimsiniz, ne iﬂ
yap›yorsunuz?” gibi bir yaklaﬂ›mla karﬂ›laﬂm›yoruz.
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Sizi tan›yabilir miyiz, Eskidji ile yollar› n›z nas›l birleﬂti?
Ben sekiz ayd›r Eskidji Grubu’nun Otomobil Müzayedeleri Departman›’ndan sorumluyum. Çal›ﬂma hayat›mda 20 y›l› aﬂk›n
bir süre lojistik sektöründe çeﬂitli firmalarda, çeﬂitli pozisyonlarda görev ald›m. Sektörün önde gelen üç yabanc› sermayeli firmas›nda genel müdürlük yapt›m. Bunlar
Meyer & Meyer A.ﬁ., Johann Birkart Lojistik Ltd. ve Contaz Lojistik A.ﬁ.. Daha
sonra bir süre yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂt›m ve kendim bir lojistik yap›lanmas›n›n içindeyken
Eskidji’nin Yönetim Kurulu Baﬂkan› Dikran Masis Bey’den gelen teklif ile Eskidji’de çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Eskidji’de otomotiv konusundaki müzayedelerin geçmiﬂi hakk›nda bilgi verir misiniz?
Eskidji’de bu konudaki müzayedeler yaklaﬂ›k 13 y›ld›r devam etmekte. Fakat geçmiﬂte bu konuya çok a¤›rl›k verilmemiﬂ.
Buna ra¤men en az sat›ﬂ yap›lan dönemde
bile y›lda yaklaﬂ›k 1.500 adet otomobil sat›lm›ﬂ. Eskidji çok güçlü bir tasfiye organizasyonuna sahip. Birçok ﬂirket ihtiyaç fazlas› mallar›n› ve arabalar›n› çok ciddi bir

ﬂekilde bizimle de¤erlendiriyorlar. Fakat
az önce de belirtti¤im gibi otomobil sat›ﬂlar›na fazla a¤›rl›k verilmedi¤inden ﬂirketimizin di¤er faaliyet alanlar›na göre daha
geri planda kalm›ﬂ. Bunlar› iyi bir ﬂekilde
analiz ettikten sonra, yeni bir yap›lanmaya gittik. ‹lk olarak tabi lokasyonumuzu
de¤iﬂtirerek ﬂu an bulundu¤umuz yere geldik. Buras› ana müzayede salonumuz.
Showroom olarak kulland›¤›m›z 2.500
m2’yi aﬂan bir kapal› alan›m›z mevcut ki,
bu ciddi bir alan.
Eskidji bünyesinde otomotiv departman›nda kaç kiﬂi görev al›yor?
Eksperlerimiz, pazarlama bölümümüz, yönetimimiz ile beraber yaklaﬂ›k 20 kiﬂi sadece otomotiv sektörü ile ilgileniyor. Ayr›ca Eskidji bünyesindeki di¤er bölümler-

le ortak çal›ﬂan operasyon departmanlar›nda 104 kiﬂi mevcut. Örnek olarak, muhasebe, güvenlik, idari iﬂler gibi.
Otomotiv sektöründe Eskidji’nin pozisyonu nedir?
Eskidji, Türkiye’de ciddi bilinirli¤i olan bir
marka. Otomotiv ile alakal› herhangi bir
firmaya “Eskidji” dedi¤imiz zaman, hiçbir zaman “Siz kimsiniz, ne iﬂ yap›yorsunuz?” gibi bir yaklaﬂ›mla karﬂ›laﬂm›yoruz.
Hatta otomotiv departman›n› ﬂimdiye kadar neden daha fazla geliﬂtirmedi¤imizi bile soruyorlar. ﬁimdiye kadar ciddi müzayedelerimiz ve sat›ﬂlar›m›z oldu ama düzenli, periyodik aral›klarla de¤ildi. Çünkü
elimizdeki arabalar›n birikmesini bekledik.
Zaman zaman iki haftada bir, zaman zaman ayda bir yapt›k. Yeniden yap›lanma
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Hedefimiz, artan
hacmimize ra¤men
haftada iki kere
yapmay› planlad›¤›m›z
müzayedelerde %100
sat›ﬂ baﬂar›s›
sa¤lamak.

ﬁu an Kosova’ya
bile oto satt›k.
‹nternetten online
olarak müzayede
yapan Türkiye’nin ilk
ve tek, dünyan›n ise
dördüncü ﬂirketiyiz.
‹nternetten online
derken; ben bir arac›n
sat›ﬂ›n› kürsüde
yapt›¤›m anda
internette de ayn›
anda kat›l›mc›lar
kat›labiliyor.
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sürecinde yönetim kurulumuz ile birlikte
yeni stratejiler belirledik. Bu stratejiler do¤rultusunda oto kiralama firmalar›na yönelmeye karar verdik. Burada küçük bir
detay var. Otomotiv ﬂirketleri otomobillerinin sat›ﬂlar› esnas›nda baﬂka otomotiv
firmalar› ile muhatap olmak istemeyebilirler. Rekabetten dolay› bu gayet normal.
Fakat biz bir otomotiv firmas› de¤iliz, sadece müzayede firmas›y›z. Avantaj›m›z, bizim satt›¤›m›z çok çeﬂitli ürünler var. Örne¤in; bizden bir sanat eseri sat›n alan bir
müﬂterimiz, otomobil de sat›n alabiliyor.
Yani hali haz›rda Eskidji’nin bir portföyü mevcut. Ayr›ca teknolojik olarak çok
ileri seviyelere ulaﬂm›ﬂ durumday›z. ﬁu an
Kosova’ya bile oto satt›k. ‹nternetten online olarak müzayede yapan Türkiye’nin
ilk ve tek, dünyan›n ise dördüncü ﬂirketiyiz. ‹nternetten online derken; ben bir arac›n sat›ﬂ›n› kürsüde yapt›¤›m anda internette de ayn› anda kat›l›mc›lar kat›labiliyor. ‹stanbul’da salonda 100’den fazla bayrak varken Kahramanmaraﬂ’taki galerici
arabay› al›yor. Konya, Ankara, Erzu-

rum’dan kat›l›p kürsüyü ve arac› görerek
sat›n alabiliyorlar. En ilginç kat›l›m Kosova’dan gerçekleﬂti. Kürsüde ben vard›m bir
taraftan da “yurtd›ﬂ› mevzuat›n›” düﬂünüyordum. Ald›, ama sonra ö¤rendik ki ‹STOÇ’tan bir firmaym›ﬂ, Kosova’da iﬂi varm›ﬂ ve otelinden ba¤lanm›ﬂ, yani yurtd›ﬂ›
ile u¤raﬂmad›k. Çok hoﬂ ﬂeyler bunlar tabi ki…
Sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi¤iniz araçlar› nereden
temin ediyorsunuz?
Araçlar›n teminini bireysel olarak da, kurumsal olarak da sa¤layabiliyoruz. Ama
a¤›rl›kl› olarak kurumlardan… Örne¤in
yaklaﬂ›k olarak bankalar›n tümü bizimle
çal›ﬂ›yor, inﬂaat ﬂirketleri, di¤er baz› ad›n› veren veya vermeyen ﬂirketler de öyle.
Bu durum sat›ﬂ portföyünü, al›c›y› çeﬂitlendirip, ortam› renklendiriyor.
Oto kiralama sektörü ile ilgili planlar›n›z
neler?
Do¤rusu oto kiralama sektöründe as›l kazanç ikinci el araçlar›n sat›ﬂ›ndan gelir si-

zin de bildi¤iniz gibi. Hatta bir arabay› kiralad›klar› anda o araban›n üç y›l sonra
yaklaﬂ›k olarak ne kadara sat›laca¤›n› bilirler, tabi ola¤and›ﬂ› bir durum olmazsa.
Oto kiralama firmalar› zaman› geldi¤inde
sat›ﬂlar›n› halka da yap›yorlar. Adetleri 510 tane gibi olsa belki sürdürülebilir fakat
pek çok firma, her ay 100’ün üzerinde ikinci el arac› sat›ﬂa ç›kar›yor. Bu araçlar›n lojistik ihtiyaçlar›, operasyonel ihtiyaçlar›,
teker teker sat›ﬂ için anlaﬂ›lmas› hali haz›rda ciddi bir maliyet ve zaman yarat›yor sat›ﬂ sürecinde. Dolay›s›yla halka satma belli ölçüde Türkiye çap›nda baz› a¤lar› olan
ﬂirketler arac›l›¤› ile yap›l›yor. Otomobil
galerileri arac›l›¤› ile oluyor. Bunun d›ﬂ›nda da, bizim gibi üç tane daha müzayede
ﬂirketi var (bildi¤imiz kadar›yla) ve onlar›n arac›l›¤› ile sat›ﬂlar› yap›yorlar. ﬁu an
için rakiplerimizle de¤il kendi hizmetimiz
ile ilgileniyoruz. Zira hizmet kalitesi olarak en yüksek seviyeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, artan hacmimize ra¤men haftada
iki kere yapmay› planlad›¤›m›z müzayedelerde %100 sat›ﬂ baﬂar›s› sa¤lamak.
Bu sene araç sat›ﬂ›nda adet olarak hedefiniz nedir ve oto kiralama firmalar›ndan
beklentiniz kaçt›r?
Hedefimiz y›l sonunda geçen seneki rakam›m›z olan 1.500 civar›nda sat›ﬂ rakam›na ulaﬂmak. Geçen seneki rakam›m›z› hedeflememizin en büyük nedeni, geçen seneki büyük tasfiye sat›ﬂlar›m›z bu sene olmayacak, di¤er taraftan oto kiralama firmalar›ndan giriﬂlerimiz mevcut. ﬁu anda
düzenli ve devaml› olarak çal›ﬂt›¤›m›z üç
tane, baz› aral›klarla bizimle çal›ﬂan ve çal›ﬂacak olan ise beﬂ tane oto kiralama fir-

mas› mevcut. Bu sene oto kiralama aç›s›ndan hedefledi¤imizin alt›nda kalabiliriz
ama önümüzdeki senelerde istedi¤imiz seviyeye ulaﬂaca¤›m›za inan›yorum. Az önce de bahsetti¤im gibi en büyük avantaj›m›z teknolojik alt yap›m›z ve internetten
de müﬂteriyi aç›k artt›rmaya dahil edebilmemiz. Bu da bize üstünlük sa¤l›yor. Örne¤in, müzayede salonunda 25 kiﬂi fiyat
artt›r›yorsa, herhangi bir yerde bilgisayar›n›n baﬂ›nda 20 kiﬂi aç›k artt›rmaya kat›labiliyor. Ayr›ca çok büyük referansla-

r›m›z mevcut. Hemen hemen tüm büyük
kurumlar bizimle çal›ﬂ›yorlar (Bankalar,
TOK‹, TCDD, TMSF gibi…). Bu bizim
için büyük bir gurur ve “know-how”. Bu
gücümüzü ve tecrübemizi oto kiralama
sektörüne de aktarmaya kararl›y›z.
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DACIA DUSTER
EZBER BOZUYOR
Dacia Duster, Dacia’n›n ününü sa¤layan “ezber bozan”
karakterini gururla taﬂ›yarak, markan›n cömertlik ve
eriﬂilebilirlik de¤erlerini mükemmel bir ﬂekilde
yans›t›yor.

D

acia ürün gam›n›n 6. modeli olan Duster, markan›n felsefesine ve de¤erlerine sad›k kal›yor.
Rakipsiz fiyat/iç mekân geniﬂli¤i oran› ile ekonomik yak›t tüketimi ve azalt›lm›ﬂ bak›m gereksinimi sayesinde uygun kullan›m maliyeti, optimal güvenlik seviyesi ve yüksek dayan›kl›l›k özellikleri sunuyor.
4x4 arazi araçlar› dendi¤inde bugün ço¤unlukla akla geniﬂ boyutlarda ve pahal› araçlar geliyor. Dacia Duster bu
düﬂünceyi çürütmeye kararl›. 4,31 m uzunlu¤u ve 1,82 m
geniﬂli¤i ile, Dacia Duster kompakt boyutlara sahip olan
bir araç. Renault Mégane büyüklü¤ünde olan araç, off-road kullan›mda oldu¤u gibi, ﬂehir ortam›nda da ayn› rahatl›kla kullan›m
sa¤l›yor. Dacia Duster, bir yandan
arazi araçlar› dünyas›na aidiyetini
gösterirken, ayn› zamanda çekici
tasar›m›yla ﬂehir ortam›na da mükemmel uyumunu sergiliyor.
Dacia Duster gerçek bir 4X4 olarak
tasarland›. Geniﬂ çamurluklar›,
krom kaplamal› radyatör kafesi, büyük tavan barlar› ile koruyucu tamponu Dacia Duster’›n
4x4 genleri hakk›nda hiç bir kuﬂkuya yer b›rakm›yor.
Yandan bak›ld›¤›nda, kasan›n yüksekli¤i, 16” lastikleri
ve geniﬂ çamurluklar› sürücünün en zorlu zemin ve yol
koﬂullar›n›n üstesinden gelmesini sa¤l›yor.
Dacia Duster 4x4 çok k›sa birinci vitesli yeni tip 6 ileri
ﬂanz›man ile donat›ld› (1000 devir/dakika için 5,79
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km/saat). Bu basit çözüm bozuk ve engebeli zor zeminlerde çok düﬂük h›zlarda seyir olana¤› sunuyor ve araç
yüklü iken ya da dik yokuﬂlarda kalk›ﬂ› kolaylaﬂt›r›yor.
Sürücü AUTO modunu seçti¤inde, ön ve arka tekerlekler
aras›ndaki torkun da¤›l›m› zemine tutunma do¤rultusunda otomatik olarak yap›l›yor. Zemin tutunma koﬂullar›
ne olursa olsun optimal bir çekiﬂi sa¤lamak üzere tasarlanan bu sistem, Dacia Duster’a gerçek 4x4 karakteri kazand›r›yor. Normal koﬂullarda, tork sadece ön tekerleklere aktar›l›yor. Çekiﬂ kayb› durumunda veya zay›f tutunma ﬂartlar›nda, torkun bir bölümü arka
dingile aktar›l›yor. Zorlu yol
ﬂartlar›nda, tork her iki dingil
aras›nda % 50-50 oran›nda da¤›t›l›yor. Bu da¤›l›m Nissan kaynakl› elektromanyetik tork üretici ile sa¤lan›yor.
LOCK modunda, sürücü 4x4
moduna elektronik olarak kilitleniyor ve torkun % 50’si arka dingile sürekli olarak aktar›l›yor. Bu kullan›m kar, çamur, toprak, kum gibi zorlu yol tutuﬂun oldu¤u yollarda
ve düﬂük h›zlarda tavsiye ediliyor.
4x2 modunda, aktarma 2 çeker tekerlek üzerinden yap›l›yor. Bu mod iyi yol koﬂullar›nda kullan›l›yor ve yak›t
tüketiminin azalt›lmas›n› sa¤l›yor.
Tüm Dacia ürün gam›nda oldu¤u gibi Dacia Duster da 3
y›l veya 100.000 km garanti ile sat›ﬂa sunulacak.

YARIﬁ

PORSCHE GT3
CUP CHALLENGE
PORSCHE GT3 Cup Challenge Eastern Europe’un ikinci
aya¤› 29–30 May›s’ta F1 Türkiye Grandprix’i ile
birlikte ‹stanbul Park’ta koﬂuldu. ‹kinci ayakta
birincilik kürsüsüne ç›kan Yücel Özbek’e kupas›n›
Do¤uﬂ Otomotiv CEO’su Ali Bilalo¤lu verdi
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isan ay›nda koﬂulan ilk ayakla ‹stanbul
Park’ta start alan Porsche GT3 Cup Challenge Eastern Europe'un ikinci aya¤› 29–30 May›s’ta F1 Türkiye Grandprix’i ile birlikte ‹stanbul
Park’ta koﬂuldu. ‹stanbul Park Pisti'nde 12 tur üzerinden gerçekleﬂtirilen yar›ﬂ› Yücel Özbek 25.11.692'lik derecesiyle birinci tamamlarken, Alman Thomas Langer
25.12.391 ile ikinci, Cenk Ceyiﬂakar ise 25.12.593'lük
derecesiyle üçüncü oldu. Yücel Özbek’e kupas›n› Do¤uﬂ
Otomotiv CEO’su Ali Bilalo¤lu verdi.
Cumartesi günü koﬂulan ilk yar›ﬂta Cenk Ceyiﬂakar 25.11.483'lük derecesiyle birinci olurken, Yadel Oskan 25.19.798 ile ikinci, Alman
Thomas Langer ise 25.22.590'l›k derecesiyle üçüncü olmuﬂtu. ‹lk yar›ﬂta lider giden Yücel Özbek, spin atarak
arkalara gerilerken, Kerem Güven’i yak›ndan takip eden
Mürﬂit Unat’›n viraj içinde Güven’in arac›na çarpmas›
neticesinde, Kerem Güven’in arac› pistte döndü ve bu s›rada Yücel Özbek de Mürﬂit Unat’a çarpt›. Unat ve Güven’in yar›ﬂ d›ﬂ› kalmas›na neden olan kaza sonras›nda
Cenk Ceyiﬂakar liderli¤i aç›k ara ele geçirdi. Stefan Bihl,
Yadel Oskan ve Thomas Langer aras›nda yaﬂanan mücadele sonras›nda ikincili¤i Yadel Oskan elde etti.

Haftasonu koﬂulan ikinci ayak yar›ﬂlar› sonunda Porsche GT3 Cup Challenge Eastern
Europe'da Cenk Ceyiﬂakar 74 puanla lider.
Ceyiﬂaﬂakar’› 59 puanla Yücel Özbek ve 46 puanla
Yadel Oskan takip ediyor. 2010 y›l› Nisan ay› ile birlikte start alan PCCEE, ilk sezonunda F1 Türkiye Grand
Prix’i ile ayn› hafta sonunda seyirci ile buluﬂtu. Toplam
16 Porsche otomobil ile organizasyona dahil olan
PCCEE profesyonel ekibi ve motorsporlar›na getirdi¤i
yeni soluk ile izlenmeye de¤er bir mücadele ç›kartt›. 16
otomobilin start ald›¤› yar›ﬂta pilotlar ﬂampiyonluk mücadelesinde puan almak için ter döktü. Cup’da özellikle
pist ﬂampiyonalar›nda yak›ndan tan›nan tecrübeli isimler de var. Cenk Ceyiﬂakar, Yücel Özbek, Mürﬂit Unat,
Yadel Oskan, Kerem Galip Güven, Arif Suyabatmaz,
Cengiz O¤uzhan ve R›fat Sar›cao¤lu geçti¤imiz y›llarda
da birçok yar›ﬂta mücadele eden usta pilotlar.
Porsche GT3 Cup Challenge Eastern Europe toplam 7
ayaktan oluﬂuyor ve bunlar›n dördü Türkiye’de yap›lacak. ‹lk Avrupa aya¤› 14-15 A¤ustos’ta koﬂulacak olan
organizasyonun di¤er Avrupa ayaklar› 25-26 Eylül Çek
Cumhuriyeti Brno Pisti ve 9-10 Ekim Yunanistan Serres’de koﬂulacak.

TEKNOLOJ‹

NAVIGON 1400 ‹LE YÜRÜRKEN DE YOLUNUZU KAYBETMEY‹N
Navigon 1400, gitmek istedi¤iniz yere siz sadece arac›n›zlayken de¤il yaya iken de götürüyor. Yaya Navigasyonu ad› verilen özelli¤in sundu¤u
dijital harita sayesinde ﬂehir rehberini cebinizde taﬂ›rken gitmek istedi¤iniz yere en kolay ﬂekilde ulaﬂabiliyorsunuz, tan›mad›¤›n›z sokaklar›, dükkanlar› araﬂt›rabiliyorsunuz. Ayr›ca yaya modunda bulunan e-pusula sayesinde yürürken gidece¤iniz yön konusunda bilgi sahibi oluyorsunuz ve kaybolma riskiniz

s›f›ra iniyor. Navigon 1400’ün özellikleri yaya navigasyonu ile de s›n›rl› de¤il. Navigon
“Son Kilometre” özelli¤i ile araban›z› park
ettikten sonra da yürürken var›ﬂ noktan›za
kadar size yol göstermeye devam eder. Navigon “Last Mile” sayesinde arac›n›z› b›rakt›¤›n›z yere kolayca dönebilirsiniz. Böylece
otoparkta arac› koydu¤unuz yeri bulma sorunu
tarihe kar›ﬂ›yor. Ayr›ca H›z Asistan›, ﬁerit Asistan›, Güvenlik Kameras› Info (EDS), Acil Yard›m (SOS) ve ‹ÇN
Klik özellikleri de Navigon 1400 ile sunuluyor.

TOSHIBA SATELLITE A660

ELEKTR‹KL‹ OTOYA 'SES'
VER‹LECEK

Toshiba, notebook portföyünün
en yeni üyesi olan
ve kullan›c›lar›n
multimedya ihtiyaçlar› için özel
olarak tasarlanan
Satellite A660
modelini duyurdu. 16'' (40.6cm) ekrana sahip Satellite A660, ince ve
ﬂ›k bir d›ﬂ görünümle birlikte ileri multimedya ve e¤lence özelliklerine sahip güçlü bir notebook arayan
kullan›c›lar› hedefliyor. Satellite A660 Türkiye’de Haziran 2010 itibariyle sat›ﬂa sunulacak. Satellite A660
sahip oldu¤u üstün multimedya özellikleri ve Dolby®
‹leri Ses Sistemi teknolojisi ile kullan›c›lar›na birinci
s›n›f bir video izleme deneyimi yaﬂat›yor. Yeni SleepAnd-Music özelli¤i ile notebook uyku veya power off
modunda olsa bile, e¤er bir MP3 player ba¤l›ysa müzik çalmaya devam edebiliyor.
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Gelecekte pazar
paylar› artacak
elektrikli otomobillere, yayalar›n
duymalar› ve yollar›na ç›kmamalar›
için her marka ve modele
özgü bir ses verilmesi öngörülüyor. Yol güvenli¤i uzmanlar›n›n elektrikli araçlar›n ürkütücü bir biçimde
sessiz olmalar›n›n kaza ve ölüm riskini artt›rd›¤› yönündeki ›srarl› uyar›lar›ndan sonra, AB, Japonya ve
ABD'de standartlar› belirleyen kurumlar, üreticilere
aralar›nda konvansiyonel motor sesinden Y›ld›z Savaﬂlar›'n›n bilim-kurgu seslerine kadar bir dizi ses
için izin vermeyi düﬂünmeye baﬂlad›.
‹ngiltere'deki Warwick Üniversitesi de, ülkenin Bat›
Mitlands bölgesinde elektrikli otomobil üreticileriyle
bu ay içinde çeﬂitli sesleri test edecek.

HTC WILDFIRE ‹LE
ARKADAﬁLARINIZLA
YAKIN KALIN

HTC Corporation, arkadaﬂlar›n›z› size
yak›nlaﬂt›ran en popüler sosyal a¤lar› bir
araya getiren HTC Sense tabanl› yeni Android telefonu Wildfire’› tan›tt›.
HTC’nin Facebook, Twitter ve Flickr gibi
sosyal a¤lar›n içeri¤ini organize bir güncelleme ak›ﬂ›nda bir araya getirip gösteren
Friend Stream uygulamas› sayesinde e¤lenceden geri kalmayacaks›n›z. HTC Wildfire, nerede olursan›z olun arkadaﬂlar›n›z›n
mesajlar›n›, yorumlar›n›, uyar› ve foto¤raflar›n› an›nda takip etmenize olanak tan›yor. HTC Wildfire, adres defterinizdeki
her bir kiﬂiyle ilgili, son konuﬂma zaman›,
SMS’ler, e-postalar ve sosyal a¤ güncellemeleri gibi yak›n zamanl› iletiﬂim bilgilerini de adres defterinizde bir arada gösteriyor. Bir arkadaﬂ›n›z sizi arad›¤›nda HTC
Caller ID onun Facebook profil foto¤raf›
ve son güncellemesi ile birlikte e¤er yaklaﬂ›yorsa do¤um gününe dair bir hat›rlatma
da veriyor. HTC Wildfire, 2010 y›l›n›n
üçüncü çeyre¤inden itibaren Avrupa ve
Asya pazarlar›nda sat›ﬂa sunulacak.

HIZ VE ZEKA: CASIO EDIFICE
SER‹S‹ EF-550
Redbull Yar›ﬂ Tak›m› pilotlar›ndan Sebastian Vettel’in sponsorlar› aras›nda yer alan
CASIO, h›z ve zeka konseptinden yola ç›karak tasarlad›¤› saat modelleri ile oldukça
dikkat çekici. Yar›ﬂ arabalar›nda yer alan
ibrelerden esinlenerek tasarlanan bu modeller ﬂ›kl›¤› ve çok fonksiyonlulu¤uyla dikkat
çekmekte. Kordon ile bütünlük içindeki kasan›n yan› s›ra kadrandaki özel tasar›m kullan›c›s›na farkl›l›k sunuyor. Kasay› saran
çemberin kadranla aras›ndaki uyum gözden kaçmazken motor sporlar›ndan ald›¤› enerjiyi yans›t›yor. Çelik kasa, kordon özelliklerinin
yan› s›ra, kronometre ve 100 metre su geçirmezlik özellikleriyle de
kullan›ﬂl› bir koleksiyon oldu¤u ortada. Fonksiyonel, ﬂ›k, trend ve özgün tasar›m›yla bu koleksiyon merakl›lar›n› bekliyor!

iPHONE 4 TANITILDI
Apple, yeni iPhone 4’ü resmen tan›tt›. iPhone 4'te en çarp›c› de¤iﬂiklikler aras›nda LED flaﬂ ve ön
yüzde görüntülü görüﬂme için
kamera yer al›yor. Ayr›ca kasay› çevreleyen çelik ﬂerit ayn› zamanda GSM al›c› anteni olarak
görev yap›yor. Pil dayanma süresi uzat›lan yeni iPhone, “gözün görebilece¤i en yüksek çözünürlükteki ekranla” da iddial›. iPhone 4, 'Retina Display'
olarak adland›r›lan yüksek çözünürlüklü ekran teknolojisini bar›nd›r›yor. iPhone 4'ün kameras› 5 megapiksel ve HD kay›t yap›yor. Cihazdaki en önemli geliﬂtirmelerden biri beklendi¤i üzere bataryada gerçekleﬂmiﬂ. iPhone 4'ün bekleme süresi 300 saat. Tam
ﬂarj olmuﬂ pille 10 saat video izlendi¤i, wi-fi ile
10 saat internette gezinilebildi¤i belirtildi.

KÜLTÜR SANAT

CAZIN YILDIZLARI ‹STANBUL’DA BULUﬁUYOR
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan
bu y›l 13. kez Garanti Bankas› sponsorlu¤unda düzenlenen 17. Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali, 1–20 Temmuz tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilecek. Festival, 50’nin üzerinde konser,
300’ü aﬂk›n yerli ve yabanc› sanatç›yla
yine ‹stanbul’u bir caz kentine dönüﬂtürmeye haz›rlan›yor. ﬁehrin çeﬂitli
mekânlar›na yay›lacak festivalin ilk
konseri bu y›l, Cemil Topuzlu Aç›k
Hava Sahnesi’nde gerçekleﬂecek. Bunun yan› s›ra Arkeoloji Müzesi, Aya
‹rini Müzesi, ‹stanbul Modern, ‹stinye
Park, Salon, Sepetçiler Kasr› ve The
Marmara Esma Sultan festivale ev sahipli¤i yapacak.
17. Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali
1 Temmuz Perﬂembe akﬂam› Türkiye

caz sahnesinin çok önemli isimlerini
buluﬂturan özel bir konserle aç›l›yor.
Vokallerde Sibel Köse, Melis Sökmen
ve Feyza Eren, trompette ‹mer Demirer ve gitarda Neﬂet Ruacan’›n solist
olarak kat›laca¤› aç›l›ﬂ konseri tam bir
y›ld›zlar geçidi olacak.
Di¤er yandan, ‹stanbul Caz Festivali’nin ilk y›llar›na damgas›n› vuran,
birbirinden renkli gruplar›n sahne ald›¤› parti geceleri tekrar hayata geçiyor. Festival, bu y›l ‹KSV’nin yeni aç›lan mekân› Salon’da bu ruhu kald›¤›
yerden devam ettirecek bir seri baﬂlat›yor. Hafta Sonu Partileri, konuklar›na
funk, soul, Latin ve afro-beat tarzlar›n›n en gözde gruplar›yla neﬂe ve coﬂku
içinde geçecek geceler yaﬂatacak.

YAZA DAMGASINI VURACAK
ALBÜM “THIS IS (H)IT!”
Kaan Gökman, aralar›nda
tüm dünyada büyük ilgi gören dans projesi Harem'in de
bulundu¤u birçok ﬂark›n›n
düzenlemelerine imza atan
ve Türkiye'nin en iyi radyolar›nda DJ’lik yapan genç bir
yetenek olarak tüm tecrübesini yepyeni ﬂark›larla
“THIS IS (H)IT!” ad›n› verdi¤i ilk albümünde topluyor.
Y›l›n dans albümüne Nez, Burcu Güneﬂ, Buzuki Orhan, Dj Funky C,
Y›ld›z Asyal› gibi popüler isimler konuk olurken, ‹spanya'n›n ünlü
DJ'leri Alex Guerrero, Raul Ortiz ve Javi Reina da remiksleri ile bu
albümde yer al›yor. EMI Music Türkiye’nin da¤›t›m›n› üstlendi¤i albümde son dönemlerde Türk pop müzi¤indeki dans ﬂark›lar›na düzenlemelerle yeni bir soluk getiren Erol Temizel de bulunuyor.

“YOL”: ‹K‹ TARAF
ARASINDAK‹ ARAF

PINK MARTINI AVRUPA TURNES‹
KAPSAMINDA TÜRK‹YE’DE

‹stanbul Modern Foto¤raf Galerisi, 26 May›s’ta aç›lan
Murat Germen’in “Yol” baﬂl›kl› sergisiyle, izleyiciyi
“yol”un yaﬂam›n pek çok alan›nda kullan›lan farkl›
anlamlar› üzerinde düﬂünmeye ve keﬂfetmeye ça¤›r›yor. Küratörlü¤ünü Engin Özendes’in üstlendi¤i ve 19
Eylül’e dek sürecek olan sergide 46 foto¤raf ve Murat
Germen’in Elif Ayiter ile birlikte üretti¤i 14 metrelik
“ﬁark Ekspresi” adl› bir çal›ﬂma yer al›yor.

Türkiye'de büyük bir
hayran kitlesine sahip Pink Martini,
yepyeni albümleri
“Splendor in the
Grass”'›n Avrupa
turnesi kapsam›nda
iki özel konser için
Türkiye’de.
Samuraylar›n aﬂk
ﬂark›lar›ndan
1930’lar›n Küba müzi¤ine, Frans›zca ﬂansonlardan Brezilya sokak ﬂark›lar›na kadar dinlemesi en keyifli ﬂark›lar› tozlu raflardan bulup ç›karan topluluk, China
Forbes’un kulak pas›n› silen s›cak vokali ve yepyeni ﬂark›lar›yla yine
unutamayaca¤›n›z konserlerle Pasion Turca himayesinde Türkiye’de.
Pink Martini Türkiye’yi Monica Molina, Despina Vandi, Cesaria Evora, Mariza gibi birçok dünya star› ile ilk kez buluﬂturan Pasion Turca’n›n 10. y›l kutlamas› için iki dev konserle ‹stanbul ve Ankara’da.
5 Temmuz gecesi 2005 y›l›nda aç›l›ﬂ›n› yapt›¤› Kuruçeﬂme Arena’da
konser verecek grup, 6 Temmuz’da Ankara’da ODTÜ Mezunlar Derne¤i Viﬂnelik Tesisleri’nde hayranlar› ile buluﬂacak.

THE CRANBERRIES
TÜRK‹YE’DE
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The Cranberries, Unilife organizasyon taraf›ndan 22
Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek
konserlerle Türkiye’deki hayranlar›n›n kalplerini 7
senenin ard›ndan yeniden fethedecek.
The Cranberries’in Türkiye’de ki hayranlar›yla buluﬂmas› 22 Temmuz 2010 akﬂam› ‹stanbul Maçka
Küçükçiftlik Park ve 23 Temmuz Cuma akﬂam› da
Çeﬂme’de olacak. Çeﬂme’de gerçekleﬂecek konserin,
müzikseverler ve The Cranberries grubunun Türkiye’nin dört bir yan›ndaki hayranlar› için en büyük
avantaj› ise, konsere kat›lmak isteyen ve ‹stanbul d›ﬂ›nda yaﬂayan müzikseverlerin yaz tatillerini, The
Cranberries Çeﬂme konser tarihine denk getirebilme
imkan› olacak.

ARABA
MEZARLI⁄INDA
“PASLI SON”
Alman foto¤rafç› Thomas Radbruch, 26 May›s-19 Eylül tarihleri
aras›nda ‹stanbul Modern’in otopark›nda yer alacak olan “Pasl›
Son” baﬂl›kl› sergisinde, dünyan›n
çeﬂitli ülkelerindeki araba mezarl›klar›ndan çekti¤i foto¤raflarla hem
geçmiﬂin hem de bugünün öyküsünü aktar›yor. Küratörlü¤ünü Engin
Özendes’in yapt›¤› sergide, 26 yap›t
yer al›yor.
Thomas Radbruch, foto¤raflar›ndaki otomobillerin “Eski Roma’da
emekliye ayr›l›nca bahçeleriyle u¤raﬂan politikac›lar gibi zamanla aﬂ›n›p eskidiklerini” vurguluyor.
Küratör Engin Özendes, Thomas
Radbruch’un foto¤raflar›ndaki tüm
detaylar›n, inan›lmaz bir renk ve
yaﬂam armonisiyle eriyip gitmekte
olan arabalar› zevkle izlememizi
sa¤lad›¤›n› vurguluyor.

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

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

Dalaman Havaliman› /Mu¤la
‹ç Hatlar Tel: (0252) 792 51 68
D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 792 51 18-19

Denizli ﬁehir Ofisi
Tel: (0258) 263 44 44

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

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

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

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

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

Erzurum

Antalya

Fethiye/Mu¤la

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

Tel: (0252) 612 37 19

Tel: (0442) 233 80 88

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

‹zmit

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

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

Tel: (0262) 325 25 55

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

‹stanbul/Taksim
Tel: (0212) 297 96 10-11

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

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

‹stanbul/Kad›köy

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

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

ALD AUTOMOTIVE

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

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

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

Tel: (0216) 355 3665- 350 4878

‹stanbul Atatürk Havaliman›

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

Kayseri ﬁehir Ofisi

AV‹S RENT A CAR

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

‹zmir Alsancak
‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

Tel: (0352) 222 61 96

‹zmir Havaliman›

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

Tel: (0232) 274 11 11

Kayseri

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

Trabzon

Side

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•iletisim@drd.com.tr

Tel: (0242) 753 41 18

Ankara

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

Erzurum Havaliman›

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

Kartal / ‹stanbul

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

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

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

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

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

Adana ﬁakir Paﬂa Havaliman›

Kuﬂadas›

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

Tel: (0256) / 614 14 75 – 614 46 00

Kayseri

Ankara/ Kavakl›dere

Tel: (0422) 238 56 44

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

Tel: (0312) 467 23 13-14

Marmaris

Kayseri Havaliman›

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

Tel: (0252) 412 26 38

Tel/Faks: (0352) 338 95 55

‹ç Hatlar Tel: (0312) 398 03 15

Mardin

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Antalya

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

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

Tel: (0242) 248 17 72-73

Samsun ﬁehir Ofisi

Antalya Havaliman›

Tel:(362) 231 67 50

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

Samsun Çarﬂamba Havaliman›

Kemer

D›ﬂ Hatlar Tel: (0362) 844 86 57

Adana

AM‹RAL F‹LO YÖNET‹M‹ NEZ‹RO⁄LU

Tel: (0242) 814 76 70

Side

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

Alanya

Tel: (0242) 753 13 48

Ankara ﬁehir Ofisi

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

Tel: (0242) 513 31 13

ﬁanl›urfa ﬁehir Ofisi

Tel: (0312) 466 03 36 – 37

Ayval›k/Bal›kesir

Tel: 0414 315 00 53

Ankara Havaliman›

D‹NAM‹K RENT A CAR

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

ﬁanl›urfa Havaliaman›

Tel: (0312) 398 20 34

Belek

‹ç Hatlar Tel: 0414 315 00 53

Antalya Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 33 95 / 96

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

ALTOTUR

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

Tel: (0332)-237 37 50

Malatya

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

Tel: (0242) 322 71 00

Tekirda¤:

ASF F‹LO K‹RALAMA

Bodrum ﬁehir Ofisi/Mu¤la

Tel: (0282) 261 68 31

Bodrum Havaliman›

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

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

Trabzon Havaliman›

D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 523 02 71

Bodrum Havaliman›/ Mu¤la

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

Dalaman Havaliman›

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

Ürgüp

D›ﬂ Hatlar Tel: (0252) 792 51 50 – 51

Tel:(0384) 341 2177

‹stanbul Taksim

Turgutreis-Bodrum/Mu¤la

Van ﬁehir Ofisi

Tel: (0212) 297 43 93 – 94

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

Tel: (432) 214 63 75

‹stanbul Suadiye

Bursa ﬁehir Ofisi

Van Havaliman›

Tel: (0216) 380 56 55

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

‹ç Hatlar Tel: (0432) 217 88 78

60>61

‹stanbul Atatürk Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 69 09 / 10

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

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

EKAN TOUR‹SM & CAR RENTAL
ÇEL‹K MOTOR A.ﬁ.

Kayseri Havaliman›
Konya ﬁehir Ofisi

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

ECONOMIC TOURISM & RENT A CAR
CENTRAL CAR RENTAL

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

‹ç HatlarTel: (0352) 338 05 94

DRD DER‹NDERE
F‹LO K‹RALAMA

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

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

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

Tel: (0342) 582 11 41

AKS ARAÇ K‹RALAMA

BALET TUR‹ZM

Erzurum Havaliman›

Gaziantep

‹stanbul

Mersin

Diyarbak›r Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0412) 236 13 24- 229 02 76

www.dokay.com.tr•info@dokay.com.tr

Tel: (0216) 588 02 11

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

Tel: (0412) 229 02 75-76

‹stanbul

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

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

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

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

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

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

Gaziantep

DAIMLER FLEET SERVICES A.ﬁ.

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

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

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

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

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

‹stanbul Etiler
Garanti Mah. Ergün Sok. 3. Y›ld›z Bloklar› No:8
Etiler/‹stanbul

ÜYELER

Tel: (0212) 263 72 80 Faks: (0212) 263 72 81
rentacar@eresinler.com.tr

Bodrum Havaliman›

Antalya

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

Tel: 0 242 462 25 72

‹stanbul Bostanc›

Bursa

Bodrum ﬁehir Ofisi / Mu¤la

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

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

Tel: 0 252 317 15 55 – 317 15 56

Çeﬂme

GRUP OTO K‹RALAMA

Marmaris / Mu¤la

MENGERLER K‹RALAMA

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

Turgutresi-Bodr›m / 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: (0232) 723 26 86 Faks: (0232) 723 26 86

Tel: 0 252 382 78 77

Ankara Merkez Ofis

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

Dalaman Havaliman›

Bodrum Havaliman› / Mu¤la

Bodrum Havaliman›

Ankara

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

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

Tel: 0 252 317 15 55 – 317 15 56

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

Dalyan / Mu¤la

Dalaman / Mu¤la

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

Tel: 0252 692 39 51

GÜL TUR‹ZM

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

Diyarbak›r

‹zmir
Tel: 0232 465 18 05 / 463 18 00

‹zmir

Diyarbak›r Havaliman›

Kayseri

‹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

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›

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

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

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

Tel: 0352 338 97 77

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

Antalya

GÜLAN OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. A.ﬁ

Fethiye / Mu¤la

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

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

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

ERK CAR RENTAL

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

Taksim / ‹stanbul

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

D›ﬂ Hatlar
Tel: (0212) 465 36 95 Faks: (0212) 465 36 97
‹ç Hatlar
Tel: (0212) 465 62 84 Faks: (0212) 465 62 87

‹stanbul Kartal

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

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

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

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

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

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

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

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

HEDEF F‹LO H‹ZMETLER‹

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

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

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

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

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

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

GERÇEK RENT A CAR

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

INTER LIMOUSINE
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: (0414) 316 47 46 Faks: (0414) 316 47 46

Taksim / ‹stanbul

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

Ürgüp

Adana Havaliman›

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

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

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

Van

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

ﬁanl›urfa

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

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

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

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

Alanya / Antalya

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

‹stanbul Atatürk Havaliman›
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: (0242) 513 19 29/513 52 39 Faks: (0242) 512 05 84

FIRST CAR RENTAL
TÜRK‹YE-AYKA TUR.VE DIﬁ.T‹C.LTD.ﬁT‹.

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: (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

IﬁIL RENT A CAR

Tel: (0322) 324 28 08

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

‹stanbul Kavac›k
Tel: (0216) 680 06 90 (pbx) Faks: (0216) 680 06 99
Tel: (0212) 254 77 19 - 253 58 17
Faks: 0212) 253 58 17

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

‹stanbul Atatürk Havaliman›

‹stanbul Hürriyet Ofis

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Tel: (0212) 449 66 19 Faks: (0212) 449 62 24
Tel: (0232) 274 59 49 Faks: (0232) 274 59 19

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

Ankara Hürriyet Ofis

Ankara

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

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

‹zmir Havaliman› Ofis

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

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

Tel: (0322) 316 10 66

Hilton / Adana

NATIONAL & ALAMO
CAR RENTAL

‹stanbul Taksim

LEASEPLAN

Adana

Ankara Havaliman›

HEY RENT A CAR

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

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

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

HAMA OTO K‹RALAMA A.ﬁ.
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

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

Ankara

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

Kemer / Antalya

Kuﬂadas› / Ayd›n

EUROPCAR

FLEET CORP TURKEY

‹zmir Havaliman›

Kayseri

ESTAﬁ - ES‹N TUR‹ZM

Bodrum / Mu¤la

‹zmir

Atatürk Havaliman› / ‹stanbul

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

ERMO RENT A CAR

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

Erzurum

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

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

Dalaman Havaliman›

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

MAR CAR RENTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

Belek / Antalya

Adana

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

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

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

Tel: 0322 233 63 33

Bodrum / Mu¤la

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

Bodrum

Ankara

Antalya Havaliman›

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

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

Tel: 0 312 437 0 242

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

Kayseri

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

Antalya Havaliman›
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Hilton / Mersin
Tel: (0324) 326 50 00

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

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

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

Antalya Havaliman›

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

ÜYELER

Malatya

PARTNER FLEET
SOLUTIONS

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

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

Gaziantep

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

Bursa
Bursa Yeniﬂehir Havaliman›
Tel: (0224) 781 80 19 Faks: (0224) 233 63 25

Dalaman Havaliman›

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

Tel: (0252) 692 16 99 Faks: (0252) 692 19 33

Gaziantep Havaliman›

Datça

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

PAS‹F‹K OTO

TEPRENT A CAR

Tel: (0224) 444 58 58 Faks: (0224) 233 63 25

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

TFS OTO K‹RALAMA

‹stanbul Etiler

Tel: (0442) 234 30 25

Nevﬂehir

Ankara

Tel: (0212) 215 24 19 Faks: (0212) 215 22 98

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

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

‹stanbul Kozyata¤›

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

Dalaman

Tel: (0216) 411 95 39 Faks: (0216) 411 95 48

‹zmir

Tel: (0252) 417 22 17

‹stanbul Atatürk Havaliman›

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

Marmaris

PLAN TOURS

Tel: (0252) 417 23 13

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

Konya
Tel: (0332) 237 99 92

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

‹stanbul Astoria AVM

‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
Tel: (0232) 274 66 22 Faks: (0232) 463 13 75

Kayseri
Tel: (0352) 232 77 47 Faks: (0352) 231 26 79

Tel: (0412) 223 22 55

Kayseri Erkilet Havaliman›
Tel: (0352) 339 84 82 Faks: (0352) 231 26 79

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

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

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

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

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

Kuﬂadas›

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

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

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

Marmaris
Tel: (0252) 412 25 51 Faks: (0252) 412 31 15

SUN RENT A CAR
PUSULA OTO K‹RALAMA

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

TR‹O CAR RENTAL
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

Direkt Rezervasyon

Adana

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

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

‹stanbul / Bak›rköy

Bursa

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

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

Ankara

Bodrum

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

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

‹zmir

Dalaman

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

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

Antalya

‹stanbul

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

Erzurum

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

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

‹zmit / Kocaeli

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

Kayseri

Ankara

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

‹stanbul Atatürk Havaliman›

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

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

Gölcük / Kocaeli

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

Trabzon

Gaziantep

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

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

RICH RENT A CAR

‹zmir

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

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

Nevﬂehir

Diyarbak›r

Kayseri

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

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

Samsun

Samsun

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

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

Erzurum

Gaziantep

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

S‹MEN‹T OTO K‹RALAMA

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

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

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

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

Cumhuriyet Bulvar› N:141/A Alsancak / ‹ZM‹R
Tel: (0232) 463 89 99 Faks: (0232) 463 1375
Rezervasyon Merkezi : Tel:(0232) 444 00 76
www.sixt.com.tr 4440076@sixt.com.tr

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

Ankara Esenbo¤a Havaliman›

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

Antalya Havaliman›
Tel: (0533) 276 60 66 Faks: (0232) 463 13 75

Bodrum Milas Havaliman›
Tel: (0252) 559 03 40 Faks: (0252) 559 03 41

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

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

ULUSOY RENT A CAR

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

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

Afyon

TEB ARVAL ARAÇ F‹LO
K‹RALAMA A.ﬁ.
Haktan ‹ﬂ Merkezi No:39 Setüstü/Kabataﬂ 34427 ‹stanbul
Tel: (0212) 292 64 66 Faks: (0212) 292 64 30
www.tebarval.com.tr•oguz.petorak@tebarval.com.tr

Tel: (0272) 315 40 07

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

Bodrum / Mu¤la

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

Bursa
Tel: (0224) 224 35 87

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

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

Denizli

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

Tel: (0533) 966 29 32 (Gsm)

Diyarbak›r
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

WORLD RENT A CAR

Gaziantep

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

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

‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›

Konya

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

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

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

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

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

YILDIRIM OTOMOT‹V A.ﬁ.

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

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

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

ZAFER RENT A CAR

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

Trabzon

SIXT RENT A CAR /
ARTI SEYAHAT ACENTES‹
TEKS. SAN. VE T‹C. A. ﬁ.

‹zmir

Malatya

Tel: (0342) 336 53 53 Faks: (0342) 336 11 65
Tel: (0412) 229 35 35 Faks: (0412) 229 01 34

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

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

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

Diyarbak›r

OPTIMAL - AUTO LEASE

‹stanbul

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

Adana

Tel: (0252) 712 48 48 Faks: (0252) 712 48 48

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

Erzurum

ULUKAR OTOMOT‹V T‹C. A.ﬁ.

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

ULUGÖL OTOMOT‹V SAN.
T‹C. LTD. ﬁT‹.
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

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

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

ZEPL‹N CAR RENTAL
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

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

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

AJANDA

7 TEMMUZ
EROS RAMAZOTTI
12 albüm ve 40 milyonu aﬂan albüm sat›ﬂ› ile dünyan›n bir efsane olarak kabul etti¤i Eros Ramazotti, 7
Temmuz akﬂam› “BKM ve Radyo Virgin” iﬂ birli¤i ile
Turkcell Kuruçeﬂme Arena’da olacak. Dünyan›n en
güzel manzaral› sahnesinde romantizmine romantizm
katacak olan sanatç›, Cher’den Andrea Bocelli’ye, Tina Turner’dan Pavarotti’ye, Madonna’dan U2 ve
Santana’ya uzanan çok geniﬂ bir düet repertuar›na sahip. 2009 y›l›nda ç›kard›¤› son albümü "Alie Radici"
ile Avrupa listelerinde yeniden üst s›ralara yerleﬂen sanatç›, albüm turnesi kapsam›nda 7 Temmuz’da, Turkcell Kuruçeﬂme Arena’da hayranlar›yla buluﬂacak.

31 TEMMUZ
NATALIE COLE
“Unforgettable...With Love” ve 2009 y›l›nda ç›kan
“Still Unforgettable” albümleri ile 8 Grammy Ödülü
kazanan, dünyan›n en iyi caz sanatç›lar›ndan birisi
olarak kabul edilen ve albümleri tüm dünyada 50 milyonluk sat›ﬂ rakamlar›n› aﬂan Natalie Cole 31 Temmuz gecesi Unilife’in organizasyonuyla Fenerbahçe
True Blue’da hayranlar›yla buluﬂacak. Natalie Cole,
geçirdi¤i amans›z hastal›k nedeniyle bir süre müzik
dünyas›nda yeri doldurulamaz bir boﬂlu¤a yol açm›ﬂt›. Onu, kendi deyimiyle hayata hayranlar›n›n sevgisi
ve müzi¤e olan aﬂk› ba¤lad›. Hayata müzikleriyle tutunan Natalie Cole umut ve aﬂk dolu ﬂark›lar›yla kendi ›ﬂ›¤›n› yaymaya Türkiye’ye geliyor.
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30 TEMMUZ
YILDIZ USMONOVA
Kariyerinde 20 milyon albüm sat›ﬂ› yapmay› baﬂaran
Özbek sanatç› Y›ld›z Usmanova, Türkiye'de müzik
marketlere sundu¤u "Dünya" albümünde çok önemli
isimleri bir araya getirdi. Türkiye’nin en güçlü erkek
vokallerinden Yaﬂar ile bu albümde seslendirdi¤i “Seni Severdim” parças›yla tan›nan Usmanova, 30 Temmuz akﬂam› Kuruçeﬂme Arena sahnesinde olacak.

