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Verimlilik ve sürdürülebilirlik günümüzün belki de en önemli iki kavramı haline geldi. Ni-
tekim dünyamızın kaynaklarının düşünüldüğü kadar sınırsız olmadığını keşfettik.

Kötü haber! Artık har vurup harman savurmaya son.

İyi haber! Verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramları devletlerin, şirketlerin ve hatta birey-
lerin ilgi alanına girdi.

Elbette, Türkiye’de sınırsız kaynakları olan bir ülke değil. Ülkemiz büyüme için dış kayna-
ğa ihtiyaç duymakta. Bu nedenle ülke olarak kısıtlı kaynaklarımızı mümkün olan en verimli 
şekilde kullanmak durumundayız. Bunu bizden sonra gelecek nesillere borçluyuz.

Araç kiralama da, işte tam bu noktada, her ölçekte işletmeye ve bireylere sınırlı kaynakla-
rı etkin ve verimli kullanma imkânı sunuyor.

Günlük kiralama, özellikle ülkemizde havayolu taşımacılığının daha da yaygınlaşıp toplu-
mun her kesimi tarafından ulaşılabilir hale gelmesiyle sıklıkla kullanılır oldu. Öyle ki yaz 
aylarında ve tatil dönemlerinde kiralık araç bulmak kolay olmamaya başladı. Hatta ülke-
mizde kongre turizminin gelişmesi ve iş amaçlı seyahatlerde de sıklıkla kiralık araç kulla-
nımının tercih edilmesi gibi nedenlerden ötürü araç kiralama pazarında mevsimselliğin 
etkisi günden güne azalıyor. Tüm bu olumlu gelişmelere paralel olarak kiralama sektörü 
de sürdürülebilirlik adına hizmet içerik ve kalitesini müşteri beklentilerinin ötesine taşı-
maya özen gösteriyor.

Diğer yandan, operasyonel kiralamanın sadece bir araç tedarik yöntemi olmayıp çok 
önemli bir hizmet paketi içerdiği, bu kapsamda sunulan operasyonel ve finansal avan-
tajların verimlilik ve sürdürülebilirliğe büyük katkı sağladığı günden güne daha fazla fark 
ediliyor.

Kısa zaman önce yayınlanan TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na göre 
2015 yılı Eylül ayı sonunda Türkiye operasyonel kiralama sektörünün filosundaki araç sa-
yısı yaklaşık 266 bin 500’e, sektörün müşteri sayısı ise 38 bin 837’e ulaşmış.

2010 yılında sektörün müşteri başına düşen araç sayısı 11,1 iken bu sayı 2015 yılı Eylül ayı 
sonunda 6,3’e kadar düşmüş. Bu veri, büyük araç filosu kullanıcısı konumundaki bir çok 
çok uluslu ve yerel işletmenin yanı sıra KOBİ’lerin de operasyonel kiralamanın sunduğu 
avantajları fark ettiğini ve filolarını bu yöntemi tercih ederek oluşturmaya başladıklarının 
önemli işareti niteliğinde.

Verimlilik ve sürdürülebilirlik adına araç kiralamanın dünyada ve ülkemizde daha da yay-
gınlaşması dileğiyle.l

Verimlilik ve Sürdürülebilirlik
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K iralama dünyasına 
yön veren temsilcilerin 
bir araya geldiği 

zirvede, 300’e yakın üst 
düzey isim tecrübelerini 
aktardı. Zirve, forklift, 
personel yükseltici, mobil 
vinç, kule vinç, iş makinaları, 
kompresör, jeneratör 
alanındaki sektör katılımcıları 
ile yatırımcıları, kiralama 
yapan profesyonelleri, firma 
sahiplerini, CEO'ları ve 
karar vericileri Avrupa’dan 
ve dünyadan davet edilen 
yöneticilerle aynı platformda 
buluşturdu. 

Avrupa’da 6’ncı büyük pazarız

AKBAYTOGAN, İSDER’in 
2006 yılında kurulduğunu 
hatırlatarak 57 üye ile sektörün 
yüzde 70’ini temsil ettiklerini 
kaydetti. İSDER olarak 
Avrupa İstifleme Makinaları 
Federasyon’u (FEM) yürütme 
kurulu üyesi olduklarını da 
ifade eden AKBAYTOGAN 
şöyle konuştu:“İstif makinaları 
sektöründe ülkemiz Avrupa’nın 
6. büyük pazarıdır, 2014 
yılında yüzde 14’lük büyüme 

göstermiş 13.450 adet sipariş 

içerisinden 12.500 adedi son 

kullanıcıya iletilmiştir. 2015 yılı 

pazar beklentimiz ise maalesef 

yüzde 10 civarında düşme 

olacağıdır. Umudumuz 2020 

yıllarına doğru Avrupa’nın 

içerisinde daha yükseklerde 

olmaktır. Sektörümüzde 

kiralama kavramı daha 

gelişme sürecindedir. Kiralama 

satın alma gibi durağan 

değildir. Ekonomik göstergeler 

negatif dahi olsa kiralamanın 

önü açıktır. Kiralama iş 

makinalarının kullanımını ve 

satışlarını artırır, birçok iş 

imkanı sağlar.”

Panellerde ise Avrupa’da ve 
dünyada kiralama sektörünün 
en büyük temsilcilerinden 
24 konuşmacı katılımcıları 
bilgilendirdi. Bu isimler 
arasında ise, Per LUNDQUIST 
(European Rental Association- 
Avrupa Kiralama Birliği), 
Rupert Craven (Ritchie BROS – 
İngiltere ve İrlanda Direktörü), 
ABD’den Fred BRATMAN 
(United Rentals Başkan 
Yardımcısı) ve Romina VANZI 
(IPAFInternational Powered 
Access Federation, Bölge 
Direktörü), TOKKDER Yönetim 
Kurulu Başkanı, LeasePlan 
Genel Müdürü Türkay 
OKTAY bulundu. Zirvedeki 

“2015 Yılı Genel Sektör 
Değerlendirmesi” başlıklı 
panelin moderatörlüğünü 
Bloomberg HT Genel Yayın 
Yönetmeni Cüneyt BAŞARAN 
yaptı.

Yıllık yüzde 30 büyüme 

Panelde konuşan İSDER 
Kiralama Komitesi Başkanı 
Özgür PALA, Türkiye’de iş 
ve istif makinası kiralanması 
konusunda 1453 firmanın 
faaliyet gösterdiğini 15 bin 
çalışanın istihdam edildiğini 
söyledi.

Avrupa’da iyileşme başladı

Avrupa Kiralama Birliği 
(ERA) adına konuşan Per 
LUNDQUIST 5 bin üyelerinin 
olduğunu vurgulayarak “İnşaat 
alanında Avrupa’da 2014 
yılında makine satışlarında bir 
iyileşme görüldü. Kiralama 
piyasası 2014’ten itibaren 
belirli bir büyüme seviyesine 
ulaştı bunun önümüzdeki 
yıllarda Avrupa ülkelerinde 
artarak devam edeceğini 
düşünüyoruz. Kiralama pazarı 
doygun değil. 2017 yılında 
kiralama sektöründe daha 
dikkat çekici bir büyüme 
olacak ve filolarımızın sayısını 
artırarak yenileyeceğiz” diye 
konuştu.

Sadece fiyata bakılmaz

ABD’den United Rentals 
Başkan Yardımcısı Fred 
BRATMAN, Türkiye’de 
kiralama sektörünün henüz 
genç olduğunu bunun 
bir avantaj olabileceğini 
kaydetti.l

Türkiye’de iş ve istif makinası
kiralamasının önü açık

Türkiye’nin ilk “İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi” yapıldı

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derne-
ği (İSDER) 13 Ekim Salı günü Türkiye’nin ilk “İş ve İstif 
Makinaları Kiralama Zirvesi”ni düzenledi. Zirvenin açı-
lış konuşmasını yapan İSDER Başkanı Ender AKBAYTO-
GAN, kiralama sektörünün önünün açık olduğunu kay-
dederek “Sektörümüzde kiralama kavramı daha gelişme 
sürecindedir. Kiralama satın alma gibi durağan değildir. 
Ekonomik göstergeler negatif dahi olsa kiralamanın önü 
açıktır” dedi.
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6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu
TOKKDER Bildirisi F. Türkay OKTAY tarafından sunuldu

S empozyum ve Sergi'nin 
açılışına, protokolün 
yanı sıra sivil toplum 

kuruluşları, Bakanlık, Kurum, 
Kuruluşlar, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı temsilcileri, 
üretici-uygulayıcı firma 
temsilcileri, ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrencileri, 
Emniyet Teşkilatı personeli ve 
vatandaşlar katıldı.

3 ayrı salon ve 18 farklı 
oturumda 4 poster 
sunumunun 79 sözlü bildirinin 
yer aldığı sempozyumda “Araç 
Kiralama Sektörünün Karayolu 
Trafik Güvenliğine Olumlu 
Etkisi” konulu TOKKDER 
bildirisini TOKKDER yönetim 
kurulu başkanı F. Türkay 
OKTAY katılımcılara sundu.

Sempozyumda sunulan 
bildirilerde aşağıdaki 
hususlara yer verildi.

1. Karayolu Güvenliği 
Yönetimi ve Denetimi

Günümüzde çok sayıda can 
kaybına ve yaralanmalara 
neden olan trafik kazalarının 
önlenmesi için toplumun tüm 
kesimlerine önemli görevler 
düşmektedir. Yasaların 
çıkarılması, kuralların 
konulması tek başına bir 
çözüm olamamaktadır. Bunlara 
uyacak olan insan unsurunun 
da bunu benimsemesi ve bu 

yasa ve kurallara göre hayatını 
sürdürmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle yayalar, sürücüler, 
yolcular, denetim görevlileri 
gibi her kesimden insanın aynı 
duyarlılıkla hareket etmesi 
gerekmektedir.

Karayolu Trafik Güvenliği 
Stratejisi ve Eylem Planında 
belirlenen hedeflere 
ulaşılabilmesi için yürütülen 
çalışmaların artarak devam 
etmesi gerekmektedir. Trafik 
güvenliği konusunun sürekli 
gündemde tutulması ve eylem 
planının yürütülmesi için siyasi 
destek yanında, yürütülecek 
faaliyetler için ilgili kurum 
ve kuruluşlara daha fazla 
mali destek sağlanması da 
zorunludur.

Trafik elektronik denetleme 
sistemlerinin (TEDES), 
trafik kural ihlallerinin tespit 
edilmesi ve önlenmesi 
konularında etkinliği 
kanıtlanmakla birlikte, bu 
sistemlerin şehirlerarası 
karayollarında da en 
kısa zamanda kurularak 
yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır. Karayolları 
Trafik Kanunu uyarınca 
Belediyeler tarafından şehir 
içinde TEDES kurulumları bir 
an önce yaygınlaştırılmalıdır.

Gelişen bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile birlikte 

dünyada uygulamaları 
gittikçe artan Akıllı Ulaşım 
Sistemleri (AUS), tüm karayolu 
kullanıcıları açısından karayolu 
trafik güvenliğini artırmak 
adına çok önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Karayolu trafik 
güvenliğinin sağlanmasında 
Akıllı Ulaşım Sistemleri 
kapsamındaki modern 
uygulamalar hızla yürürlüğe 
konulmalıdır. Mükerrer 
yatırımların önüne geçilerek 
milli servetin heba olmaması 
ve karayolu ağına kurulu 
elektronik sistemlerin birbirini 
okuyabilmeleri amacıyla, AUS 
mimarisi TEDES’le entegreli 
olarak kurgulanmalı ve 
kurulmalıdır.

Yük ve yolcu taşımacılığı 
yapan sürücülerin, süre ve hız 
kurallarına uyup uymadıklarına 
yönelik etkin denetim 
mekanizmaları geliştirilmelidir.

2020 yılı sonuna kadar trafik 
kazalarından kaynaklanan 
ölümlerin %50 oranında 
azaltılmasını hedefleyen 
Karayolu Trafik Güvenliği 
Stratejisi ve Eylem Planı'nın 
uygulanmasına etkin bir 

şekilde devam edilmelidir.

19–20 Kasım 2015 tarihlerinde 
Brezilya’da Karayolu Trafik 
Güvenliği Bakanlar Konferansı 
yapılacak olup, buradan 
çıkan sonuçlara göre, 
ülkemizde trafik kazalarından 
kaynaklanan ölümlerin 
%50 oranında azaltılmasını 
hedefleyen Karayolu Trafik 
Güvenliği Stratejisi ve 
Eylem Planında revizyona 
gidilmelidir.

2. Güvenli Yollar ve Ulaşım

Ülkemizde yük ve yolcu 
taşımacılığında karayollarına 
verilen ağırlığın kademeli 
olarak deniz ve suyolları, 
havayolları, boru hatları, 
raylı sistemler ve kombine 
taşımacılığa kaydırılarak yük ve 
yolcu taşımada bu sistemlerin 
kullanımı artırılmalıdır.

Özellikle şehir içi ulaşım alt 
yapısında çevre ve insan 
sağlığına daha fazla önem 
verilerek toplu taşıma ağırlıklı 
(özellikle metrobüs ve raylı 
sistemler) ve yaya ile bisiklet 
öncelikli projeler hayata 
geçirilmelidir.

6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi-
nin açılışı, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, 
İçişleri Bakanı Sayın Selami ALTINOK ve Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Feridun BİLGİN’in 
katılımlarıyla 12 Kasım 2015 tarihinde Ankara Ticaret 
Odası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Yerel yönetimler ve il özel 
idarelerinin sorumluluğunda 
olan yollarda, yollar ile yatay 
ve düşey işaretlemelerin 
standartlara uygun olarak 
yapılması için uzman 
kuruluşlardan teknik destek 
ile eğitim desteği sağlanması 
konusunda çalışmalar 
yapılmalıdır.

3. Güvenli Araçlar

Trafik güvenliği açısından 
büyük tehlike arz etmekte olan 
ekonomik ve teknik ömrünü 
tamamlamış olan araçların 
trafikten çekilmesi için 
yapılan düzenlemelere devam 
edilmelidir.

Araçların ağırlık ve boyut 
kontrollerinin yapıldığı “Yol 
Kenarı Denetim İstasyonları” 
yaygınlaştırılarak trafik zabıtası 
ile koordineli olarak denetimler 
yapılması uygulaması devam 
ettirilmelidir.

Karayollarını kullanan 
araçların teknik yönden 
sağlam ve kusursuz olmaları 
gerekmektedir. Ancak, başta 
lastik tekerlekli traktörler 
olmak üzere çok sayıda araç 
periyodik teknik muayeneleri 
yaptırılmadan kullanılmaktadır. 
Bu konuda yapılan denetimler 
ve tarım araçları güvenliği 
projesi sonucu fenni 
muayenesini yaptırmayan 
traktör sayısında önemli bir 

azalma meydana gelmiştir. 
Bu uygulamalara devam 
edilmektedir.

Otomotiv sanayiindeki son 
teknolojik gelişmelerden 
yakın zamanda dünya 
genelinde uygulamaya 
konulması beklenen şerit 
izleme sistemleri paralelinde, 
karayolu üzerindeki yatay 
işaretlemelerin daha da 
önem kazandığı dikkate 
alınarak, bunun için kamuoyu 
oluşturulmalı ve çalışmalara 
paydaşlarca destek 
verilmelidir.

4. Yol Kullanıcılarının 
Güvenliği

Çocuklara küçük yaşlardan 
itibaren trafik eğitiminin 
verilerek trafik bilincinin 
oluşturulmasıyla gelecekte 
kazaların daha az yaşandığı, 
ölüm ve yaralanmaların 
azaldığı bir ortam oluşacaktır. 
Trafik kazalarının ortaya 
çıkmasında insan faktörünün 
payı %90’ın üzerindedir. 
İnsan unsurundaki payın ise 
yaklaşık %87’si sürücülere 
aittir. Yıllar içerisinde bu 
oranlarda belirgin bir farklılık 
da ortaya çıkmamıştır. 
Kazaların önlenmesi ve daha 
güvenli bir ulaşım sağlanmak 
isteniyorsa, insan unsuruna ve 
özellikle de sürücülere yönelik 
politikalar geliştirilmeli, 

bilinç düzeyi yükseltilmeli, 
duyarlılıkları artırılmalı, 
kurallara uymaları için her 
türlü stratejiler geliştirilmelidir. 
Bunun başkaca bir yolu da 
bulunmamaktadır. Olayın 
temeli ve faili insana 
dayandığına göre atılacak her 
adımda bunu hesaba katmalı 
ve insan odaklı çalışmalar 
yapılmalıdır.

Her yıl artan araç sayısının, 
artan kaza sayısında önemli bir 
payı olduğu kabul edilmelidir. 
Ancak bu durum, insan 
unsurundan kaynaklanan 
hataların önemli olduğu 
gerçeğini değiştirmemektedir. 
İşte bu nedenle trafik eğitimi 
ve trafik bilinci oluşturma 
çabaları önemlidir.

Bu sempozyumun tüm 
paydaşları ile trafik bilincinin 
oluşmasına ve trafik 
kazalarına bağlı ölümlerin, 
yaralanmaların ve maddi 
kayıpların önlenmesine 
katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. 
Diğer ülke temsilcilerinin 
sempozyuma katılımları ile 
de, bilgi ve tecrübe paylaşımı 
gerçekleşmiştir.

Karayolu güvenliğinde görülen 
küresel gelişmelere paralel 
olarak, bu konuda ülkemizde 
yapılan bilimsel araştırmalarda 
da bir artış gözlemlenmektedir. 
Trafik güvenliği konusunda 
yürütülen bilimsel çalışma ve 
araştırmalara üniversiteler 
ve diğer kurumlarca verilen 
destekler artırılmalı, özellikle 
somut politika uygulamalarının 
ortaya konulduğu projeler 
desteklenmelidir.

Üniversitelerin karayolu 
güvenliği alanında 
etkinliklerinin artırılmasına 
yönelik olarak Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü arasında 
bir protokol imzalanarak 

yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu protokol kapsamında, 
güvenli üniversite 
yerleşkeleri oluşturulması 
ve üniversitelerde trafik 
güvenliğine yönelik etkinlikler 
düzenlenmesine ağırlık 
verilmelidir.

5. Kaza Sonrası Müdahale

Sürücü eğitim sistemi 
yapılandırılırken, kaza sonrası 
ilk yardım konusu üzerinde 
durularak bütün sürücü 
adaylarının yeterli oranda 
ilk yardım eğitimi almaları 
sağlanmalıdır.

Trafik kazaları sonrasında 
sunulan acil yardım 
hizmetlerinin her geçen 
gün geliştiği görülmektedir. 
Bu bağlamda, şehir içi ve 
kırsal alanlarda meydana 
gelen kazalarda acil çağrılara 
müdahale süresinin 
azaltılmasına yönelik 
çalışmalara ağırlık verilmelidir.

6. Trafik ve Hukuk

Trafik kazaları sonucu hukuki, 
cezai ve idari sorumluluklar 
doğmaktadır. Trafik 
kazalarında en çok uygulama, 
işlem ve dava sigorta şirketleri 
ve adli yargı bünyesinde 
gerçekleşmektedir.

Trafik sigortası hukuku 
ve sigortalara ait genel 
şartlar, hakların korunması 
açısından önemli olduğu 
halde araç sahipleri ve 
kazaya uğrayanlar tarafından 
yeterince bilinmemektedir. 
Bu konuda anlaşılır, açıklayıcı 
ve kullanılabilir bilgiler tüm 
ilgililere ulaştırılmalıdır.

Her trafik kazası bir hukuki 
problemi başlatır. Sorunun 
hukuki açıdan adil, yasalara 
uygun ve hakkaniyet ölçüsü 
içerisinde çözümlenebilmesi 
için delillerin toplanması 
ve değerlendirilmesi özenle 
yapılmalıdır.l
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Büyümek,
kaliteli büyümek…

B irçok şirket için büyümek neredeyse var olmalarının temel nedeni. Elbet-
te sermayedar, yönetici ve çalışanlar için büyümek güzel bir şey. Serma-
yedar yatırdığı sermayenin büyümeyle arttığını görmek, yönetici büyü-

meyle iyi performans göstermek, çalışanlar da büyümeye katkıda bulunarak 
bundan maddi haklar anlamında faydalanmak ister. 

Ancak artık sadece şirketin büyümesine odaklanmak tüm paydaşların memnu-
niyeti sağlamak için yeterli değil. Kalıcı ve kaliteli büyümek için: 

• İçinde bulunduğumuz topluma karşı faaliyetlerimiz etrafında oluşan sorumlu-
luklarımızı yerine getirmek, 

• Çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak, 

• Sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, 

• Müşterilerimizi dinlemek, 

• Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak-çözmek, 

• Sağlıklı rekabet koşullarının yaratılmasına destek olmak gerekiyor.

Bu anlamda büyüme ve karlılığın yanı sıra:

• Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayırıp bunları gerçekleştiren, 

• Çalışanlarına sürekli yatırım yapan, 

• Müşteri ihtiyaçlarını belirleyip yenilikçi uygulamaları olan 

şirketler müşteri ve çalışanlar tarafından daha çok çalışılması istenen şirket-
ler olabiliyor. 

Son beş yıldır hızlı büyüyen sektörümüzün büyürken bu konuları da dikkate al-
ması adına hepinize kaliteli büyümeler dilerim. l

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı

FEVZİ TÜRKAY OKTAY
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Operasyonel kiralama,
otomotiv sektörünün
en önemli müşterisi

Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.
Genel Müdürü Laurent PERNET

>> Peugeot Otomotiv Pazarlama 
A.Ş. Genel Müdürü Laurent PERNET, 
Operasyonel Kiralama sektörünün 
Türkiye’de satılan yeni otomobillerin 
yaklaşık %15’ini satın aldığını dile 
getirerek, "Pazarda söz sahibi olmak 
isteyen her otomotiv markası bu 
sektöre yönelik projeler gerçekleştirmek 
durumunda" diye konuştu.
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Dünya ve Türkiye ekonomisinin 2016 yılı 
ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

2015 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi için 
oldukça zor bir yıl oldu. ABD ekonomisin-
de yaşanan olumlu gelişmelere bağlı olarak 
FED’in faiz oranlarını artırma olasılığı dün-
ya ekonomisinde özellikle kur hareketlerin-
de belirleyici oldu. Bu etki Türkiye, Rusya ve 
Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde daha 
fazla hissedildi.

Amerikan dolarının diğer para birimleri kar-
şısında değer kazanmasına rağmen petrol 
fiyatlarında yaşanan gerileme Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerin cari açığının bü-
yümesinin önüne geçti.

Türkiye özelinde 2015 yılını değerlendirir-
sek yakın coğrafyadaki olumsuz jeopolitik 
gelişmelerin, artan terör olaylarının ve se-
çim ortamının yarattığı belirsizliğin 2015 yı-
lına damgasını vurduğunu söyleyebilirim.

Buna rağmen 2015 yılı Türkiye otomotiv 
sektörü için oldukça iyi bir yıl oldu. Sırala-
dığım tüm olumsuz gelişmelere rağmen tü-
keticinin otomotiv ürünlerine olan talebin-
de bir önceki yıla göre önemli bir artış ya-
şandı. Türkiye otomotiv sektörünün 2015 yı-
lında yaklaşık 900-950 bin adetlik bir pazara 
ulaşacağını tahmin ediyorum.

Seçimlerden çıkan tek parti iktidarının da 
etkisi ile 2016 yılında tüketici güven endek-
sinde artış yaşanacağını ve ülke ekonomisi-
nin olumlu yönde gelişeceğini tahmin edi-
yorum. 2016 yılı enflasyon beklentimin %7, 
büyüme beklentimin ise %4 seviyesinde ol-
duğunu ifade etmek isterim. Dünyada ve 
orta doğuda yaşanan gelişmelere rağmen 
2016, Türkiye için bir toparlanma yılı ola-
caktır. Otomotiv sektörü özelinde ise 2016 
oldukça iyi bir yıl olacağını ve en az 2015 yılı 
seviyesinde bir performans sergileneceğini 
düşünüyorum.

Operasyonel kiralama firmalarına yaklaşı-
mınız ne şekildedir? Sunduğunuz hizmet-
lerden bahseder misiniz?

Operasyonel kiralama firmaları, tüm marka-
lar için olduğu gibi bizim için de çok ciddi 
iş ortakları. Türkiye’de hızla büyüyen ve bü-
yümeye de devam edecek olan operasyonel 
kiralama sektörü, günümüzde KOBİ’lerin ih-
tiyaçlarına çok ciddi yaklaşarak büyük öl-
çüde verimlilik sağlayan profesyonel çö-

düğümüz 2. el araç değerlerimizi yüksek tut-
mak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peu-
geot şemsiyesi altında kurmuş olduğumuz 
2. el araç bayi organizasyonumuz bu yön-
de büyük katkı sağlıyor. Özellikle, kullanıl-
mış ancak garantisi devam eden, alıcıya gü-
ven veren garantili 2. el araç satışlarımızı ar-
tırarak sürdürüyoruz. Türkiye’nin 52 nokta-
sında hizmet veren ve müşteri memnuniye-
tini her zaman önceliklerinde konumlandı-
ran yetkili Peugeot servislerimiz ile müşteri-
lerimize hızlı ve kaliteli hizmet vermeye de-
vam ediyoruz.

Operasyonel kiralama şirketlerinin beklen-

tilerini marka olarak karşılayabiliyor mu-

sunuz?

Operasyonel kiralama firmalarıyla oldukça 

yakın çalışıyoruz. Konularında uzman B2B 

ve filo satış ekibimiz, operasyonel kiralama 

firmalarıyla sürekli iletişim halinde sektörün 

beklentilerine yanıt vermek üzere en iyi şe-

kilde çalışmalarını sürdürüyor. Peugeot, her 

segmentte ürünü olan ve böylece her müş-

teri profilinin ihtiyacına göre yanıt verebile-

cek binek ve ticari araç ürün gamına sahip 

zümler üretmektedir. KOBİ’lerin de operas-

yonel kiralama altında sunulan ürünün bir 

araçtan öte çok kapsamlı bir hizmet paketi 

olduğunu keşfetmeye başlaması bu sektö-

rün çok daha gelişeceğinin, büyüyeceğinin 

önemli göstergesi niteliğinde. TOKKDER ve 

TNS Global işbirliği ile yayınlanmakta olan 

“TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör 

Raporu”nun bulgularını incelediğimde Tür-

kiye operasyonel kiralama endüstrisinin ge-

lişiminin önümüzdeki yıllarda da artarak de-

vam edeceğini öngörebilirim.

Günümüzde operasyonel kiralama sek-

törü otomotiv sektörünün en önemli 

müşterilerinin başında geliyor. Bu sektör 

Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yakla-

şık %15’ini satın alıyor. Pazarda söz sahibi 

olmak isteyen her otomotiv markası bu sek-

töre yönelik projeler gerçekleştirmek duru-

munda.

Biz de Peugeot olarak gelişmekte olan bu 

pazarda artan gücümüzü korumaya ve her 

zaman güvenilir marka olarak anılmak adı-

na hizmet vermeye çaba sarf ediyoruz. Sek-

törün taleplerini öncelikle olarak değerlen-

diriyor ve talep edilen araçları mümkün 

olan en kısa zamanda tedarik etmeye çalı-

şıyoruz. 

Araç kiralama sektörü için marka tercihinde 

çok önemli bir parametre olduğunu düşün-

Peugeot olarak,hem
 kiralama firmalarını hem 

de bu firmalarının 
kullanıcılarını özellikle 

potansiyel müşterimiz olarak 
değerlendiriyoruz. Akabinde 

müşteri memnuniyetini 
ve sadakatini sağlamak 

adına yakın işbirliği içinde 
çalışmaya özen gösteriyoruz.



RÖPORTAJ

16 KASIM-ARALIK 2015 I SAYI 83

>>

bir markadır. Düşük yakıt tüketimi ve CO2 
emisyon değerlerinin azaltılması konusun-
da çevreci modellerimiz ile pazarda tercih 
edilen bir markayız.

2012 yılında pazara sunduğumuz Peuge-
ot 301, sorunsuz ürün kalitesiyle, tasarruf-
lu yakıt tüketimi ve servis bakım maliyetle-
riyle araç kiralama sektöründe büyük rağbet 
görmekte. B segmentinde konumlandırılan, 
ancak adeta bir C segment sedan görümün-
deki modelimize olan talebin artarak devam 
edeceğini öngörüyorum.

Bugün operasyonel kiralama pazarında yak-
laşık %40- 45’ler seviyesinde olan otomatik 
vites talebinin önümüzdeki dönemde de 
artmaya devam edeceğini öngörüyorum. 
Pazarın bu alandaki ihtiyaçlarına yanıt vere-
ceğine inandığımız ve Türk tüketicisinin en 
çok tercih ettiği BlueHDi Dizel Tam Otoma-
tik (EAT6) versiyon seçeneğini ürün gamı-
mıza ekleyerek yeni Peugeot 308 ve yeni Pe-
ugeot 508 modellerimizde sunuyoruz. Kali-
teli, sorunsuz ve müşteri beklentilerini kar-
şılayacak donanıma sahip olduğuna emin 
olduğum bu 2 modelimizin pazarın vazge-
çilmez oyuncuları arasında yerlerini alacak-
larına inancım tamdır.

Günlük kiralama şirketlerinin beklentilerini 
marka olarak karşılayabiliyor musunuz?

Havayolu taşımacılığı ve turizm sektörünün 
hızlı gelişimi, yaz turizminin yanı sıra kong-

Gerek tedarik aşamasında, gerek satış son-
rası hizmetler alanında sunduğumuz önce-
liklerle bu sektörün gelişimine destek ver-
meye devam ediyoruz.

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 
şirketlerinden beklentileriniz nelerdir?

Serbest piyasa ekonomilerinde rekabet ka-
çınılmazdır. Kiralama sektöründe de inanıl-
maz bir rekabetin olduğunu düşünüyorum. 
Kiralama şirketlerinin araçlarının her tür-
lü bakım ve onarımlarını yetkili servislerde 
yaptırmasının müşteri memnuniyeti ve tra-
fik güvenliği açısından büyük önem taşıdı-
ğını düşünüyorum. Araçları iyi tanıyan, eği-
timi tam ve yüksek donanımlı yetkili servis 
çalışanlarımızın gerçekleştireceği bakım ve 
onarımlar sonrası ürünlerimizin çok daha 
güvenli hizmet verebileceğini ve yüksek 2. 
el satış değerine sahip olacağı kanısında-
yım.

Hem kiralama firmalarını hem de bu firma-
ların kullanıcılarını özellikle potansiyel müş-
terimiz olarak değerlendiriyoruz. Akabinde 
müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağ-
lamak adına yakın işbirliği içinde çalışmaya 
özen gösteriyoruz.

Markanızın ikinci el araç pazarını güçlü 
kılmak için uyguladığınız politikalar 
nelerdir?

Kiralama sektörü için markaların ikinci el 
değerlerinin büyük önem taşıdığını biliyo-
ruz. Bu nedenle ikinci el araç değerlerimi-
zin korunması amacıyla tutarlı ve uzun so-
luklu pazarlama ve satış politikaları gelişti-
riyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir buyback pro-
jeleri üretmek için de çalışmalarımız devam 
etmekte.

Satış sonrası hizmetlerde kiralama 
şirketlerine ne gibi avantajlar 
sağlıyorsunuz?

Kiralama şirketlerinin araçları ile ilgili satış 
sonrası hizmetleri yetkili servislerimizde al-
masını sağlamak bizim için önemli. Sektö-
rün yetkili servislerimizden hizmet alması-
nın müşteri memnuniyetini artıracağını, tra-
fik güvenliğine katkı sağlayacağını ve araç-
larının hak ettiği ikinci el değerlerinden sa-
tılmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Bu 
nedenle kiralama firmalarının araçlarına 
yetkili servislerimizde öncelik tanıyor ve en 
kaliteli hizmeti almalarını sağlıyoruz. l

re turizmi açısından Türkiye’nin popülerli-

ğinin günden güne artması, iş amaçlı seya-

hatlerde karayolundan ziyade havayolu al-

ternatifinin tercih edilmeye başlaması, gün-

lük kiralama sektörünün hızla büyümesini 

sağlayan önemli faktörler oldu. Bir yandan 

sektörün mevcut oyuncuları büyürken, di-

ğer yandan pazarda yer almak isteyen yeni 

oyuncular rekabet ortamını artırmakta. 

Peugeot olarak, özellikle pazara sunulan 

yeni modellerimizin günlük/kısa süreli kira-

lama firmalarının filolarında müşteri adayı 

ile en kısa sürede buluşmalarını hedefliyo-

ruz. Peugeot, günlük kiralama sektörünün 

ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir ürün ga-

mına sahip olduğunu özellikle ifade etmek 

isterim. Modellerimizi arzu ettiğimiz stan-

dartlarda müşterilerinin beğenisine suna-

cak tüm firmalar ile yakın iletişim içerisin-

deyiz. Nihai kullanıcıların, bakımlı, daima 

temiz ve özenle korunmuş, çok az kilometre 

yapmış araçları kullanarak keyifli bir kirala-

ma süreci geçirmelerini ve böylelikle bir Pe-

ugeot tecrübesi yaşamalarını arzu ediyoruz.

Araç kiralama sektörü 
için marka tercihinde çok

 önemli bir parametre
 olduğunu düşündüğümüz 

ikinci  el araç değerlerimizi 
yüksek tutmak için 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Av. DUYGU TURGUT

Esin Avukatlık Ortaklığı

Ticaret Ortaklıklarının
Tür Değiştirmesi

Y eni Türk Ticaret Kanunu (“Kanun”) 
ve vergi mevzuatında anonim şirket 
ve ortaklarına getirilen hukuki ve ver-

gisel avantajlar sebebiyle anonim şirketler 
lehine tür değişiklikleri günümüzde yaygın 
hale gelmiştir. Bu ayki yazımızda başta ano-
nim şirkete dönüş olmak üzere Kanun’da 
izin verilen şirket tür değiştirmelerinin baş-
lıca sebeplerini, bu tür yapısal değişiklikle-
rin uygulamada nasıl gerçekleştiğini ve bu-
nun şirket ortakları ve alacaklılara olan etki-
lerini ele almaya çalışacağız.

Ekonomik hayatın gerekleri sonucu, bir tica-
ret şirketinin veya bir ticari işletmenin ye-
niden yapılandırma çalışmaları kapsamın-
da zaman içinde bir başka tür şirkete dö-
nüşmesi ihtiyacını karşılamaya yönelik ola-
rak, Kanun, şirketlerin tüm malvarlığı ve or-
tak ilişkilerini devam ettirerek hukuki şekli-
ni değiştirmesini mümkün kılmıştır. “Şirke-
tin devamlılığı ilkesi” kapsamında, malvar-
lığını tasfiye etmeksizin, şirketin adeta “hu-
kuki kılıfını” değiştirmesi olarak da tanım-
layabileceğimiz tür değiştirme mekanizma-
sı Kanun’da ayrıntılı olarak hükme alınmış-

tır. Şayet tür değiştirme kanunda öngörül-
memiş olsaydı, bir şirketin varlığının fesih 
ve tasfiye yolu ile sona erdirilmesi ve ardın-
dan kanunun izin verdiği başka türde yeni 
bir şirket kurulması gerekecekti.  

Geçerli Tür Değiştirme Şekilleri 

Kanunda ticaret şirketlerinin tür değiştir-
meleri sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre, 
sermaye şirketleri kendi içinde birbirlerine 
ve kooperatife dönüşebilmektedir.  Bir şa-
hıs şirketi ise, diğer bir şahıs şirketine, koo-
peratife veya sermaye şirketine dönüşebil-
mektedir. Bu kapsamda bir sermaye şirke-
ti şahıs şirketlerinden birine dönüşememek-
tedir. Kanun’un getirdiği düzenleme ile tica-
ri işletme ve ticaret şirketi arasındaki tür de-
ğiştirmeler de mümkün kılınmıştır.

Başlıca Tür Değiştirme Sebepleri

En çok karşımıza çıkan tür değiştirme şek-
li olan limited şirketten anonim şirkete dö-
nüşün başlıca sebeplerini, Kanun’da hisse 
devirleri, ortakların şirket kamu borçların-
dan dolayı sorumluluğu ve asgari serma-

yeye ilişkin şirket tipleri açısından öngörü-
len farklı düzenlemelerden kaynaklanabile-
cek avantajlar ve faktöring, finansal kirala-
ma gibi bazı hizmet ve faaliyetlerin sadece 
anonim şirketlere özgülenmesi olarak özet-
leyebiliriz.  Bu hususları biraz daha açacak 
olursak, örneğin anonim şirketlerde yöne-
tim kurulu üyesi olmayan ortağın şirketten 
tahsil edilemeyen vergi ve SSK prim bor-
cundan dolayı bir sorumluluğu yokken, li-
mited şirket ortaklarının bu borçların yal-
nızca şirketten ve müdürden tahsil edileme-
yen kısmından tüm malvarlıkları ile sorum-
lu olmaları şirketleri bu konuda düşünme-
ye sevk etmektedir. Aynı şekilde,  halka açık 
şirket statüsüne erişme sadece anonim şir-
ketlerde mümkün olduğundan bir limited 
şirketin halka açılmak, menkul kıymet ihraç 
etmek ve bu payların borsada işlem görme-
sini sağlamak gayesiyle anonim şirkete dö-
nüşmesi de başta gelen tür değiştirme se-
beplerindendir. 

Öte yandan, anonim şirketlerde hisse sa-
tışına yönelik sağlanan hukuki ve vergisel 
avantajlar şirket yönetici ve ortaklarını mev-
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cut şirketlerini anonim şirkete dönüştürme 
yönündeki taleplerini artırmaktadır. Gerçek-
ten de, bir anonim şirketin gerçek kişi orta-
ğının, geçici ilmühaber veya hisse senedi 
şeklinde devredilmeleri şartıyla,  şirket pay 
senedinin iki yıl geçtikten sonra satılma-
sından doğan kazanç tutarı gelir vergisine 
tabi değilken, limited şirketlerde şirket his-
sesi ne zaman satılırsa satılsın elde edilen 
kazanç gelir vergisine tabi olacaktır. Limited 
şirketlerde hisse devri, anonim şirketlerin 
aksine, noterden yapılma zorunluluğu ve 
genel kurulun onayı şartı gibi hukuki şekil 
şartlarına tabidir. Bu bağlamda, anonim şir-
ketlerde hisse devrinin pay senedinin dev-
ri şeklinde gerçekleşmesi mümkün olduğu 
için devir işlemi limited şirkettekinden farklı 
olarak damga vergisi ve harca tabi olmadan 
da tamamlanabilir..

Uygulamada, anonim şirketlerde asgari ser-
maye gerekliliğinin limit şirketlerden yük-
sek olması da anonim şirketten limited şir-
kete dönüş sebeplerinden biri olarak görül-
mektedir. Şahıs şirketleri açısından ise,  tür 
değiştirmenin başlıca sebebi, sanayileşme 
ve işletmenin büyümesiyle ortaya çıkan ve 
daha uygun bir yapıya sahip olan sermaye 
şirketine dönüş arzusudur.. 

Ortakların Şirket Payları ve Haklarının 
Korunması

Şirketin devamlılığı ilkesinin bir diğer görü-
nümü olarak, şirket pay ve ortaklık hakları-
nın korunması ve eşit değerlilik ilkeleri de 
tür değiştirmede esastır. Buna göre, tür de-
ğiştirme esnasında ortaklar aleyhine şirket 

caktır. Bunun için özel bir zamanaşımı sü-
resi yoktur. 

Tür Değiştirme Usulü

Tür değiştirmede temel kural, yeni türün 
kuruluşuna ilişkin hükümlerin uygulanma-
sıdır. Dolayısıyla yönetim organının tür de-
ğiştirme yapılması yönündeki kararının ar-
dından dönüştürülecek şirketin esas söz-
leşmesi hazırlanmalıdır. Tür değiştirme-
nin gerçekleşmesi için gerekirse ara bilan-
ço çıkarılmalıdır. Ayrıca, şirketin üst yöne-
tim organlarınca tür değiştirme planı ve ra-
poru hazırlanır. Dönüştürülen şirket hakkın-
daki genel bilgileri içeren bu plan yazılı şek-
le tabi olup şirketin genel kurulunun onayı-
na sunulur.

Tür değişikliği ile ilgili şirket içi şeffaflığı ve 
hukuki güveni sağlamak adına, tür değiş-
tirme planı, tür değiştirme raporu, finansal 
tablolar, varsa ara bilanço gibi tür değiştir-
me evrakı ortakların incelemesine sunulma-
lıdır. Yönetim organın tür değiştirme pla-
nını genel kurulun onayına sunması ile tür 
değiştirme kararı anonim şirketlerde, esas 
veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini kar-
şılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oy-
ların üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştür-
me hâlinde, ek ödeme veya kişisel edim yü-
kümlülüğü doğacaksa tüm ortakların ona-
yıyla alınır. Limited şirketlerde ise tür değiş-
tirme planı sermayenin en az dörtte üçüne 
sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dört-
te üçünün kararıyla onaylanır. Son olarak, 
yönetim organı tür değiştirmeyi ve şirke-
tin yeni esas sözleşmesini Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan ettirir. İlgi-
li kararın Kanun hükümlerine aykırı olarak 
alınması halinde genel kurul kararına olum-
lu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirtmiş 
ortakların kararın ilanından itibaren 2 ay içe-
risinde iptal davası açma hakkı olduklarını 
da belirtmek gerekir. 

Tür değiştirme mekanizmasının başarıyla 
sonuçlanması için, yukarıda da belirtildiği 
üzere, mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlen-
miş olan tür değiştirme usulüne eksiksiz bir 
şekilde uyulması büyük önem taşımaktadır. 
Dolayısıyla, tür değiştirme işlemleri kapsa-
mında hazırlanılması gereken belge yükü-
nün fazlalığı da göz önünde bulunduruldu-
ğunda, bu konuda uzman hukuki danışman-
lardan destek alınmasında fayda vardır. l

pay oranları ve hakları değiştirilemez. Şirket 
türünün değişmesi sonucu, duruma göre, 
denkleştirme akçesi verilmesi söz konusu 
olabilir. İmtiyazlı paylar ve intifa senetleri 
için de tür değiştirme sonucu aynı değerde 
paylar veya haklar verilmesi veya uygun bir 
tazminat ödenmesi şeklinde Kanun’da özel 
hükümler öngörülmüştür. Dolayısıyla, ortak 
tür değiştirme gerekçesiyle ortaklıktan çıka-
rılamayacağı gibi, sermayeye katılım oranı 
da azaltılamaz. Ayrıca Kanunda, tür değiş-
tirme kararı ile ortaklık paylarının ve ortak 
haklarının gereği gibi korunmamış olması 
halinde, her ortağa mahkemeden uygun bir 
denkleştirme akçesi saptanmasını isteme 
hakkı da tanınmıştır.

Alacaklıların Korunması Bakımından 
Ortakların Kişisel Sorumluluğu

Tür değiştirme kararının alınmasında ala-
caklıların bir etkisi ve iradesi söz konusu ol-
madığından, alacaklıların durumlarının da 
kötüleşmemesi gerekir. Dolayısıyla, şirket 
birleşmelerinde de görüldüğü gibi, değişik-
likten önce doğmuş borçlar nedeniyle şirket 
ortakları alacaklılara karşı nasıl sorumlu ise-
ler, değişimden sonra da üç yıllık zamanaşı-
mı süresi içinde aynı sorumluluğun devam 
etmesi zorunludur.

Fakat tür değiştirmeden sonra doğmuş 
olan borçlardan dolayı sorumluluk, yeni tü-
rün tabi olduğu hükümlere göre belirlenir. 
Yani her dönemi kendi içinde değerlendir-
mek gerekir. Tür değiştiren şirket, eski şir-
ketin devamı olduğu için, şirket eski şirke-
tin borçlarından her halükarda sorumlu ola-
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Dünya ve Türkiye ekonomisinin 2015 ve 
2016 yılı ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? 
2015 yılı nasıl geçti? 2016 yılı ile ilgili bek-
lentileriniz nelerdir?

D ünya ekonomisi 2015 yılını, tahmin-
lerin altında bir büyüme ile kapata-
cak gibi görünüyor. IMF’nin Ekim ayı 

Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, bü-
yüme beklentilerinin, özellikle gelişmekte 
olan ülkeler için aşağı yönlü olarak revize 
edildiğini görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde ise 
ekonomik aktivitenin bir miktar hız kazana-
cağı tahmin ediliyor. IMF’nin raporunda kü-
resel büyümenin 2015 yılında %3.1, 2016 yı-
lında ise %3.6 oranında gerçekleşeceği be-
lirtiliyor. 

2015 yılının bir bölümüne hakim olan siya-
si belirsizlik, Türkiye ekonomisinde önemli 
rol oynadı. Bununla birlikte, FED’in uzun sü-
redir beklenen faiz artış kararı olasılığı hem 
Türkiye, hem de dünya ekonomisini ne ya-
zık ki olumsuz yönde etkiledi. Türkiye’nin, 
2015 yılını %3 civarında bir büyüme ile ta-
mamlaması bekleniyor. 

2016 yılında FED’in faiz kararına daha çok 
odaklanılacağı, herkesin ortak görüşü. Tür-
kiye ekonomisi açısından 2016, enflasyonun 
artış göstereceği, faizlerin ise sabit tutulaca-

Filo yönetim hizmetlerimize 
her geçen gün bir yenisini 
ekliyoruz

Filo Yönetimi, öz mal kullanımı isteğini sürdüren firmalarda ve-
rimlilik ve şirket kaynaklarının etkin kullanımı açısından son 
derece önemlidir. Ayrıca, operasyonel işlemler açısından filo 
yönetiminin profesyonel firmalar tarafından yapılması ortaya 
çıkabilecek olası maliyetlerin önüne geçer. 

Garanti Filo Genel Müdürü

SELAMİ EKİN
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ğı, döviz kurlarında gerçekleşecek dalgalan-
malar ile birlikte kurların yukarı yönlü hare-
ket edebileceği bir yıl olacak görüşündeyim.

Türkiye operasyonel kiralama sektörünün 
2015 yılı nasıl geçti? Sektör 2016 yılını na-
sıl geçirecektir? Görüşlerinizi bizimle payla-
şabilir misiniz?

Operasyonel kiralama, Türkiye için yeni sa-
yılan ve gelişme potansiyeli çok yüksek bir 
finansman modeli. Yurtdışındaki uygulama-
larına baktığımda, birçok makine ve ekip-
man satın alınmak yerine, bakım ve onarımı 
gibi periyodik işleri de dahil edilerek uzun 
yıllar boyunca kiralanıyor. Hem bireylerin, 
hem de firmaların belki de en çok kullandığı 
ve operasyonel yükü başka ekipmanlara kı-
yasla çok daha fazla olan otomobiller, ope-
rasyonel kiralamanın en yaygın ve en bili-
nen uygulama alanı haline geldi. Türkiye’de 
filo kiralama sektörü, hem bireylere, hem 
de firmalara uzun dönem araç kiralama hiz-
meti vererek, büyümeye, yaygınlaşmaya ve 
bilinirliğini artırmaya devam ediyor.

2015 yılı, Türkiye için siyasi ve ekonomik 
gündemin yoğun olduğu ve yatırım kararla-
rının temkinli alındığı bir yıl oldu. Buna rağ-
men filo kiralama sektörü, yılın ilk 9 ayında 
%12’nin üzerinde bir büyüme gerçekleştir-
di. Yılın son aylarında bu büyümenin daha 
da hızlandığını görüyoruz. Her geçen gün 
faydaları daha iyi anlaşılan ve daha büyük 
bir kesime ulaşabilen sektör, her koşuldaki 
büyüme trendi ile sahip olduğu potansiye-
le işaret ediyor. Avrupa ülkelerinde, şirket 

araçlarının %50’ye yakın kısmının kiralandı-
ğını, ülkemizde ise bu oranın %10 civarında 
olduğunu tahmin ediyoruz. Bu oranlardaki 
açık fark dahi, filo kiralama sektörünün as-
lında nasıl bir gelişme potansiyeline sahip 
olduğunu açıkça gösteriyor.

2016 yılında, Türkiye’deki siyasi günde-
min sakinleşmesi ile birlikte, ekonomik bü-
yümenin devam edeceğini düşünüyorum. 
Beklentim, 2016 yılında yatırım kararlarının 
2015 yılına kıyasla daha kolay alınabilece-
ği yönünde. Dolayısıyla, uzun dönem araç 
kiralamaya olan ilginin daha çok artacağı-
nı ve filo kiralama sektörünün yıllık büyüme 
oranlarının bu yılın üzerinde gerçekleşece-
ğini tahmin ediyorum.

Firmanızdan ve sunduğu hizmetlerden bah-
seder misiniz?

Garanti Filo, KOBİ’lerden kurumsal işletme-
lere kadar her ölçekten firmaya ve bireysel 
müşterilere, Türkiye’de satılan tüm marka 
ve model binek araçlar için 12 aydan 47 aya 
kadar araç kiralama hizmeti veriyor. Hede-
fimiz, müşterilerimize daima en üstün kali-
teyi sunabilmek. Bunun için her markanın 
yetkili servisini kullanmak suretiyle, araç 
markalarınca belirlenmiş bakım ve onarım 
standartlarını eksiksiz uyguluyoruz. Araçla-
rımızdaki can güvenliğinin korunması için 
tüm bakım ve onarım işlemleri, orijinal ye-
dek parça kullanılarak gerçekleştiriliyor. Sü-
rüş güvenliğinin korunması için müşterile-
rimize, mevsim değişimlerinde ücretsiz las-
tik değişim hizmeti sunuyoruz. Acil durum-
larda ulaşılabilecek 7/24 Acil Yardım Hattı 

ile çekme, kurtarma, gerektiğinde konakla-
ma, seyahate devam, tıbbi yardım vb. hiz-
metlerden faydalandırıyoruz. Aynı gün ta-
mamlanamayan bakım ve onarım işlemle-
rinde, ikame araç hizmeti veriyoruz. Garan-
ti Filo’da ikame araç hizmetleri ülke gene-
linde, kiralanan araçların muadili araçlar ile 
sağlanıyor. Kiralanan her bir araç için tüm 
kira dönemini kapsayacak şekilde full KAS-
KO güvencesi, Garanti Filo’nun sunduğu 
önemli ayrıcalıklardan biridir.

Garanti Filo, uzun süreli araç kiralama hiz-
metlerinin yanı sıra, şirketlerin kendi öz 
malı durumundaki araçlara yönelik filo yö-
netim hizmetleri de sunuyor. Araçların ay-
lık kullanım raporlamaları, trafik cezaları-
nın yönetimi, OGS yönetimi ve ikinci el sa-
tış danışmanlığı konularında hizmet veriyo-
ruz. Lastik değişimi ile bakım ve hasar ona-
rımlarında kapıdan kapıya hizmet desteği-
miz de bulunuyor. Ayrıca, araç kullanıcıla-
rına yönelik, güvenli ve korumacı sürüş tek-
nikleri eğitimleri ve zorlu yollarda sürüş gü-
venliğini geliştirmeyi hedefleyen ileri sürüş 
teknikleri eğitimleri gerçekleştiriyoruz.

Garanti Filo’da kiralama süresi dolan araç-
ların satışını gerçekleştirmek için kurduğu-
muz, Garanti Filo İkinci El Online Satış Plat-
formu ise bir diğer hizmet kolumuz haline 
geldi. Bireylere ve firmalara özel olarak ge-
liştirilen ve Bireysel, Kurumsal olmak üzere 
iki ayrı kategoride hizmet veren GarantiFi-
loİkinciEl.com, alıcıların satın almayı düşün-
dükleri araçları yerlerinden bile kalkmadan, 
fiziki olarak görmeye ihtiyaç duymadan, 

Avrupa ülkelerinde, şirket 
araçlarının %50’ye yakın 
kısmının kiralandığını, 
ülkemizde ise bu oranın %10
civarında olduğunu tahmin
ediyoruz. Bu oranlardaki 
açık fark dahi, filo kiralama 
sektörünün aslında nasıl bir 
gelişme potansiyeline sahip 
olduğunu açıkça gösteriyor.
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zahmetsizce satın almalarına imkan veriyor. 
Kapsamlı online satış platformunda alıcılar, 
satışa sunulan araçların, tüm geçmiş hasar, 
bakım, onarım bilgilerini ve bağımsız eks-
pertiz raporlarını görüntüleyebiliyor; detay-
lı fotoğrafları ile birlikte inceleyebiliyor ve 
“Açık artırma”, “Açık eksiltme”, “Teklif top-
lama”, “Sabit fiyat” gibi farklı teklif yöntem-
lerini kullanarak güvenle satın alabiliyorlar.

Operasyonel kiralamayı firmalar için cazip 
kılan unsurlar nelerdir?

KOBİ’ler, ticari ve kurumsal firmalara kıyas-
la çok daha düşük sermayelere sahipler. Bu 
sebeple, ellerindeki parayı mümkün olan 
en etkin şekilde kullanmaya gayret göste-
riyorlar. Bu açıdan filo kiralama, KOBİ’lere 
önemli finansal avantajlar sağlayan hizmet-
lerden biri konumunda. 

Filo kiralama hizmetinin, herhangi bir pe-
şinat ödemesi veya satın alım bedelleri ile 
ilgili toplu nakit çıkışı gerektirmemesi en 
önemli kolaylıklarından biri. Ödemeler, ön-
ceden belirlenmiş sabit kiralar halinde ger-
çekleşiyor. Üstelik, kira tutarları, aracın ban-
ka kredisi ile satın alınması halinde ödene-
cek taksitlerden daha düşük tutarda olup, si-
gorta, vergi, bakım, onarım, lastik değişimi 
gibi ek maliyet oluşturabilecek hizmetler de 
kiralama kapsamına dahil ediliyor.

Filo kiralamanın şirketlere sunduğun bir di-
ğer finansal avantaj, kira faturalarının ta-
mamının gider olarak gösterilebilmesidir. 
Araç satın alınması halinde şirketler, mev-
zuat gereği satın alım tutarını gider göste-
rememektedirler. Filo kiralamada ise bu du-
rum bir avantaja dönüşüyor. Kiralama be-
delinin tamamının gider olarak gösterilebil-
mesi müşterilerimize, araç satın almaya kı-
yasla vergi avantajı sağlıyor. 

Filo kiralama, şirketlerin bilanço görünümü-
ne de olumlu katkı sağlarken, banka kredi-
si ile satın almadan farklı olarak, vadesi gel-
memiş ileri tarihli kira bedelleri, şirket bi-
lançosunda, mali borçlar altında yer alma-
yacağından, şirketin borçlanma kapasitesi 
de olumsuz olarak etkilenmiyor.

Uzun dönem araç kiralama ile şirketler, bir-
çok operasyonel kolaylıktan da faydalanıyor 
ve araçlarının yönetimi ile ilgilenecek ek bir 
insan kaynağına ihtiyaç duymadan, önemli 
oranda zaman tasarrufu sağlıyor. Araçların 
hasar, bakım, onarım, lastik değişimi gibi 

emek gerektiren tüm operasyonel işlemle-
ri, filo şirketi tarafından yönetiliyor ve araç 
muayene tarihleriyle, Zorunlu Trafik Sigor-
tası da uzun süreli araç kiralama hizmeti 
kapsamında takip ediliyor.

Araçların yenilenme zamanı geldiğinde, 
ikinci el araç satışlarıyla filo şirketinin ilgi-
lenmesi de bir diğer önemli  kolaylık. Bu sa-
yede şirketler, filo kiralama hizmetiyle ken-
dilerini, ikinci el değer değişimi riskine karşı 
korumuş oluyorlar.

Günümüzde bireyler de şirketler gibi araç 
tedariği için operasyonel kiralama yönte-
mini tercih etmeye başladı. Operasyonel ki-
ralama bireylere neler sunuyor? Sizin firma 
olarak bu konuda bir çalışmanız var mı?

Garanti Filo, kurulduğu ilk günden beri bi-
reylere uzun dönem araç kiralama hizmeti 
veriyor. Son yıllarda bireylerin de kiralama 
hizmeti alabildikleri ve kiralamanın bireyle-
re de önemli kolaylıklar sağladığı yeni yeni 
anlaşılmaya başlandı. Bireyler de bugün, 
uzun dönem araç kiralama işine çok daha 
sıcak bakıyorlar. Şirketlerde olduğu gibi bi-
reyler de artık arabaya para bağlamak yeri-
ne, bakımı, onarımı, muayenesi, KASKO si-
gortası, vergi masrafları gibi tüm giderlerini 
dahil ederek, kiralar halinde ve üstelik araç 
bedelinden daha düşük tutarlarda ödeme-
yi tercih ediyorlar. Şirketlerin aldıkları tüm 
hizmet avantajlarından bireylerin de yarar-
lanabiliyor olması, işini garantiye almak is-
teyen bireyler için büyük kolaylık sağlıyor 
ve uzun dönem araç kiralamayı tercih sebe-
bi yapıyor.

Müşterilerinizden beklentileriniz nelerdir? 
Sağlıklı ve verimli bir operasyonel kiralama 
tecrübesi yaşamak için müşterilerin nelere 
dikkat etmesi gerekir?

Sağlıklı ve verimli bir kiralama tecrübesi ya-
şayabilmeleri için müşterilerimizden önce-
likli beklentimiz, alacakları hizmet paketi-
ni, ihtiyaçlarına uygun şekilde belirlemele-
ridir. Kiralayacakları aracın kullanılacağı işe 
ve bölgeye bağlı olarak, yıllık kilometre kul-
lanımından, teknik donanımına kadar birçok 
özellik, dolayısıyla da aylık kiralama bedeli 
değişkenlik göstermektedir. İsabetli bir ihti-
yaç analizinin yapılmaması halinde, benzer 
aylık kira bedellerine sahip farklı fiyat teklif-
leri ile karşılaşılabilir ve dolayısıyla, hizmet 
içeriklerini doğru değerlendiremeyebilirler. 
Müşterilerimizin kusursuz ve sorunsuz bir 
kiralama deneyimi yaşayabilmeleri için fi-
yat tekliflerine dahil edilen her bir hizmeti 
detaylı olarak inceleyerek karşılaştırmaları-
nı önemle tavsiye ediyorum.

Operasyonel Kiralama şirketi belirleme ko-
nusunda müşterilerin dikkat etmesi gere-
ken konular hangileridir?          

Uzun dönem araç kiralama hizmeti, günlük 
kiralama ve satın alma seçeneklerinden ol-
dukça farklılaşan bir hizmet. Bu hizmetten 
yararlanmak isteyenlere öncelikli olarak 
tavsiyem, kiralama sözleşmesini uzun so-
luklu bir hizmet vaadinin ve iş birliğinin ilk 
adımı olarak görmeleridir. Yalnızca kullana-
cakları otomobili değil, bununla birlikte en 
az iki, üç sene sürecek kapsamlı bir hizmet 
paketini de satın aldıklarını unutmamalılar. 

Garanti Filo olarak, filo yönetimine verdiğimiz önemin sonu-
cunda, uzun süreli araç kiralama hizmet paketimizin içeriğini 
mümkün olan en kapsamlı şekilde uyguluyor ve filo yönetim 
hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Uzunca bir 
süredir firmaların ihtiyaç duydukları aylık araç kullanımlarına 
yönelik raporlama hizmeti veriyoruz. 
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Kiralama süresince gerçekleştirilecek sigor-
ta, vergi, bakım, onarım, lastik değişimi gibi 
operasyonel hizmetlerin de sorunsuz, zah-
metsiz ve güvenilir şekilde işleyeceğinden 
emin olunmasında fayda var. Bu sebep-
le araç kiralamayı planlayanların, kiralama 
hizmeti alacakları firma seçiminde, güveni-
lir ve bilinen firmaları seçmeye özen gös-
termelerini tavsiye ediyorum. Filo kiralama 
şirketi seçiminde, şirketin finansal gücüne 
ve kurumsallığına dikkat edilmesi oldukça 
önemli. Uzun süreli hizmet vaadini gerçek-
leştirebilecek kurumsallıkta bir filo kiralama 
şirketinin seçilmesi, hem alınacak hizmetin 
kalitesini garantileyecek, hem de araçlarını 
kiralama süresi boyunca güvenle kullanıla-
bilmesini sağlayacaktır.

Filo Yönetimi konusunda neler düşünüyor-
sunuz? Firma olarak bu tür bir hizmetiniz 
var mıdır?

Filo yönetimi, öz mal kullanımı isteğini sür-
düren firmalarda verimlilik ve şirket kaynak-
larının etkin kullanımı açısından son derece 
önemlidir. Ayrıca, operasyonel işlemler açı-
sından filo yönetiminin profesyonel firma-
lar tarafından yapılması ortaya çıkabilecek 
olası maliyetlerin önüne geçer. 

Garanti Filo olarak, filo yönetimine verdiği-
miz önemin sonucunda, uzun süreli araç ki-
ralama hizmet paketimizin içeriğini müm-
kün olan en kapsamlı şekilde uyguluyor ve 
filo yönetim hizmetlerimize her geçen gün 
bir yenisini ekliyoruz. Uzunca bir süredir fir-
maların ihtiyaç duydukları aylık araç kulla-
nımlarına yönelik raporlama hizmeti veriyo-

ruz. Trafik ceza raporları, OGS kullanım ra-
porları gibi şirketlerin ihtiyaçları doğrultu-
sunda, şirkete özel raporlama hizmeti veri-
yoruz. OGS için yalnızca raporlama hizme-
ti değil, OGS yönetimini de üstlenebiliyo-
ruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusun-
da ayrıca şirket öz malı durumundaki araç-
larının ikinci el danışmanlığını da veriyoruz. 
Son birkaç yıldır, güvenli ve korumacı oto-
mobil sürüşünü desteklemek amacıyla, gü-
venli sürüş ve ileri sürüş eğitimleri vermeye 
başladık. Kurumsal firmaların bu ve buna 
benzer eğitim taleplerini de ek bir hizmet 
olarak karşılayabiliyoruz.

Otomotiv markaları ve bayileri, bankalar ve 
devlet kurumlarından ayrı ayrı beklentileri-
niz nelerdir?

Otomotiv markaları ve bayilerinden önce-
likli beklentimiz, müşterilerimize hak ettikle-
ri doğru ve kaliteli hizmeti kesintisiz olarak 
sunabilmeleridir. Zaman zaman araç tedari-
kinde sorunlar ile karşılaşıyor ve araç tesli-
matlarında gecikmeler yaşayabiliyoruz. Bu-

nunla birlikte, araç fiyatlarında döviz kuru 
kaynaklı yaşanan ani değişiklikler, kira fi-
yatlamasını düzensizleştirdiği için kiralama 
avantajlarına ne yazık ki gölge düşürebili-
yor. Araç fiyatlarının daha stabil hale getiri-
lebilmesi, otomotiv sektörünün büyük alıcı-
ları konumundaki filo şirketlerine önemli bir 
destek sağlayacaktır. 

Bir diğer önemli konu, bölgeler bazında ser-
vis kalitesinde yaşanan değişkenlikler. Müş-
terilerimize periyodik olarak düzenlediğimiz 
memnuniyet anketlerinin analizleri sonu-
cunda şunu söyleyebilirim ki, servislerdeki 
hizmet kalitesi, kiralama hizmetine yönelik 
müşteri memnuniyetini doğrudan etkiliyor. 
Servislerdeki hizmet standartlarının yüksel-
tilmesinin, filo kiralama sektörünün gelişimi 
açısından önemli olduğunu söyleyebilirim.

Filo kiralama sektörünün büyümesine yö-
nelik devlet kurumlarının da atması gereken 
önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. 
Devlet kurumlarından beklentimiz, mevzu-
at riskini en aza indirmeleridir. Örneğin ver-
gi uygulamalarında yapılan ufak değişiklik-
ler dahi, sektörde büyük etkiler oluşturabili-
yor ve uzun vadeli plan yapmayı engelleye-
biliyor. Bir diğer önemli konu ise hafif tica-
ri araçların kiralanabilmesine yönelik yasal 
düzenlemelerin yapılması. 2009 yılında Ka-
rayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan de-
ğişiklik, hafif ticari araç kullanıcılarının yetki 
belgeleri alma zorunluluğunu getirdi. Yetki 
belgeleri yalnızca, hafif ticari araç sahipleri-
nin kendi öz malı durumundaki araçlar için 
alınabiliyor. Bu düzenleme ile birlikte hafif 
ticari araçların, kiralama sözleşmesi kapsa-
mında kullanılması imkanı ortadan kaldırıl-
mış oldu. Operasyonel kiralama ile ilgili hiç-
bir yasal engel bulunmazken sadece Kara-
yolu Taşıma Yönetmeliği’nde bulunan bu 
madde sebebiyle araç kiralanamıyor olma-
sı, ticari araç ihtiyacı olan şirketler aleyhine 
haksız rekabet oluşturuyor. Mevcut düzen-
lemeler karşısında ticari araçların kiralana-
maması konusu, hem bu araçları kiralamak 
isteyen küçük ve orta ölçekli şirketler, hem 
de araç kiralama şirketleri açısından en gün-
cel sorunlardan biri niteliğinde. Bu konuda 
yapılacak düzenlemeler, başta KOBİ’ler ol-
mak üzere her ölçekten şirkete büyük ko-
laylık ve finansal avantajlar getirecek, do-
layısıyla sektörün büyümesine önemli kat-
kı sağlayacaktır. l

Uzun dönem araç kiralama
hizmeti, günlük kiralama ve
satın alma seçeneklerinden 
oldukça farklılaşan bir hizmet. 
Bu hizmetten yararlanmak 
isteyenlere öncelikli 
olarak tavsiyem, kiralama 
sözleşmesini uzun soluklu 
bir hizmet vaadinin ve iş 
birliğinin ilk adımı olarak 
görmeleridir.
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T ürkiye’de Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yü-
rüten şirketler, yürürlükte olan Ar-Ge 
mevzuatı ve hibe destek programla-

rı kapsamında sağlanan vergisel teşvik ve 
desteklerden yararlanabilmektedir. Söz ko-
nusu destek ve teşviklerden,  Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağla-
nan Ar-Ge merkezine sahip olan, teknolo-
ji geliştirme bölgelerinde konumlanan ve/
veya kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla 
kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik proje-
leri yürüten şirketler  faydalanmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkındaki 5746 sayılı Kanun 
2008 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz ko-
nusu Kanun ile Ar-Ge indirimi, Gelir Vergi-
si Stopajı Teşviki ve Sigorta Primi Desteği  
ve Damga Vergisi Teşviki sağlanır. Ar-Ge in-
dirimi kapsamında, teknoloji merkezi işlet-
melerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kanunla kurulan va-
kıflar tarafından veya uluslararası fonlar-
ca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerin-
de gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harca-
malarının tamamının matrahtan indirimine 
olanak sağlanır.  Gelir Vergisi Stopajı Teş-
viki ve Sigorta Primi Desteği kapsamında, 
Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden ya-
rarlanılan işlerde çalışan Ar-Ge ve destek 
personelinin ücretleri üzerinden asgari ge-
çim indirimi sonrası hesaplanan gelir vergi-
sinin; doktoralı çalışanlar için %90’ı, diğer-
leri için %80’i tahakkuk eden vergiden indi-
rilerek terkin edilir. Ayrıca söz konusu per-
sonelin ücretleri üzerinden hesaplanan si-
gorta primi işveren hissesinin yarısı 31 Ara-
lık 2023 tarihine kadar Hazinece karşılanır. 

de 13 adet, otomotiv tasarımı ve mühendis-

lik sektöründe 2 adet Ar-Ge merkezi faaliyet 

göstermektedir. 

Eylül 2015 itibarı ile Türkiye’de 61 adet Tek-

noloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş olup, 

bunlardan 48’i faaliyetine devam etmekte-

dir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faali-

yette bulunan firmaların sektörel dağılımına 

bakıldığında,  “yazılım”, “bilgisayar ve ileti-

şim teknolojileri” ağırlıklı sektörleri oluştur-

makla birlikte, otomotiv sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların da teknoloji geliştirme 

bölgelerinde konumlandığı görülmektedir. 

TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar Araştir-

ma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Proje-

leri Destekleme Programı kapsamında oto-

motiv sektörüne yönelik proje teklif çağrıları 

yayınlamakta ve bu sektörde öncelikli konu-

lardaki Ar-Ge ve yenilik projelerini geri öde-

mesiz olarak destekleme yoluna gitmekte-

dir.

Sonuç olarak, otomotiv ve yan sanayiinde-

ki Ar-Ge merkezi sayısı, teknoloji geliştir-

me bölgelerinde faaliyet gösteren şirketle-

rin sayısı ve Ar-Ge ve yenilik projeleri gün-

den güne artış göstermektedir. Sektördeki 

gelişmeler, sektördeki Ar-Ge ve yenilik faa-

liyetlerine sağlanan devlet destek ve teşvik-

leri ile Ar-Ge’deki yeni trendler kuşkuşuz filo 

sektörü gibi otomotiv ile yakından ilgili di-

ğer sektörler için de yönlendirici, değiştirici 

bir etkiye sahip olacaktır. l

Otomotive Sağlanan Vergisel 
Teşvikler ve Filo Şirketlerine Etkisi

Ortak - Ar-Ge Hizmetleri

PwC 

ÖZLEM ELVER KARAÇETİN

Damga Vergisi Teşvikinde ise Kanun kapsa-

mındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetiy-

le ilgili düzenlenen kâğıtlar damga vergisin-

den istisnadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

Kasım 2015 tarihli istatistiklerine göre 

Türkiye’de 5746 sayılı Kanun kapsamında 

kurulan ve halen faaliyette olan 218 adet 

Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Ar-Ge mer-

kezlerinin sektörel dağılımlarına bakıldığın-

da, 51 adet Ar-Ge merkezi sayısı ile otomo-

tiv yan sanayi sektörü listenin en üstünde 

yer almaktadır. Ayrıca, otomotiv sektörün-

>> Sektördeki gelişmeler, sektördeki Ar-Ge ve yenilik faaliyet-
lerine sağlanan devlet destek ve teşvikleri ile Ar-Ge’deki yeni 
trendler kuşkuşuz filo sektörü gibi otomotiv ile yakından ilgili di-
ğer sektörler için de yönlendirici, değiştirici bir etkiye sahip ola-
caktır.  
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81.900 ADET 266.473 ADET
 İlk dokuz ayda 81 bin 900 
adet yeni aracı filosuna 

katttı.

Filosundaki araç sayısı 
yaklaşık 266 bin 473 adede 

ulaştı.

%12,5
Sektörün 2014 yılı sonuna 
göre büyümesi ise %12,5 

olarak gerçekleşti.

KOBİ'lerin operasyonel kiralamanın avantajları ile ilgili artan farkındalıkları 
operasyonel kiralama pazarının gelişiminde önemli rol oynuyor.

TOKKDER Operasyonel Kiralama
Sektör Raporu yayınlandı

5.6 mİLYAR TL
2015 yılının ilk 9 ayında

5 milyar 627 milyon TL’lik 
yeni araç yatırımı yaptı.

16.8 mİLYAR TL
Operasyonel kiralama 

sektörünün aktif büyüklüğü 
16,8 milyar TL’ye ulaştı.

 2014 yılının 3. çeyreği sonuna göre
%20,5’lik bir büyüme kaydeden sektörün

filosundaki araç sayısı yaklaşık 266 bin 473 adede
ulaştı. Sektörün 2014 yılı sonuna göre büyümesi ise

%12,5 olarak gerçekleşti.
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>> TOKKDER’in, bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliği 
ile yürütmekte olduğu pazar araştırmasının 2015 yılı 3. çeyrek 
sonu sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör 
Raporu” yayınlandı.

Katılımcı ve Sektör Tahminleri
2015 3.Çeyrek Sonu

Katılımcılar

Araç Adedi

Alınan Araç Adedi

Satılan Araç Adedi (II.El)

Müşteri Adedi

Alınan Araç Tutarı (TL)

Ödenen Vergi 
(KDV+MTV+ÖTV) (TL)

Aktif Toplamı (TL)

Sektör Tahmini

266.473

81.898

52.355

38.837

5.627.367.762

2.652.674.355

16.807.339.257

180.472

55.133

35.120

26.303

3.790.377.601

1.786.394.726

11.382.969.871

Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini
Yıl Bazında
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% 11,9
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% 14,3
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3. Çeyrek

T ürkiye yeni otomobil satışlarının 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%36,6 oranında arttığı (Kaynak: ODD) 

2015 yılının ilk 9 aylık bölümünde Türkiye 
operasyonel kiralama sektörü, Türkiye’de 
satılan yeni otomobillerin %16,3’ü olan yak-
laşık 81 bin 900 adet yeni aracı filosuna kat-
tı. 2014 yılının 3. çeyreği sonuna göre %20
,5’lik bir büyüme kaydeden sektörün filo-
sundaki araç sayısı yaklaşık 266 bin 473 
adede ulaştı. Sektörün 2014 yılı sonuna 
göre büyümesi ise %12,5 olarak gerçekleşti.

2015 yılının ilk 9 aylık bölümünde yapmış 
olduğu yaklaşık 5 milyar 627 milyon TL’lik 
yeni araç yatırımı ile Türkiye operasyonel 
kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 16,8 
milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye operasyonel kiralama sektörünün 
gelişimi ile ilgili görüşlerini paylaşan TOKK-
DER yönetim kurulu başkanı F. Türkay OK-
TAY “Ülkemizde, operasyonel filo kiralama 
sektörünün 2016 yılında da büyümeye de-
vam etmesini bekliyoruz. 

Artan araç fiyatları, firmaların maliyet yöne-
timine odaklanmaları bu büyümeyi destek-

ya yönlendiriyor. Teknoloji de mobilite çö-

zümleri için artan oranda kullanılıyor.” dedi.

Bu araştırma dönemi itibarı ile

• Renault %28,5’lik payı ile Türkiye operas-

yonel kiralama sektörünün araç parkın-

da en çok tercih edilen marka olmayı sür-

dürürken, %17,7 ile VW, %12,6 ile Ford, 

%9,7 ile Fiat takipçisi oldular.

• Sektörün araç parkının yaklaşık yarı-

sı (%51,3) C segment araçlardan oluşur-

ken, B segment araçlar %29,7, D segment 

araçlar ise %13,3 pay aldı.

• Sektörün araç parkının %94’ü dizel araç-

lardan oluşurken, manuel vites araçlar 

%58,8 pay aldılar.

Tüm bu çarpıcı veriler, operasyonel kirala-

ma sektörünün gelişim potansiyeliyle Tür-

kiye ekonomisi için ne denli önemli olduğu-

nun bir kez daha altını çizdi. l

leyen unsurlar. KOBİ’lerin operasyonel kira-

lamanın avantajları ile ilgili artan farkında-

lıkları operasyonel kiralama pazarının geli-

şiminde önemli rol oynuyor. 

Dünyada ise, sahiplikten kullanıma olan 

kayma devam ediyor. Bu da operasyonel 

kiralamanın hem bireyler hem de kurum-

lar tarafından tercih edilmesine sebep olu-

yor. Mega şehirleşme, artan trafik yoğunlu-

ğu, artan seyahatler operasyonel kiralama 

sektörünü sadece motorlu araç kiralamak-

tan çıkarıp müşterilerinin her türlü mobilite 

ihtiyacını karşılayan çözüm ortaklığı yapma-
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Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme
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Satışları

*2015 yılı 3.Çeyrek 
Türkiye büyüme 
oranı henüz 
açıklanmamıştır.

% 36,6

2015 1. Yarı Yıl2015 1. Yarı Yıl2015 1. Yarı Yıl

% 20,5

Renault %28,5’lik payı ile Türkiye 
operasyonel kiralama sektörünün araç 
parkında en çok tercih edilen marka 
olmayı sürdürürken, %17,7 ile VW, %12,6 
ile Ford, %9,7 ile Fiat takipçisi oldular.

 Sektörün araç parkının yaklaşık 
yarısı (%51,3) C segment araçlardan 
oluşurken, B segment araçlar %29,7, 
D segment araçlar ise %13,3 pay aldı.Sektörün araç parkının 

%94’ü dizel araçlardan 
oluşurken, manuel vites 
araçlar %58,8 pay aldılar.

Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım
2015 3.Çeyrek Sonu
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Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri
2015 3.Çeyrek Sonu
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Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi
2015 3.Çeyrek Sonu
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Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi
2015 3.Çeyrek Sonu
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0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015
3. Çeyrek

1.802
2.390

3.049

5.015

7.012

5.627

Sektör - Yıl Bazında Araç Alım Adedi
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İNAN EKİCİ

Otokoç Otomotiv olarak Avis ve Budget 

markalarımız ile, 4’ü yurtdışında olmak üze-

re toplam 131 noktada Türkiye’nin en yay-

gın ofis ağı, en geniş ve en yeni araç filosu-

na sahip araç kiralama şirketi olarak hizmet 

veriyoruz. 

Avis markası ile araç kiralama sektöründe 

Türkiye’de kurulduğumuz 1974 yılından bu 

yana sektörün öncü ve lider firması olarak 

hem uzun dönem hem de günlük kiralama 

tarafında faaliyet gösteriyoruz. 

Yurtdışında ise 1997’de Azerbaycan, 

2012’de Kuzey Irak ve 2014 yılında başlat-

tığımız Kazakistan operasyonlarımız ile hiz-

met veriyoruz. Bu yıl Otokoç Otomotiv’in 

ilk Avrupa yatırımını Budget markamızla 

Macaristan’da hayata geçirdik. Ayrıca Ni-

san ayında dünyanın lider araç paylaşım fir-

ması olan Zipcar markasının ilk lisansiye ül-

kesi olarak hizmet vermeye başladık. Böyle-

ce müşterilerimizin 1 saatten 47 aya kadar 

tüm araç kiralama taleplerine cevap vermiş 

oluyoruz. 2016 yılında da iki yeni ülke yatı-

rımıyla yurtdışı projelerimize devam ediyor 

olacağız.

Avis ve Budget markalarımız ile günlük ki-

ralama işimizde 2014 yılında pazarın hay-

li üzerinde büyümüştük ve 2015 yılında 

da yine aynı oranda büyümeyi hedefledik. 

Yeni araç yatırımımızı 2015’te %30 artırma-

yı planladık. 

Yılın sonuna yaklaşırken hedeflerimizin de 

üzerinde sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. 

2015 yılında yüksek sezonda 16.500 adetlik 

araç parkı ile hizmet verdik.

Sektörün büyüme trendinin
sürekli yüksek olacağını görüyoruz

2015 yılı için öngörümüz 
araç kiralama pazarının; 

250.000 adet uzun dönem 
kiralamadaki araç sayısı ve

 kurumsal firmalara ait 26.500 
adet kısa dönem olmak üzere 

toplamda 276.500 adetlik 
toplam araç parkı ile %13’lük 

bir büyüme göstererek 18 
milyar TL aktif büyüklüğe 

ulaşacağıdır.  

Türkiye günlük kiralama sektörünün 2015 

yılı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

G ünlük kiralama talebinde yıl genelin-

deki doluluk oranlarında sezonsallık-

tan kaynaklı farklılıklar, özellikle geçiş 

aylarında araç alım ve defleete bağlı verim-

sizlikler yaşanabiliyor. Buna rağmen tüm 

yıl genelinde %75 oranında bir doluluktan 

bahsetmek mümkün. 

Araç kiralama pazarı 2014 yılı sonuçlarına 

göre; 219.000 adet uzun dönem kiralama-

daki araç sayısı ve kurumsal firmalara ait 

23.000 adet kısa dönem olmak üzere top-

lamda 242.000 adede ve 15 milyar TL’lik ak-

tif büyüklüğe ulaşmıştır. Bu sonuçlarla bir 

önceki yıla kıyasla %14’lük bir büyüme gös-

termiştir.

Otokoç Otomotiv Araç 
Kiralamadan Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı 

(Avis / Budget / Zipcar)

2015 yılı için öngörümüz araç kiralama pa-

zarının; 250 bin adet uzun dönem kiralama-

daki araç sayısı ve kurumsal firmalara ait 

26.500 adet kısa dönem olmak üzere top-

lamda 276 bin adetlik toplam araç parkı ile 

%13’lük bir büyüme göstererek 18 milyar TL 

aktif büyüklüğe ulaşacağıdır.  
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Türkiye günlük kiralama sektörünün 2016 
yılı ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Araç kiralama sektörü ihtiyaçlar ve ekono-
mik avantajlar doğrultusunda artan müşte-
ri talepleri ve rekabetçi ortam sebebiyle ula-
şılabilir rakamlar sunarak her sene ortala-
ma yüzde 15 oranında büyüme gösteriyor. 
Artan şehirleşme oranına paralel olarak al-
ternatif ulaşım araçları ve yollarının devre-
ye girecek olması, artan satış ve pazarla-
ma kanalları ve mobilite ile sektörün büyü-
me trendinin sürekli yüksek olacağını görü-
yoruz. Özellikle son yıllarda gerek kurumsal 
gerek küresel oyuncuların sektöre giriş yap-
tığını görüyoruz. Günlük araç kiralama pa-
zarında tamamlayıcı sektörlerle stratejik iş 
birlikleri her geçen gün artıyor. Fly & Dri-
ve, Stay & Drive gibi yeni ürün ve hizmetler, 
araç paylaşımı gibi trendler, online ve mo-
bil uygulamalar hızla gelişiyor. Ayrıca Yük-
sek Hızlı Trenin de yaygınlaşması ile Rail & 
Drive konsepti de devreye alınacaktır. Sek-
tör dahilinde 2014 yılında araç parkı yüzde 
14 seviyesinde büyüme kaydetti. 2015 yılın-
da da sektörel büyüme ivmesinin %13 do-
laylarında olacağını, 2016 yılında da benzer 
bir ivmeyle ortalama %15 seviyelerinde ola-
cağını ön görüyoruz.

Türkiye günlük kiralama sektörünün 
sorunları ve bunlarla ilgili çözüm 
önerileriniz nelerdir?

Araç kiralama işinde faaliyet gösteren ol-
dukça fazla marka var. Bunlara ilave olarak 
isimlerini hiç bilmediğimiz ve kurumsal ol-
mayan, kayıt dışı olarak tabir ettiğimiz yüz-
lercesi de mevcut. Günlük kiralama işinde 
kurumsal olmayan firmaların,  araçların ba-
kım ve kontrollerinin gereğince yapılmamış 
olmasından kaynaklı risk unsuru göz ardı 
edilmemeli.

Ayrıca, kurumsal kimlik, can güvenliği ris-
kinin yanı sıra ayrıca bir önem arz edi-
yor. Mevcut yasal boşlukta sektördeki bazı 
oyuncuların yüksek risk alarak ticari kurallar 
dışında hareket ettiğini gözlemliyoruz. Fi-
nansal kaynakları ve altyapıları gereği eko-
nomik dalgalanmalardan kolay etkilenecek 
bu tür girişimciler araç kiralama sektörünü 
zarara uğratabilir. 

Haksız rekabete yol açan kayıt dışılık sektö-
rel dengeleri bozmaktadır. Üzücü ki bu tür 
firmalar, zararlarını müşteri ve sağlayıcılar-

ki yılın aynı dönemine göre daha küçük olsa 
da,  geçen sene %7,3 ile artış göstermiştir. 
Gastronomi, doğa ve kültür turizminin art-
ması ve Arap ülkelerinin ülkemize olan ilgi-
si ile her geçen yıl ülkemize gelen turist sa-
yısında artış görülmektedir. Geçen yıl 41,6 
milyon turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Bu yıl 
Rus turist sayısındaki düşüşe rağmen, Al-
manya ve komşu ülkelerden gelen ve gel-
mesi beklenen turistlerle birlikte TÜRSAB’ın 
tahminine göre 42-43 milyon seviyesin-
de yabancı turist ülkemizi ziyaret edecek-
tir. Yani görüldüğü üzere turizm sektörü 
büyüme ivmesini asla kaybetmemekte, sa-
dece gelen turist yapısı değişmektedir. Tu-
rist sayısının günlük kiralama işine sağladı-
ğı olumlu etki ve avantajlar göz önünde bu-
lundurularak, biz de Otokoç Otomotiv ola-
rak değişen turist yapısı ve onların beklen-
tilerine göre planlamalarımızı yapmaktayız. 

Öte yandan her geçen yıl toplam turizm ge-
lirleri içinde payını artıran iç pazar yani yer-
li turistler de bizim için önem arz ediyor. 10 
yıl önce turizm pazarından %5 pay alan iç 
pazar şu anda ortalama %15 pay almakta. 
Avrupa’da özellikle Akdeniz ülkelerinde iç 
turizmin payı %30’lar seviyesindedir.  Ayrı-
ca, dünya genelinde turizm harcamalarının 
%70’inin de yerli turistler yapmaktadır. Yani 
bu anlamda ülkemizin kaydetmesi gereken 
çok fazla yol vardır. Son 5 yılda erken re-
zervasyon dönemlerinin etkisi ve kredi kar-
tı ile ödeme imkanlarının artmasıyla turizm-
de yerli turistlerin payında artış yaşanmış-
tır. Zaten kredi kartı ile yapılan tatil harca-
maları da son 5 yılda %180 artış göstermiş-
tir. Gelişen bu trendlere uygun olarak biz de 
Avis ve Budget markalarımızla misafirleri-
mize çeşitli avantajlar sunuyoruz. 

Bunun dışında bir diğer hedefimiz ise hala 
Avrupa’nın oldukça gerisinde olan kişi ba-
şına düşen kiralık araç adedini artırmak-
tır. 4-5 yıl öncesine kadar Türkiye’de kişi 
başına düşen araç kiralama harcaması 1,3 
Euro seviyelerindeyken, bu yıl bu oran ar-
tış göstererek 2 Euro seviyesine gelmiş-
tir. Öte yandan, bu oran Macaristan’da 4,2 
Euro, Almanya’da 26,7 Euro seviyelerine çı-
kıyor. Avrupa’da daha doymuş bir pazar ol-
duğundan yıllar bazında harcama rakamla-
rında çok önemli değişimler olmamaktadır. 
Dolayısıyla Türkiye’de araç kiralama pazarı-
na ilişkin hala çok büyük bir potansiyel bu-
lunmaktadır. l

dan karşılayacağı ortamlar  yaratıyor. Bu da 

hizmet alan müşteride güvensizlik hissi do-

ğuruyor.

Bunun dışında Türkiye’de trafik cezaları 

araç kiralayan kullanıcıya değil araç sahibi-

ne yansıtılıyor. Bu durum kiralama şirketle-

ri için önemli bir sorun olarak ortaya çıkı-

yor. Avrupa’da cezalar araç kullanan kişiye 

gönderilir. Çünkü trafikte hata bireyseldir. 

Kiralamada karşılaştığımız ana sorunlardan 

biri budur. Bunun dışında, günlük kiralama 

tarafında şöforlü araç kiralama konusunda 

tüm Türkiye’yi kapsayacak bir yönetim şek-

li olmaması ve farklı uygulamaların devrede 

olması o alanda atılabilecek adımlar için en-

gel teşkil ediyor. 

Son olarak Kimlik Bilgilendirme Kanunu 

Uygulamasıyla, kiralama şirketlerine geti-

rilen; otomobil kiralayan kişilerin kimlik bil-

gilerinin güvenlik güçlerine bildirilmesi zo-

runluluğunun uygun alt yapılarla desteklen-

miş olması gerekiyor. Kiralama firmaları-

nın bilgiyi kolaylıkla aktarabileceği, kullanı-

cı dostu ara yüzler üzerine TOKKDER’in Em-

niyet Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttü-

ğü çalışmaların kısa sürede sonuçlanması-

nı umut ediyoruz.

Kısa, orta ve uzun vadede Türkiye günlük 
kiralama sektöründe ortaya çıkabilecek fır-
sat ve riskler sizce nelerdir?

Türkiye’ye her yıl gelen turist sayısı ve uçan 

yolcu adedi kısa dönem kiralamayı etkile-

yen ana değişkenlerdendir. Bu yılki verile-

re baktığımızda uçan yolcu sayısı bir önce-
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ÖZARSLAN TANGÜN

politikası toplantıları yer almıştı. IMF küre-
sel ekonomik büyümeye yönelik tahmin-
lerini aşağı yönlü revize ederken, Çin Mer-
kez Bankası yavaşlayan ekonomik aktivite-
yi desteklemek amacıyla politika faiz oran-
larını indirmiştir. 

Avrupa Merkez Bankası da (ECB) önümüz-
deki dönemde para politikasında daha fazla 
gevşemeye gidebileceği yönünde sinyaller 
verirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim 
ayındaki toplantısında beklentilere paralel 
olarak faiz artırımı yapmamıştır. Bu geliş-
meler paralelinde küresel piyasalarda olum-
lu bir hava hakim olduğu görüşündeyim. 
IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü. 
Hatırlarsınız IMF Ekim ayı Dünya Ekonomik 
Görünüm raporunda küresel ekonomiye 
ilişkin güncel tahminlerini yayımlamıştı. 
Küresel ekonomi için özellikle emtia fiyat-
larındaki düşüşün ve Çin ekonomisindeki 
yavaşlamanın risk oluşturduğunu belirten 
IMF, küresel büyüme tahminini 2015 için % 
3,3’ten % 3,1’e, 2016 için % 3,8’den % 3,6’ya 
düşürmüştür. 

IMF, bu yıl içerisinde ekonomik aktivite-
nin gelişmiş ekonomilerde geçtiğimiz yıla 
kıyasla bir miktar hız kazanacağını, geliş-
mekte olan ekonomilerde ise güç kaybet-
meye devam edeceğini belirtmişler. IMF, 
Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerinde de 
aşağı yönlü revizyon yapmıştır. 2015 için 
büyüme tahmini % 3,1’den % 3’e, 2016 için 
de % 3,6’dan % 2,9’a çekilmiştir. Enflasyon 
tahminlerini ise yükselten IMF, Türkiye’de 

Maliyetleri artıran araç vergileri ile 
sektörün büyüme hızı yavaşlıyor

Sektörün en temel
 sorunlarından biri Avrupa’ya

 ve Amerika’ya oranla
 ülkemizde araç satın alma

 süreçlerindeki ağır vergi
 yüküdür. Maliyetleri artıran

 araç vergileri ile sektörün 
büyüme hızı yavaşlamaktadır. 

Benzer şekilde ülkemizde 
kredi seçeneklerinin de ağır 

olması başlıca zorlayıcı 
etmenlerden biridir. 

Güncel dünya ve Türkiye ekonomisi hak-

kında görüşleriniz nelerdir?

İ ş dünyası 2015 yılını belirsizlikler içinde 

geçirdi. Özellikle 7 Haziran’da yapılan 

seçimlerin ortaya çıkardığı sonuç, çalış-

ma hayatına fazlasıyla zaman kaybı yaşattı. 

Türkiye’nin önünde 4 yıl boyunca planlanan 

bir seçim görünmüyor. Seçimlerin ardından 

siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasının yurt 

içi piyasalarda olumu bir havanın hakim ol-

masına neden olduğu görüşündeyim. Küre-

sel piyasalara bakacak olursak Ekim ayın-

da küresel piyasaların odağında IMF’nin ya-

yımladığı Dünya Ekonomik Görünüm rapo-

ru ile önde gelen merkez bankalarının para 

Enterprise Türkiye
Araç Kiralama

Yes Oto Kiralama ve Turizm 
Yatırımları A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı
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yıllık enflasyonun 2015 sonunda % 8,0, 2016 

sonunda ise % 6,5 olmasını öngörmektedir.

Turizm gelirleri yılın ilk sekiz ayında bir 

önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,7 

oranında azalmıştır. Rusya’daki ekonomik 

krizin ve Türkiye’ye yönelik artan güvenlik 

endişelerinin bu gelişmede etkili olduğu 

düşüncesindeyim. Sonuç olarak süregelen 

iç belirsizliklere rağmen küresel piyasalar-

daki olumlu hava yurt içine de yansımıştır. 

1 Kasım seçimlerinin ardından ise, siyasi 

belirsizliklerin ortadan kalkmasının finansal 

piyasalar üzerindeki ilk etkisi olumlu olmuş-

tur. Ayın ilk günlerinde TL değer kazanırken, 

risk primleri düşüş kaydetmiştir, bundan 
sonrası içinde piyasaların olumlu seyir et-
mesini arzu etmekteyiz.

Türkiye günlük kiralama sektörünün so-
runları ve bunlarla ilgili çözüm önerileriniz 
nelerdir?

Sektöründe faaliyet gösteren bir marka ola-
rak genelde otomotiv sektörünün ve özelde 
de araç kiralama sektörünün etkilendiği ge-
nel sorunlarla bizim de karşı karşıya oldu-
ğumuz açıktır. Sektörün en temel sorunla-
rından biri Avrupa’ya ve Amerika’ya oran-
la ülkemizde araç satın alma süreçlerindeki 
ağır vergi yüküdür. Maliyetleri artıran araç 

lı ve yüksek büyüme hızının devam ettiğini 

görüşündeyim. Şu anda bizim açımızdan 

baktığımızda 2015 yılsonuna doğru olan sü-

reçte sektörün üzerinde bir büyüme gerçek-

leştirdiğimizi aktarabilirim.

Türkiye günlük kiralama sektörünün 2016 
yılı ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Sektörün gelişimine yön veren alan hava-

yolu ve turizm yatırımlarının temelinde ya-

tıyor. Zira dünyanın her yerinde olduğu gibi 

Türkiye’de de araç kiralama sektörü hava-

yolu ve turizm yatırımları ile paralel gelişen 

bir sektördür. Son birkaç yılda havayolu şir-

ketlerinin çoğalması, havaalanı sayısının 

artması ve havayolu taşımacılığının yaygın-

laşması ile havaalanlarında ve yakınlarında 

ofisler açarak hizmet kalitelerini geliştirme 

yoluna giden araç kiralama firmalarının sa-

yısı çoğaldı. Türkiye’de havayolu ve turizm 

yatırımlarının çoğalması, yol ve ulaşım alt 

yapısının güçlenmesi ile 2016 yılında araç 

kiralama sektöründe %15-20 oranında bü-

yüme olacağı öngörüsünde bulunabilirim.

Kısa, orta ve uzun vadede Türkiye günlük 
kiralama sektöründe ortaya çıkabilecek fır-
sat ve riskler sizce nelerdir?

En temel karşılaştırma kriteri olarak herhan-

gi bir ülkede belli bir takvim yılı içinde kişi 

başına araç kiralama sektörüne harcanan 

para miktarını baz alabiliriz. Bu perspektif 

ile yaklaştığımızda Türkiye’de yılda araç 

kiralama sektörüne kişi başı 2,6 dolar har-

canmaktadır. Avrupa’da yıllık kişi başı araç 

kiralama harcaması ortalama 30 dolar, bun-

lardan ayı olarak Almanya’da da 38 dolar 

olduğunu aktarabilirim.

Kuzey Amerika’da bu rakam ortalama 70 

dolar bandında seyretmektedir. Derin ana-

lizlere ihtiyaç duymadan yalnızca bu rakam-

ları yorumlayarak Türkiye’de günlük araç ki-

ralama sektörünün henüz yolun başında ol-

duğunu söylemek doğru bir yaklaşım ola-

caktır. Bu anlamda incelendiğimizde söz ko-

nusu durum gelişmekte olan bir pazar açı-

sından ele aldığımızda fırsatlar ve olası teh-

ditleri içinde barındırmaktır. Dünyanın en 

büyük araç kiralama firması Enterprise ola-

rak Türkiye pazarında araç kiralama sektö-

rünün geleceğine yön verecek sektörün ge-

lişmesini sağlayacak çalışmaları gerçekleş-

tirebileceğimizi düşünmekteyiz. l

vergileri ile sektörün büyüme hızı yavaşla-

maktadır. Benzer şekilde ülkemizde kredi 

seçeneklerinin de ağır olması başlıca zorla-

yıcı etmenlerden biridir. Özellikle finans ku-

ruluşlarının yıllık araç satın alma oranı yük-

sek olan araç kiralama sektörüne özel plan-

lar geliştirmeleri ile bu konuda bir nebze ra-

hatlama yaşanacağına inanıyoruz.

Sektörümüze özel olan ve müşteri memnu-

niyetinden rekabet koşullarına değin geniş 

bir alanda faaliyetlerimizi etkileyen bir so-

run da araç kiralama sektörü alanında dev-

let eli ile belirlenmiş düzenleyici veya de-

netleyici bir yönetmeliğin olmayışıdır. Söz 

konusu durum, sektörün standardizasyona 
ulaşmasını engelliyor ve kiralama yapan 
bireyler için aslında hayati önem taşıyan 
hizmet kalitesini markaların vicdanına bı-
rakıyor. Bu konuda yapılacak düzenleyici 
bir yönetmelikle araç kiralama hizmeti alan 
bireylerin bakımlı ve sağlıklı sürüş sunacak 
olan güvenli araçları kiralamaları sağlana-
caktır.

Türkiye günlük kiralama sektörünün 2015 
yılı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Ülkemizde ve küresel ekonomik ortamda-
ki değişikliklerden sektörümüz etkileniyor, 
buna rağmen 2015 yılında sektörde istikrar-
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namamıştır. Bunun sonucu olarak tüm dün-
ya ekonomisinde daralma olmuştur.

Bu daralma, 2016 yılında da devam edecek-
tir. Ülkeler, kendi tasarruflarını, kendi ülke-
lerinde değerlendirme yoluna gidecektir. 
Bu da, dünya genelinde para bulmayı çok 
zor hale getireceği gibi, yabancı yatırımla-
rın yapılmasını kısıtlayacaktır. 

Günümüzde, ülke ekonomileri, diğer ülke 
ekonomilerinden bağımsız olarak düşünü-
lemez. Bir ülkedeki bir olay, diğer bir ülkeyi 
olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

Dünya ekonomisindeki gerilemeye paralel 
olarak; Türkiye ekonomisindeki makro gös-
tergeler gerilemeye başlamıştır. 

2008 yılından önceki 5 yıla baktığımızda, or-
talama büyümemiz yüzde 6,8’dir. Bu oran 
2008-2013 döneminde yüzde 3,3’e, 2014-
2015 döneminde ise yüzde 3’e gerilemiştir. 
Görüldüğü gibi ekonomik büyümemizdeki 
düşüş devam etmektedir. 

Ülkemizde, ortalama % 2 nüfus artışı oldu-
ğunu dikkate alırsak; büyümemiz % 1 gibi 
çok düşük bir seviyede kalmaktadır. Büyü-
me oranındaki bu gerilemeye bağlı olarak; 
içinde bulunduğumuz yılda; ihracatımız ge-
rilemiş, Türk Lirası değer kaybetmiş, cari 
açık artmış, enflasyon % 8-9 işsizlik % 10 se-
viyesine çıkmıştır. Bu kalkınma hızı ile Türk 
ekonomisinin gelişmiş ülkeler seviyesine 
ulaşması olanaksızdır.

2016 yılında; dünya piyasalarında bol para 
olmayacaktır. Dünya genelindeki emtia fi-
yatlarındaki düşüş, satın alma gücünün 
düşmesine neden olacaktır. Bunu sonucu 
olarak, ülke ihracatlarında azalma görüle-
cektir. Aynı şekilde, dünya turizm hareketle-
rinde düşüşler görülecektir.

Türk lirasındaki değer kaybı,
araç maliyetlerini artıracak

Dünya ve Türkiye ekonomisine
genel bir bakış

E konomik faaliyetlerin ana amacı; in-
sanların hayat standartlarını yükselte-
rek, onların daha mutlu ve huzurlu bir 

yaşam sürmelerini sağlamaktır. Dünya ge-
nelinde ve ülkeler bazında, daha mutlu ve 
huzurlu bir yaşam yoksa; ekonomilerin iyi 
olduğundan söz edilemez.

Mutlu ve huzurlu bir yaşamın en temel il-
kesi ise; insan hak ve özgürlüklerinin tam 
olduğu demokratik bir ortamın olmasıdır.

Demokrasi ve hukuk devletinin olmadığı or-
tamlarda; kalkınma ve gelişmede olmamak-
tadır. Dünya geneline baktığımızda; demok-
rasi ve özgürlüklerin tam olduğu ülkelerde, 
kalkınma ve yaşam standartlarının da daha 
iyi olduğunu görüyoruz.

First-Ayka Rent a Car

Yönetim Kurulu Başkanı

Bu genel değerlendirme bağlamında; dün-
ya ve Türkiye ekonomisine baktığımızda, 
çok olumlu bir kalkınma ortamının olmadı-
ğını görüyoruz.

Dünya ekonomisi; 2008 yılına kadar göre-
celi olarak iyi bir gelişme göstermiştir. Bu 
tarihe kadar, özellikle gelişmiş ülkelerin 
ekonomilerindeki büyümenin, yarattığı fon-
lar tüm dünya ülkelerinde, rahat para bulma 
olanakları sağlamış ve bu ülkelerin kalkın-
ma ve gelişmelerinde olumlu katkılarda bu-
lunmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki tasarruflar, 
yeni yatırım ülkeleri armaya başlamış ve bu 
fonlardan en çok gelişmekte olan ülkeler ya-
rarlanmıştır.

Dünya genelindeki bu olumlu ortam 2008 
yılından itibaren bozulmuştur. Geçen 7 yıl 
içinde, bu olumsuz ortam giderilememiş-
tir. Gelişmiş ülke ekonomilerindeki büyü-
me, tüm parasal önlemlere rağmen, sağla-



41KASIM-ARALIK 2015 I SAYI 83

Bu olaylarda, en çok etkilenen ülkeler ise 
bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte 
olan ülkeler olacaktır. Bu olumsuzluklardan 
en az etkilenmek için; dünya genelinde var 
olan fonları ülkemize çekmek zorundayız.

Bunu sağlamak için; huzurlu, güvenli ve 
inandırıcı bir ülke görünümünde olmak 
zorundayız. Komşu ülkelerdeki çatışmalar, 
ülke içindeki terör olayları ve ülkemizdeki 
2 milyonun üzerindeki mültecinin varlığı, 
huzurlu ve güvenli bir ülke görünümün-
de olmamızı zorlaştırmaktadır. Ülkemiz bu 
olumsuz görüntüden bir an önce çıkmalıdır.

Türkiye günlük kiralama sektörünün 2015 
yılı karnesi

Ağırlık olarak, yerli ve yabancı işadamı ve 
turistlere, kitle ulaşım araçlarını devamı 
olarak verilen bir hizmet olan, günlük kira-
lama; 2015 yılında da büyümesini devam 
ettirmiştir.

Daha önce yalnız uzun dönem kiralama fa-
aliyetinde bulunan, bazı kiralama şirketleri-
miz, faaliyet konularına, kısa süreli kiralama 
faaliyetini de eklemişlerdir. Bunun sonucu 
olarak, sektörde 2015 yılında önceki yıllara 
göre daha hızlı bir büyüme olmuştur. Ancak; 
kapasite kullanımı önceki yılların altında kal-
mıştır. Bunu nedenlerine baktığımızda;

a. Dünya ekonomilerindeki daralmaya bağ-
lı olarak, ülkemize gelen turist sayısındaki 
azalma,

b. Komşu ülkelerdeki çatışma, mülteci akını 
ve ülke içindeki terör olayları nedeni ile ter-
cih edilen bir turizm ülkesi görünümünden 
çıkmış olmamızın etkili olduğu

görülmektedir.

Turizm, günlük kiralamayı çok yakından et-
kileyen bir faktördür. Günlük kiralama sek-
törü satışlarının, % 60’ını yılın Nisan-Eylül 
döneminde sağlamaktadır. Bu dönem ya-
bancı turistin ülkemize yoğun geldiği aylar-
dır. 2015 yılında, ülkemize gelen turist sayı-
sında % 8, turizm gelirlerinde % 10 düşüş 
görülecektir. Bu durum günlük kiralamayı 
2015 yılında olumsuz etkilemiştir. Kapasite 
kullanımı ve gelirlerde azalmaya neden ol-
muştur. 

Günlük kiralama sektörü için 2016 yılı ile 
ilgili öngörüler 

Daha önce belirtildiği gibi; günlük kiralama, 
ülkedeki güven ve huzur ortamı ile yakından 
ilgilidir. Güven ortamını olmadığı bir ülke-
de, yerli ve yabancı işadamı ve turist trafiği 
azalacaktır. 

Ülke içinde, Ankara ve Şanlıurfa’da, yurtdı-
şında Paris’te çok sayıda insanın ölümüne 

%18’e çıkarılması ile olumsuz etkilenmiştir. 
Kullanılmış araçların satışında uygulanan 
%18 KDV oranı, daha önce olduğu gibi %1 
olarak uygulanmalıdır.

d. Kiralama sektöründe, araç çalınması ve 
sonrasında sahte belgelerle satış işlemleri 
yoğun şekilde görülmektedir. Bu sektöre 
özel bir plaka uygulaması getirilerek bu so-
runlar azaltılabilir.

Kısa orta ve uzun sürede, günlük kiralama 
sektöründeki fırsat ve riskler 

Müşterilerinin önemli bir kısmı, yabancı tu-
rist ve işadamlarından oluşan, günlük kira-
lama sektörü, 2015 yılında gerileyen turizm 
nedeni ile olumsuz etkilenmiştir. Turizm 
sektörümüzü olumsuz etkileyen koşullarda, 
şu anda herhangi bir düzelme olmamıştır. 
Bu koşullar devam ederken, ülkemize yakla-
şık 5 milyon turistin geldiği Rusya Federas-
yonu olan ilişkilerimizin bozulması; günlük 
kiralama sektörü için 2016 yılı daha riskli bir 
yıl olacaktır.

Artan döviz kurları ve finansman maliyet-
lerinin yüksek oluşu doğal olarak sektörün 
yatırım maliyetini artırmaktadır. Sektör yap-
mış olduğu bu yatırımı kiralama gelirleri ve 
ikinci el araç satışları ile karşılamaktadır.

İkinci el araç fiyatları; yeni araç fiyatları ora-
nında artmamaktadır. Bunda ikinci el araç-
ları genellikle, şahısların alması ve yeter-
li satın alma gücünün olmaması etken ol-
maktadır. Bu durum, yenileme ve filo artı-
şı nedeni ile yeni araç alımlarında sektörün 
finansman yükünü artırmakta ve karlılığını 
düşürmektedir. Yeni ile ikinci el araç fiyat-
ları arasındaki farkın giderek açılması, orta 
vadede sektör için ciddi bir risktir.

Günlük kiralama; turizm sektörünün kaçınıl-
maz bir parçasıdır. Üçüncü havalimanının 
yapılması sonucu, yabancı ve yerli yolcu 
sayısının artması orta vadede sektöre yeni 
fırsatlar yaratacaktır. Aynı şekilde, yurt için-
de yeni havalimanları ve otellerin yapılma-
sı, yerli turist hareketlerini artıracaktır.

Avrupa Birliği ülkelerinde; bir ülkede kira-
lanan bir araç, başka bir ülkede bırakılabil-
mektedir. Örneğin Fransa’da kiralanan bir 
araç, Almanya’da bırakılabilmektedir. Tür-
kiye Avrupa Birliği’ne tam üye olduğunda; 
günlük kiralama sektörü de bu olanaklardan 
yararlanacaktır. Bu da uzun vadede sektör 
için bir fırsat olacaktır. Diğer bir fırsat, kamu 
sektöründeki araç stokudur. Kamuda, yak-
laşık 400 bin adet araç bulunmaktadır. Bu 
araçların önemli bir kısmı beş yıl ve üzeri 
yaşta bulunmaktadır. Kamunun bu araçları; 
satın alma yerine kiralama yöntemi ile ye-
nilemesi, günlük ve uzun dönem kiralama 
sektörü için, yeni fırsatlar yaratabilir. l

neden olan terör olayları insanları çok ya-
kından etkilemiştir. Bu durum 2016 yılında 
turizm hareketlerini olumsuz etkileyecektir. 
Bu da, günlük kiralamaya olumsuz yansıya-
caktır. Ülkemize önemli sayıda turistin gel-
diği Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerimi-
zin bozulması, ülkemiz turizmini olumsuz 
etkileyecektir. Bu durumu dikkate alan sek-
tör büyümede daha dikkatli olacaktır. Önce-
ki yıllardan daha düşük bir büyüme olacak-
tır. 

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, araç maliyet-
lerini artıracaktır. Şirketler, bu maliyetle-
ri karşılamada zorlanacaktır. Sektördeki da-
ralma nedeni ile kapasite kullanımında dü-
şüşler ve yoğun bir fiyat rekabeti görülecek-
tir. Gelişmiş Avrupa ülkelerine göre, henüz 
doymamış bir pazar olduğu için, tüm zor-
luklara rağmen, günlük kiralama sektörü 
2016 yılında da, büyümesine devam ede-
cektir.

Günlük kiralama sektörünün sorunları

Günlük kiralama sektörünün sorunları, tüm 
kiralama sektörünün sorunlarından ayrı 
değildir. Bu sorunları ana başlıklar halinde 
özetlersek;

a. Her şeyden önce, kiralama sektörünün 
hukuki bir altyapısı yoktur. İnsanların can 
ve mal güvenliği ile çok yakından ilgili olan 
bu faaliyet, hiçbir kontrol ve standart aran-
madan yapılmaktadır. Bu kontrolsüzlük ve 
belli bir standardın olmaması, sektöre zarar 
vermektedir. Sektör temsilcilerinin de görü-
şü alınarak biran önce, bir yasal düzenleme 
yapılmalıdır.

b. Günlük kiralamada; mevcut yasal düzen-
lemeye göre, işleten sıfatı kiralama faaliye-
tinde bulunan şirkette bulunmakta ve tüm 
maddi ve manevi yükümlülükler, işleten 
sıfatı ile kiralama şirketinin üzerinde bulun-
maktadır. Halbuki, kiralama şirketi aracını 
kiralayana teslim ettiği saatten sonra; söz 
konusu aracın her türlü kullanım hakkını, 
aracı kiraya alana devretmektedir. Doğal 
olarak kiraya alan, araç tesliminden son-
ra işleten konumundadır. Günlük kiralama 
sektörü için çok önemli olan bu yasal dü-
zenleme çeşitli girişimlere rağmen yapıla-
mamıştır.

c. Günlük ve uzun dönem kiralama sektörü 
sermaye yoğun bir faaliyettir. Sektör, bir 
aracın, birden çok kişinin gereksinim duy-
duğu zamanlarda kiralanmasını sağlayarak 
ekonomide tasarruf ve kolaylık sağlamakta-
dır. Ayrıca turizme vermiş olduğu hizmetler-
le, döviz girdisi sağlayarak ülkemizin öde-
meler dengesine katkıda bulunmaktadır. Bu 
özellikleri ile teşvik edilmesi gereken sektör, 
kullanılmış araçlara uygulanan %1 KDV’nin 
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H epinizin bildiği üzere, 2009 yılında 
yapılan değişiklikler sonucu, Kara-
yolu Taşıma Yönetmeliği’nin (“Yö-

netmelik”) 25. maddesi uyarınca, “eşya 
ve kargo taşımalarında; C1, C3, K ve P türü 
yetki belgesi sahiplerinin yalnızca özmal 
taşıtları” ile taşımacılık faaliyetlerini yürüte-
bilecekleri hüküm altına alındı1. Bu hükmün 
bir sonucu olarak “Özmal Şartı” ülkemizde 
uluslararası ve/veya yurtiçi eşya taşımacılı-
ğı yapacak gerçek veya tüzel kişilere ticari 
araç kiralaması yapılamaması gibi bir du-
rum ortaya çıkardı.

Bu düzenleme özellikle ticari araç kirala-
maya izin verilmesi halinde faaliyetleri içe-
risinde önemli bir pay teşkil edecek olan 
operasyonel kiralama şirketlerinin ve yük-
lü bir sermayeyi araç alımına bağlamak 
zorunda kalan ticari işletmelerin aleyhine 
sonuçlar doğuruyor. Diğer bir ifade ile, öz-
mal düzenlemesi, endüstrinin önemli bir 
bölümünü etkisiz hale getirmekte. Operas-
yonel kiralama, özellikle kredi limiti görece 
düşük teşebbüslerin yüksek satın alma ma-
liyetlerinden etkilenmeksizin araca erişimi-
ni sağlaması ve batık maliyet yaratmadan 
şirketlerin işlerini büyütebilmelerine imkan 
tanıması açısından şirketlere fayda sağla-
yabilecek iken söz konusu düzenleme ile bu 
faydaların doğması engelleniyor.

Halbuki operasyonel araç kiralama ile te-
şebbüslere sunulan olanaklar, aracın doğ-
rudan satın alınması halinde ortaya çık-
mayacak niteliktedir. Örneğin, modern bir 
araç filosunun kiralanması, araçların toplu 

sek oranlarda emisyon yayması engellene-

cek ve karayollarındaki yaşlı araçların çevre-

ye verdiği zarar büyük oranda hafifletilmiş 

olacaktır. 

K türü lisanslar bakımından hafif ticari araç-

ların kiralanmasına olanak tanınmasının, 

araç kiralama pazarının büyümesi ve des-

teklenmesi bakımından çok önemli bir adım 

olduğu aşikardır. Öte yandan Türkiye’nin 

motorlu araçlar pazarının toplamı bakımın-

dan değerlendirdiğimizde bu düzenlemenin 

kaldırılması, talebi ya hiç artırmayacak ya 

da ihmal edilebilir oranların dahi altında bı-

rakacaktır.

Avrupa Birliği (AB) ikincil mevzuatı, AB üye-

si ülkelerde kiralık araçlar ile karayollarında 

taşımacılık faaliyetlerinin yürütülmesini, 

“2006/1/EC sayılı Karayollarında Eşya Ta-

şınması için Sürücüsüz Halde Kiralanmış 

Araçların Kullanılması Hakkında Direktif” 

(“Direktif”) ile düzenlemiştir.

halde satın alınmasında ortaya çıkan mali-

yeti düşürmekle kalmaz, bununla beraber 

kiracıları, bakım ücreti ve aracın işletme 

giderlerinden de kurtarır. Operasyonel araç 

kiralama şirketleri, bakım ve onarım servi-

si sağlamasının yanı sıra, araç sigortasını 

ve vergilerini de ödemektedir. Bu sayede 

teşebbüsler, araç filolarının oluşturulması 

ve bunların gerekli bakımlarının sağlanma-

sı gibi konularda hem zaman hem de para 

kaybına uğramadan elde ettikleri maliyet 

avantajlarını ana faaliyetlerine yansıtma 

imkanı bulacaklardır.

Özmal düzenlemesinin kaldırılması veya et-

kinlik oluşturacak şekilde değiştirilmesi yal-

nızca endüstriye değil çevreye de çok büyük 

katkı sağlayacaktır. Örneğin bu düzenleme 

endüstrinin görüşleri de dikkate alınarak 

değiştirilirse, işletmelerin hafif ticari araç ki-

ralamasına izin verilmesi ile eski hafif ticari 

araçların hızla yollardan çekilmesi mümkün 

olacak ve böylece eski araçların daha yük-

Ticaretin Önündeki Yasal Engel: 
Özmal Şartı

CEREN GÖKTÜRK OSMAN POLAT

ACTECON



43KASIM-ARALIK 2015 I SAYI 83

Direktif’in dibacesinde, Direktif’in yürürlüğe 
konulmasının ve karayollarında taşımacılık 
faaliyetlerinin kiralık araçlarla gerçekleş-
tirilebilmesine izin verilmesinin makro ve 
mikro ekonomi için gerekçeleri şu şekilde 
açıklanmıştır:

 “(2) Makro ekonomik bakış açısı ile değer-
lendirildiğinde, kiralık araçların kullanımı 
üretim unsurlarının boşa harcanmasını sı-
nırlayarak kaynakların optimum tahsisine 
imkan tanımaktadır. 

 (3) Mikro ekonomik açıdan değerlendi-
rildiğinde ise, bu imkan taşımacılık or-
ganizasyonuna esneklik getirmekte ve 
böylece ilgili teşebbüsün üretkenliğini 
artırmaktadır”.

Gerçekten de taşımacılık faaliyetlerinin kira-
lık araçlar ile yürütülebilmesinin getireceği 
en temel fayda; kiracılar için kaynakların/
sermayenin en uygun şekilde kullanılması 
ve bu sayede teşebbüsün kaynaklarını ana 
faaliyet alanına yönlendirerek üretkenliği-
ni artırmasıdır. Taşımacılık faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi için araç kiralanmasına 
imkan tanınmaması ve araçların satın alın-
masının zorunlu kılınması, teşebbüsler üze-
rinde önemli derecede satın alma ve ope-
rasyon maliyetleri doğurmaktadır. Direktif 
sayesinde taşımacılık faaliyetleri yürüten 
şirketler, söz konusu maliyetleri ana faali-
yetleri çerçevesinde ürünlerin dağıtımı ve 
hizmetlerin gelişimine tahsis edebilmekte-
dir. 

Direktif’e göre, taşıtlar arasında binek ya da 
ticari araç ayrımı olmaksızın, tüm motorlu 
taşıtlar kiralanabilir niteliktedir. Bunun öte-
sinde Direktif açık bir şekilde, üye devlet-
lerin karayolu taşıma faaliyetlerinde kiralık 
araç kullanımı için, özmal araçlar bakımın-
dan daha kısıtlayıcı hükümler öngöremeye-
ceğini hüküm altına almaktadır.

Hiç şüphe duymadan söyleyebiliriz ki ülke-
mizde yürürlükte olan özmal düzenlemesi 
bu hali ile Türk şirketlerinin AB üyesi ülke-
lerdeki karayolu taşımacıları ile rekabet et-
mesini zorlaştırmaktadır. 

Yine ekonomik etkinlik açısından bakarsak, 
serbest piyasa ekonomisinin temeli, giriş-
çıkış engellerini kaldırarak rekabetçi bir 
piyasa mekanizmasının tesisidir. Bu çerçe-
vede bir yandan teşebbüslerin pazara giriş 
engeli yaratan davranışları rekabet kuralları 

• hafif ticari araçların kiralanması pazarına 

giriş engeli yaratarak bu pazarda araç ki-

ralama şirketleri arasında bir rekabetin 

oluşmasını, dolayısıyla serbest piyasa 

ekonomisinin işlemesini engellemekte,

• hafif ticari araçların kiralanması pazarın-

daki rekabetten doğacak “daha uygun 

fiyat”, “daha iyi hizmet” faydalarının tü-

ketici ile buluşmasını engellemekte,

• alternatif tedarik kaynaklarının oluşma 

ihtimalini ortadan kaldırarak tüketicilerin 

seçim özgürlüğünü kısıtlamaktadır.

Bu çerçevede özmal şartı yerine karayo-

lunda eşya taşımacılığı ile iştigal edecek 

teşebbüslerin hem teknik hem de finansal 

yeterliliklerini sağlayacak kriterlerin AB 

mevzuatları ile paralel şekilde düzenlenme-

si ülkemiz adına çok önemli bir adım atılma-

sı anlamına gelecektir. Temennimiz mev-

zuat altyapısında eksiklik bulunan motorlu 

taşıt kiralama endüstrisinin bu eksikliği gi-

derilirken özmal düzenlemesi bakımından 

da rekabetçi piyasa yapısına müsaade eden 

düzenlemelerin yürürlüğe konmasıdır. l

1Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca; C1 türü 
yetki belgesi “sadece kendi esas iştigal konu-
su ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari 
maksatla taşımacılık yapmayacaklara”, C3 türü 
yetki belgesi “ticari amaçla ev ve büro eşyası 
taşımacılığı yapacaklara”, K türü yetki belgesi 
“yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve 
tüzel kişilere” ve P türü yetki belgesi “ticari 
amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve 
tüzel kişilere” verilmektedir.

uyarınca denetime ve yaptırıma tabi tutul-

makta, diğer yandan da giriş-çıkış engelleri 

yaratan düzenlemeler devlet eli ile yürür-

lükten kaldırılmakta ve piyasalar serbestleş-

tirilmektedir. Ancak Yönetmelik ile getirilen 

özmal şartı uyarınca, karayolu taşıma faa-

liyetlerinin yalnızca özmal taşıtlar ile yapı-

labiliyor olması, ülkemizde ticari araçların 

kiralanması pazarının oluşması önündeki 

yasal giriş engeli olarak tanımlanabilecektir.

Özetle Yönetmelik’in getirdiği özmal şartı; 

• kiralamak yerine araç satın almak zorunda 

bırakarak teşebbüslerin sermayelerini ve 

kaynaklarını mümkün olan en etkin şekil-

de faaliyetlerine yansıtmalarını zorlaştır-

makta,

Özmal düzenlemesi, endüstrinin önemli bir bölümünü etkisiz 
hale getirmekte. Operasyonel kiralama, özellikle kredi limiti 
görece düşük teşebbüslerin yüksek satın alma maliyetlerinden 
etkilenmeksizin araca erişimini sağlaması ve batık maliyet ya-
ratmadan şirketlerin işlerini büyütebilmelerine imkan tanıması 
açısından şirketlere fayda sağlayabilecek iken söz konusu dü-
zenleme ile bu faydaların doğması engelleniyor.
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Firmanızdan ve sunduğu hizmetlerden bah-

seder misiniz? 

S ixt Rent A Car, Almanya merkez-

li dünyanın hemen her noktasında 

hizmet veren uluslararası bir marka. 

1990 ların sonundan itibaren de Türkiye’de 

otomobil kiralama hizmeti vermeye başla-

mış. Firmamız ARTI A.Ş. de Sixt markasının 

2008 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini 

yapıyor. Özellikle günlük kiralamanın yoğun 

ihtiyacı olan şehir merkezleri ve havaliman-

ları olmak üzere Türkiye de yaklaşık 50 nok-

tada öncelikli günlük kiralama olmak üzere, 

orta-uzun dönem otomobil kiralama konu-

sunda müşterilerimize hizmet veriyoruz. 

Filomuzun marka konumlaması daha ziya-

de orta ve lüks sınıf olduğundan dolayı son 

yıllarda daha çok bu talebi olan müşterile-
rin talebine uygun bir yapılanmamız oluştu. 
Bu da doğal olarak iç pazar müşterisinin ta-
lebi. Dış pazar müşterisin daha ziyade turis-
tik amaçlı seyahati nedeniyle zaten ekono-
mik araç talep etmekte. Firmamızın misyon-
larından birisi de müşterilerine en iyi ara-
bayı en uygun fiyatla buluşturmaktadır. Bu 
noktada özellikle fiyatlama sistemimiz son 
derece dinamiktir ve erken rezervasyon ile 
müşterilerimize çok cazip fiyatlar sunulabil-
mektedir. Araç sınıflarımız sektör ortalama-
sının üzerindedir. 

Günlük kiralama sektörü 2015 yılını nasıl 
geçirdi? 2016 yılında sektörü neler bekli-
yor?

Günlük kiralama sektöründe 6 yılı aşkın bir 
zamandır bir büyüme trendi var. Biz de bu 
büyüme temelli olarak sunduğumuz ürün 
ve hizmet çeşitliliğimiz ile rakiplerimize 
oranla 2015 yılından biraz daha fazla pay al-
dığımızı gözlemliyoruz. Bunu rakamlara in-
dirgeyebilmek biraz zor. Zira sektörde ge-
rek özel gerek ise devlet tarafından yapılan 
bir pazar büyüklüğü açıklaması ve kriterle-
ri yok. Bu büyümenin çeşitli nedenleri var. 
Kuşkusuz geçtiğimiz yıllarda bu artışın te-
mel nedeni olarak havayollarındaki koltuk 
sayısının artışı sayılıyordu, ancak son yıllar-
da pazarda faaliyet gösteren firma, araç sa-
yısının artması ve buna bir de araç çeşitlili-
ği eklenmesi son 2-3 yıldır pazarı hareket-
lendiren unsurların başında sayılması ge-
rekir diye düşünüyorum. Bu artış hem ta-
lebin artmasına, özellikle yaz aylarında olu-
şan yoğun talebe cevap verilmesine, kira-
lık otomobile kolay ulaşabilmesine neden 
oldu. Tabii ki fiyatlarda yaşan göreceli düş-

HAKAN ÖZYILMAZ

Araç kiralama insanların
konfor alanlarını genişletiyor

Otomobil kiralamanın
 kişinin konfor alanını artıran

 bir eylem olduğunu 
düşünüyorum. Kiraladığınız
 süre boyunca kullandığınız 

kiralama işlemlerinin hızı, 
kullanımınız esnasında 

aldığınız hizmetler, 
kullandığınız aracın kozmetiği, 

markası, rengi tipi gibi tüm 
özellikler bu konfora etki edip 

artmasını ya da azalmasını 
sağlıyor. 

 Sixt Rent a Car

Türkiye Yönetici Ortağı
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me veya artış yaşanmaması da bu talebi her 
zaman canlı tuttu.

5-6 yıldır devam eden bu trendin 2016 yılın-
da da benzer bir şekilde devam edeceğini 
öngörüyoruz. Otomobil satışları trendine 
paralel devam eden bu büyüme savaş, terör 
gibi bazı olumsuz gelişmelerden etkilense 
bile artış yönünde olacağını öngörüyoruz. 
Ülke içindeki ekonomi, tüketimin üzerindeki 
mali politikalar, faiz ve kur oranları hemen 
bütün sektörlerde olduğu gibi bizim de ya-
tırım kararlarımızı son derece etkiliyor. Arz 
tarafında meydana gelecek olası bir daral-
ma doğal olarak talep tarafını da olumsuz 
bir şekilde etkileyecektir. Özellikle araba ile 
ilgili ortaya çıkacak çeşitli maliye politika-
larının otomobil sektörünü olumsuz etkile-
mesi hem araçların satın alınması hem de 
ikinci el satışı aşamalarında pek çok firma-
nın ticari kurgularını gözden geçirmesine 
neden olacaktır. Bu durum da doğal olarak 
yeni bir denge noktasını oluşturur. Geçtiği-
miz yıllarda yaşanmış bununla ilgili pek çok 
örnek vardır.

Keyifli bir günlük kiralama tecrübesi yaşa-
mak için müşterilerin nelere dikkat etmesi 
gerekir?

Gelişen tüketici hakları artık pek çok işin 
çerçevesini ve kurallarını çizdi. Ancak yine 
de otomobili kiralama işi pek çok konuda 
tüketici kanunu kapsamı dışında borçlar ka-
nunu çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu ne-
denle müşterilerin araçlarını kiralayacakları 
noktalarda bu hususu mutlaka göz önüne 
almaları son derece önemli. Bir kiralık ara-
ba firması ile ilişki daha neredeyse bir hafta 
öncesinden telefon veya internet sayfasın-
dan rezervasyon aşamasında başlıyor. Bu 
noktada uzaktan satış ile ilgili bazı müşteri 
lehindeki korumalar dışında şartlar son de-
rece karmaşık ve net değil. Diğer bir aşama 
ise aracın teslim alınması esnasında imzala-
nan kiralama sözleşmesi.

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren ticaret 
kanunu yine sözleşmeler ile ilgili pek çok 
düzenlemeyi hayata geçirdiyse de yaşamın 
içerisinde bu kuralların tam oturmamasın-
dan dolayı sözleşme konusu son derece bü-
yük önem taşıyor. Kiralama esnasında ve 
sonrasında yaşanabilecek hizmet zaten işin 
ana kısmını oluşturmasına rağmen bu sü-
reçte de dikkat edilmesi gereken en önem-
li kısım hasar ve kaza. Bu noktada da kirala-

de hizmetin niteliği açısından borçlar ka-
nunu ile çözebilmek çok zor görülüyor. Bu 
noktada mutlaka özel bazı yasal düzenleme-
lerin yapılması ciddi bir ihtiyaçtır.

Müşterilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Bu konudaki algı bizler tarafından zaman 
zaman büyük farklılıklar göstermektedir. 
Özellikle son zamanlarda yaşanan otomo-
bil hırsızlıkları şirketlerin odağını tamamen 
güvenlik noktasına taşımaktadır. Kirala-
narak plakası değiştirilen ve kullanıma de-
vam eden araçlar, Suriye başta olmak üzere 
komşu ülkelere kaçırılırken arabalar nede-
niyle sektör de kendine göre güvenlik ted-
birlerini artırmaya çalışmaktadır. Tabii ki ar-
tan bu güvenlik tedbirleri müşteriler tarafın-
dan zaman zaman zorlukla anlaşılmakta çe-
şitli tartışmalara neden olmaktadır. Bütün 
bunlardan kaygım son zamanlarda tüketi-
mi çok kolay hale gelen kiralık araba ürü-
nüne ulaşımın zorlaşması nedeniyle talep-
te bir daralma yaşanmasıdır. Çift kredi kar-
tı, teminatlar, referanslar, kredi notu sorgu-
lama vb gibi uygulamalar artık sektör tara-
fından sıkça kullanılır hale geldi. Tabii artık 
güvenlik sadece bizim değil tüm dünyanın 
sorunudur. Araç teknolojisinde yaşanan ge-
lişmeler bu konuda daha kapsamlı çözüm-
leri de beraberinde getirecektir diye düşü-
nüyorum.

Günlük kiralama şirketi tercih ederken 
müşterilerin dikkat etmesi gereken konular 
hangileridir? 

Otomobil kiralamanın kişinin konfor alanını 
artıran bir eylem olduğunu düşünüyorum. 
Kiraladığınız süre boyunca kullandığınız ki-
ralama işlemlerinin hızı, kullanımınız esna-
sında aldığınız hizmetler, kullandığınız ara-
cın kozmetiği, markası, rengi tipi gibi tüm 
özellikler bu konfora etki edip artmasını ya 
da azalmasını sağlıyor. İşin mutlaka bir eko-
nomisi var ancak kabul edilebilir maliyet-
ler içerisinde bu konfor alanı da bence göz 
ardı edilmemesi gereken faydaların başın-
da geliyor. Yani bir seyahatinizde kiraladı-
ğınız sedan bir araç için bir başka seyaha-
tinizde jeep, bir başkasında ise cabrio araç 
tercih edebilirsiniz. Kışın siyah yazın kırmı-
zı bir araç kullanabilirsiniz. Bu rekabet ve pi-
yasa koşullarında hele erken rezervasyonla 
ödediğiniz farklar elde ettiğiniz konfor ala-
nının yanında çok küçük kalacaktır. Tabii bi-
raz önce yukarıda saydığım dikkat edilmesi 

ma sözleşmedeki şartlar son derece önemli. 
Borçlar kanunun belirlediği belli şartlar dı-
şında maalesef müşterilerin bilinçsizce im-
zaladıkları sözleşmeler bu süreçlerde başla-
rına çok büyük maddi dertler açabiliyor. Ki-
şilerin sözleşme imzaladıklarını zannederek 
senet imzaladıkları olaylar olabiliyor. Bu ne-
denle imza aşamasında müşterilerin han-
gi şartları kabul ettiklerini ne imzaladıkları-
nı çok iyi ayırt etmeleri gerekiyor. Sigorta 
şartları pek çok zaman müşterilerin aleyhi-
ne kurgulanarak bazı ticari menfaatler elde 
edilebiliyor. Son aşamada ise kiralama son-
rası oluşan talep ve şikayetler var. Kiralanan 
araçlarda unutulan eşyaların bulunmasın-
dan tutunda kredi kartından yapılan çekim-
ler, fatura talepleri, ayrıntılı kira kontratı dö-
kümleri gibi pek çok soru ve sorunun gün-
deme geldiği noktada da müşteri hizmetle-
ri birimi devreye giriyor. Kiralama yapacak 
kişilere en büyük tavsiyem müşteri hizmet-
leri birimi olan firmaları tercih etmeleridir. 
Böyle bir birimin oluşturulması işletmeler-
de doğal olarak müşteri ve hizmet politika-
larının da geliştirilmiş ve oluşturulmuş ol-
duğunu gösteriyor.

Bir kiralama sürecindeki temel aşamaları 
saymaya çalıştığım bu süreçlerin firma tara-
fından iyi yönetilmesi konforlu bir kiralama 
yaşanmasındaki en önemli faktörlerdir. Dik-
kat ettiyseniz kiralanacak arabanın kondis-
yon ve modeliyle ilgili hiçbir konuya değin-
medim. Zira artık sektörde bu konu gündem 
maddesi olmaktan çıktı. Firmaların genelin-
de 12 aydan daha eski 30 bin km’den daha 
fazla kilometrede araç artık neredeyse yok 
gibi. Örneğin bu gün bizim filomuzun orta-
lama yaşı 2,5 ay ortalama kilometremizde 
2.300 km. Otomobilin kondisyon ve marka-
sı müşteri açısından son derece önemli bir 
tercih olması nedeniyle artık pek çok firma 
bu yönde filosunu yenilemekte ve çeşitlen-
dirmektedir.

Her sektörde olduğu gibi merdiven altı ola-
rak ifade edilen firmalar bizim sektörümüz-
de de mevcut. Maalesef kurallar ve yasalar 
da bunlar ile işini doğru yapan firmalar ara-
sındaki ayrışmayı da net olarak ortaya ko-
yamıyor. Zaman zaman belgelendirme adı 
altında getirilin mecburiyetler sadece yasa 
koyanın ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni 
maddi yükümlülükler getirmekten öte gide-
miyor. Ancak yine de kiralama işinin özeli 
gereği hem yaşanan riskler açısından hem 



46

GÜNLÜK KİRALAMA>>

KASIM-ARALIK 2015 I SAYI 83

gereken hususları bu konunun dışında tutu-
yorum. Kişilerin mutlaka kiralama yapacağı 
firmayı yukarıda saydığım hususlar kapsa-
mında değerlendirmesi lazım.

Günlük kiralama Türkiye’de pahalı mıdır?  

Öncelikle Avrupa ile bir kıyaslama yapmak 
gerekiyor. 2008 öncesinde Avrupa da kira-
lama fiyatları Türkiye pazarının çok altın-
da ve araç çeşitlilik ve kalitesi ise yine Tür-
kiye ortalamasının çok üzerindeydi. Ancak 
2008 global krizinden en çok etkilenen Av-
rupa’nın artan faiz ve maliyetleri ile birlikte 
bugün kiralama fiyatları Türkiye’nin üzerine 
çıkmıştır. Buna ilave olarak Türkiye de son 
yıllarda araç çeşit ve kalitesi de Avrupa’yı 
yakalamış hatta bazı marka ve modellerde 
yenilik bakımından geçmiştir. Fiyatların yur-
tiçi algısına baktığımızda ise hemen her ge-
lir grubundaki kesime hitap eden bir fiyat 
skalasını bulmak mümkün. Özellikle erken 
rezervasyonlar ile doğru zamanlamalarda 
yapılacak kiralamaların fiyatları müşterileri-
miz açısından sürpriz bile oluyor. O nedenle 
fiyatların Türkiye de son derece ekonomik 
olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki fiyatlara 
etki eden en önemli faktör olan faizin daha 
düz bir çizgide seyretmesi fiyat yönetimi 
açısından firmalar için oldukça önemlidir.

Günlük kiralama ülkemizde sizce daha da 
yaygınlaşacak mı?

Biraz önce bahsettiğim gibi talepteki artış 
hızlı bir şekilde her yıl neredeyse ikiye kat-
lanarak devam ediyor. Sektör de bu talebe 

biraz önce saydığım pek çok hususun tes-
pitinde bir gösterge olarak kabul edilebilir. 
Dernek bünyesinde zaman zaman verilen 
süreç eğitimleri de müşterilerin iyi hizmet 
almasında katkı sunmaktadır. Aynı zaman-
da yaşanan sorunların çözümü aşamasında 
da TOKKDER bir güvence kurumu niteliğin-
de müşteri lehinde görülebilir.

Otomotiv markaları ve bayileri, bankalar ve 
devlet kurumlarından ayrı ayrı beklentileri-
niz nelerdir?

Müşteriye verdiğimiz ve geri aldığımız kira-
lık ürün otomobildir. Otomobilin bir üretici-
si ve üzerinde üreticiyi temsil eden bir mar-
kası vardır. Bu nedenle otomotiv sektörü ile 
sadece bir alıcı satıcı boyutunda değil çok 
yönlü bir ilişkimiz bulunmaktadır. Bunu al-
gılayan otomotiv markaları da sektörde za-
ten daha fazla kullanılan markalar olarak 
öne çıkmaktadır. İkinci el ve sıfır otomobil-
de fiyat standardı, araç temini, satış orga-
nizasyonu kiralama firmalarının otomotiv 
sektöründen beklentileridir. Kiraya verdiği-
miz araçları ikinci sürücü dahil her ay 25 kişi 
kullanmaktadır. Kiralama; araçların tüketi-
ci tarafında farkındalığının yaratılması için 
oldukça etkin bir yöntemdir. Tabii ki kira-
ya verilen araçların kondisyonu da otomo-
tiv sektörünün beklentilerini karşılamalıdır. 
100 bin kilometrede hasarlı ve kirli bir şekil-
de kiraya verilen aracı kullanan kişinin mar-
ka algısı o marka için çok kötü olabilmekte-
dir. Yani siz tüm medya aracılığı ile milyon-
larca lira reklam bütçesi ile kurmaya çalıştı-
ğınız marka imajını bir rent a car firmasında 
kiraya verilen bir otomobiliniz ile o kişi ve 
yakın çevresi için sıfırlayabilirsiniz.

Bankalara gelince; artık özellikle uzun dö-
nem kiralamanın yanı sıra günlük kiralama-
nın da finansmanı konusunda da tecrübe 
kazandılar. Ancak orada da yeni bazı finans-
man yöntemlerinin geliştirilmesi sektörün 
önünü açacak ve yeni talepler doğuracaktır.

Kamuda ise sanırım yaşanan pek çok sorun 
nedeniyle bizim sorunlarımıza sıra gelmi-
yor. Daha önceki röportajdan bu yana be-
lirttiğim hiçbir konuda en ufak bir ilerleme 
olmadı. Başta trafik cezaları, işleten sıfatı, 
sigorta mevzuatı manevi tazminatların tra-
fik sigorta kapsamına alınması bunların 
başlıca sorunlarımız. Umarım kurulan yeni 
hükümet ile bu yasama yılında daha kalıcı 
çözümler üretilebilir. l

yeni arabaları filolarına koyarak cevap veri-
yor. Ancak büyümenin yönetilir olması ve 
sağlıklı devam edebilmesi için bazı tedbirler 
şart. Yukarıda saydığım gibi hukuki düzen-
lemeler, kanunlarda yapılacak düzenleme 
ve iyileştirmeler en önemli faktörlerdir. Ki-
ralama faaliyetinin neredeyse %70’nin ger-
çekleştiği havalimanlarında kiralama firma-
larına ayrılan fiziki alanlar maalesef bu bü-
yümeyi karşılayacak boyutta değildir. Oto-
park alanına ulaşımın bile sorunlu olduğu 
havalimanlarında müşterilerimize iyi hiz-
met vermek için çok büyük çabalar harcıyo-
ruz. 

Özellikle dış turizme dönük tüketimde ge-
len turistlerin en büyük harcaması otomo-
bil kiralama iken havalimanlarının düzen-
lenmesinde en ihmal edilen sektör olma-
mız anlaşılır bir şey değildir. Şehiriçlerinde 
park alanları da benzer sorunların başında 
gelmektedir. Ancak bütün bunlara rağmen 
müşterisine hızlı bir şekilde hizmet veren 
firmalar rakiplerine oranla pazardan daha 
fazla pay alacaklar, kolay ulaşılabilir nokta-
larda olan firmalar satışlarını artıracaklar-
dır. Özellikle şehir içi kiralamalarda semt-
lerde yer alan firmalar o bölgeye yakın ki-
şilerin ilk tercihi olacaktır. Bu talebi daha da 
artıracak en önemli unsurların başında gel-
mektedir. 

TOKKDER üyesi bir firmadan günlük kirala-
ma yapmanın avantajları nelerdir?  

TOKKDER’e kurumsal yapısı daha oturmuş 
markalar üye olmayı tercih etmektedir. Bu 
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G lobal ekonomik düzende, olası eko-

nomik krizlerin, ekonomik gelişmele-

rin ve büyüme sorunlarının nasıl çö-

zülebileceği konusunda makro seviyedeki 

politika yönelimlerini merak edenler, 15-16 

Kasım 2015 tarihinde Antalya’da yapılan 

G20 zirvesini yakından takip edebildiler. 

Türkiye 2015 yılında G20’ye başkanlık et-

miştir. Bu yazı, G20’yi hala duymamış olan-

lara G20’yi tanıtmak ve Türkiye’nin baş-

kanlığındaki G20’nin icraatlarını incelemek 

amacıyla kaleme alınmıştır. 

Elbette konuya daha az aşina olanlar 

G20’nin uluslararası ve devamlılık ihtiva 

eden bir zirve olduğunu, bu anlamda da 

Türkiye’nin G20’ye başkanlığının G20’nin 

kararlarına etki açısından büyük bir önemi 

Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Meksi-
ka, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, 
Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik 
Devletleri) ve Avrupa Birliği’nden oluşan, 
amacı küresel ekonomik sorunlara çözüm 
getirmek olan ve bu konulara ilişkin işbir-
liği oluşturmaya çalışan bir platformdur. 
G20 ülkeleri dünya ekonomisinin %85’ini 
oluşturmakta, dünya ticaretinin de %80’ini 
gerçekleştirmektedir. Bu ülkelerin toplam 
nüfusu dünya nüfusunun üçte ikisine teka-
bül eder.

G20, ülke başkanları/başbakanları seviye-
sinde yılda bir kez toplanmaktadır. Her ne 
kadar G20’ye dair en çok dikkati bu zirve 
toplamakta ise de, aslında yıl boyu devam 
eden süreçte, G20 ülkelerinin Maliye Ba-
kanları ve Merkez Bankası Başkanları’na da 
ek olarak çeşitli çalışma grupları yıl içinde 
düzenli olarak buluşmakta, doküman ve fi-
kir üretmektedir. G20 kapsamında, küresel 
ekonominin güçlendirilmesi, uluslararası fi-
nans kurumlarının düzenlenmesi ve finan-
sal reformlar yapılması gibi konuları ve bu 
konularda karar alınırken incelenmesi gere-
ken örneğin yoksulluk, sürdürülebilirlik ve 
enerji tüketimi gibi konuları değerlendir-
mektedir.

Küresel ekonominin karşılaştığı sorunlara 
makro düzeyde çözümler getirmeyi hedef-
leyen G20 istihdamın artırılmasını da he-
defleyen kararlar almaktadır. G20 platfor-
mu her zirvesinden sonra bir deklarasyon 
veya bir yol haritası ortaya koyarak, o yılki 
G20 kapsamındaki hedeflerini ve bu hedef-
lere nasıl ulaşılabileceğini ortaya koymak-
tadır. Bu doğrultuda G20 Birleşmiş Millet-
ler ve Dünya Bankası gibi birçok uluslarara-
sı organizasyonla da beraber çalışmaktadır. 

Herhangi sabit bir sekretaryası bulunmayan 
G20’nin başkanlığı üye ülkeler arasında se-
nelik bir rotasyona tabidir. G20 ilk defa 2012 

olmadığını iddia edebilirler. Ancak işin doğ-
rusu, G20 başkanı olan ülkelerin G20’nin 
gündemini belirlediği, var olan konuları 
kendi hassasiyetleri doğrultusunda şekil-
lendirebildiği ve yine bu hassasiyetler kap-
samında çözüm önerileri getirebildiğidir. 
Elbette Türkiye döneminde de uzun zaman-
dır G20 gündeminde bulunan ekonomik 
büyüme ve istikrar gibi konular yer almıştır. 
Bununla birlikte Türkiye kendi ekonomisi 
için büyük önem arz eden ve esasen küresel 
istihdamın da %60’ını sağlayan1 KOBİ’ler 
konusu ile cinsiyet eşitliği konularını da 
G20’nin gündemine taşımayı başarmış, 
böylece bu konularda G20 seviyesinde bir 
diyaloğu başlatabilmiştir. 

G20 Nedir? Neden Önemlidir?
Biz Ne Yapabiliriz?

G20, yani “The Group of 20”, dünyanın 
en büyük 20 ekonomisini arasına alan 19 
ülkeden (Arjantin, Avusturalya, Brezilya, 
Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, 

Türkiye Başkanlığındaki
G20 Senesine Dair Bir İnceleme

Av. GÖNENÇ GÜRKAYNAK

>> G20 oluşumunun 
2015’teki başkan ülkesi 
Türkiye oldu. Türkiye 
sene sonu itibari ile 
başkanlığı Çin’e devretmeye 
hazırlanırken ve 14 Ocak 
2016’da düzenlenecek 
IX. Uluslararası Kurumsal 
Yönetim Zirvesi’nin ana 
teması G20 olurken TKYD 
Üyesi Gönenç GÜRKAYNAK 
konuyu okuyucularımız için 
detayları ile kaleme aldı.
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yılında bir gelişmekte olan ekonomi baş-
kanlığında -Meksika- düzenlenmiştir. Bu yıl 
da 2012 yılında olduğu gibi G20 tartışmaları 
gelişmekte olan ülkelerin bakış açısına da 
değinen bir gündem içermiştir.

G20 her ne kadar hükümetler seviyesinde 
toplanan bir zirve de olsa, zamanla G20 et-
rafında, G20’den bağımsız fakat, her sene 
G20 süreci içerisinde yer alan ve G20’ye 
tavsiyeler veren, çeşitli toplum kesimlerini 
temsil eden gruplar oluşmuştur. Bu grup-
lardan özel sektörü temsil edeni B20, sivil 
toplumu temsil edeni C20, işgücünü tem-
sil edeni L20, düşünce kuruluşlarını temsil 
edeni T20 ve gençleri temsil edeni Y20’dir. 
Türkiye, kendi başkanlığı döneminde, bun-
lar arasında bir de kadınları temsilen W20’yi 
kurmuştur. Toplumların G20 ülkeleri politi-
kalarından etkilenen bireyleri olarak bizler 
de kendi seslerimizi bu alt kırılımlardan bi-
rinde aktif olarak duyurabiliriz. Böylelikle, 
G20 zirvelerini sık sık sokak gösterileri ile 
protesto edenlerin yaptığı katkıdan daha ya-
pıcı ve içerikli, sonuca odaklı yol alınabile-
ceği kanaatindeyim. 

Türkiye Başkanlığındaki G20’nin Odak 
Noktaları: Süregelen Amaçlar ve Yenilikler

Türkiye’nin, G20 başkanlığı döneminde 
öncelikleri (i) yaşanan ekonomik krizler 
akabinde küresel toparlanmanın güçlendi-
rilmesi ve büyüme potansiyelinin yükseltil-
mesi; (ii) ekonomik dayanıklılığın artırılması 
ve (iii) sürdürülebilirliğin desteklenmesidir. 

Türkiye yukarıda açıkladığımız üç ana he-
define kapsayıcılık, daha evvel belirlenen 
G20 deklarasyonlarının/uygulama planları-
nın uygulanması ve yatırımın artırılması va-
sıtasıyla ulaşacağını açıklamıştır. Kapsayıcı-
lık kavramının G20 Türkiye’nin gündeminde 
yer alması şaşırtıcı değildir. Zira bu kavram 
Türkiye’nin gelişmekte olan bir ekonomi ol-
masıyla yakından ilgilidir. Türkiye kapsayı-
cılık kavramına, hem ülkesel hem de küresel 
açılardan yaklaşmaktadır. Ülkesel açıdan 
yaklaşıldığında kapsayıcılık, büyümenin ar-
tıracağı refah seviyesinin, toplumun her ke-
simine intikal edeceğinden emin olunma-
sı anlamına gelmektedir. Bu kapsamda ka-
dınların, gençlerin ve diğer ezilen grupların 
ekonomik ve sosyal alanlarda topluma katkı 
sağlaması için yapılacak çalışmalar da söz 
konusudur.

Türkiye, büyümenin toplumun her kesimi-
ne yayılması amacına da hizmet ederek 
G20’nin alt kırılımı olarak W20’yi kurmuş-
tur. W20’nin amacı küresel büyüme sağla-
nırken cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve cin-
siyet ayrımcılığı konusundaki güncel prob-
lemlere çözüm üretebilmektir. Dünya nü-
fusunun yarısını kadınların oluşturmasına 
rağmen, çeşitli sebeplerle kadınların ekono-
mik hayata katılımı potansiyelin oldukça al-
tında olduğundan, kadınların ekonomik ha-
yata katkısı G20’nin hedefi olan küresel eko-
nomik büyüme için oldukça büyük önem ta-
şımaktadır. 

G20 2015 tüm bu amaçlarına ulaşmak için 
aşağıdaki 6 çalışma grubunu kurmuştur: 

• Yatırım ve altyapı çalışma grubu (Invest-
ment and infrastructure working group)

• İstihdam çalışma grubu (Employment 
working group)

• Yolsuzlukla mücadele çalışma grubu (Anti-
Corruption working group)

• Yapı çalışma grubu (Framework working 
group)

• Büyüme çalışma grubu (Growth working 
group)

• Enerjinin sürdürülebilirliği çalışma grubu 
(Energy sustainability working group)

Küresel açıdan değerlendirildiğinde ise yine 
büyüme politikalarının yalnızca gelişmiş ül-
keleri değil, gelişmekte olan ve düşük gelirli 
ülkeleri de içermesi anlamına gelmektedir. 

G20’nin büyüme gibi süregelen hedefleri-
nin yanında kapsayıcılık gibi yeni hedefleri 
ile uyumlu olarak G20 Türkiye başkanlığı, 
Dünya KOBİ Forumu Vakfı ve G20 alt kırı-
mı olarak kadınları temsil etmesi amacıyla 
W20’yi (Women20) kurmuştur. Ayrıca G20 
ülkeleri enerji bakanları, ilk defa Türkiye’nin 
başkanlığındaki G20 senesinde buluşarak 
sürdürülebilirlik konularını tartışmışlardır. 
Zirvede herkesin enerjiye ulaşımı, enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji ve verimsiz 
fosil yakıt ikameleri konuları tartışılmıştır.

Dünya KOBİ Forumu, 23 Mayıs 2015 tarihin-
de İstanbul’da, KOBİ’lerin küresel ekonomik 
gelişmeleri daha yakından takip etmeleri, 
sürece dâhil olabilmeleri amacıyla kurul-
muştur. Dünya KOBİ Forumu’nun kurulma-
sına Milletlerarası Ticaret Odası, Dünya 
Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği de katkıda bulunmuştur. 
Forum, KOBİ’lerin en büyük problemi olan 
küresel ticarete entegrasyon ve finansmana 
erişim problemlerine çözüm bulmayı amaç-
lamaktadır. 

Sürdürülebilir büyüme amacını güden G20 

Avukat Gönenç GÜRKAYNAK
Av. Gönenç GÜRKAYNAK 1976 yılında Ankara’da doğmuştur. Bugün 60 hukukçunun 
İstanbul’da beraber çalıştıkları ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu’nun ku-
rucu ortağıdır ve halen orada yürüttüğü avukatlık faaliyetinin yanı sıra Bilkent Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimini dereceyle tamamladıktan sonra 1998 senesin-
de İstanbul Barosu mensubu olarak İstanbul’da avukatlığa başlamış, ardından Harvard Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nde (Harvard Law School) bir yandan hukuk yüksek lisans derecesini al-
mış bir yandan da asistan olarak akademik çalışmalarını yürütmüştür. New York Barosu’na ka-
bul edilmesini takiben New York’ta avukatlık mesleğini icra eden GÜRKAYNAK’ın 2001 yılında 
“Hukuk ve Ekonomi (Law & Economics)” disiplinini Türkiye’de takdim ettiği ilk kitabı Türk Re-
kabet Kurumu yayını olarak bu esnada yayınlanmıştır. 2004 senesinde avukat olarak İngiltere 
ve Galler Barosu’na kabul edilip Solicitor unvanı alan GÜRKAYNAK Brüksel’de avukatlık mes-
leğini icra ettiği yılların ardından 2005 senesinden itibaren Türkiye’de avukatlığa ve akademis-
yenliğe devam etmiştir. Gönenç GÜRKAYNAK, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, 
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nde dönem dönem lisans ve lisans üstü düzeyinde farklı dersler açıp yürütmüş 
ve bu sürenin tamamında her dönem Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde daimi olarak 
öğretim görevlisi vazifesi üstlenerek lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermiştir. Biri Türk-
çe biri İngilizce iki yayınlanmış kitabının yanı sıra, özellikle “rekabet hukuku”, “internet huku-
ku”, “yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve politikaları”, “hukuk ve ekonomi”, “ifade özgürlüğü” 
ve “kamu hukukunun ekonomi politiği” alanlarında uluslararası ve ulusal mecralarda 100’ü aş-
kın akademik çalışma yayınlamış ve 200’ü aşkın uluslararası ve ulusal akademik konferansta 
yurt içinde ve yurt dışında bu konularda konuşmacı olmuştur. Gönenç GÜRKAYNAK, 2014 yı-
lında TÜSİAD tarafından yürütülen “İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye’de Yolsuzluk” projesinin 
liderliğini yapmıştır. 2015 yılında B20’de Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü’nde eş başkan sı-
fatı ile görev yapmıştır.
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G20 Alt Kırılımları: B20 (İş 20)

B20, G20 ülkelerinin özel sektörlerini temsil 
eden alt kırılımdır. Bu kapsamda G20 ülke-
lerinin önde gelen iş insanları bir araya ge-
lerek G20 ülkelerinin hükümetlerine kendi-
lerini ilgilendiren konulara ilişkin tavsiyeler 
vermekte, fikirler sunmaktadırlar. 

Bu yıl B20 (i) ticaret görev gücü, (ii) altyapı 
ve yatırım görev gücü, (iii) büyümenin fi-
nansmanı görev gücü, (iv) istihdam görev 
gücü, (v) yolsuzlukla mücadele görev gücü 
ve (vi) KOBİ’ler ve girişimcilik görev gücü 
olmak üzere toplam altı görev gücü kur-
muştur. 

B20, tüm görev güçlerinin tavsiyelerini 
konsolide ettiği G20’ye politika tekliflerini 
içeren dokümanını Eylül 2015’te yayımla-
mıştır. B20 dokümanda G20’nin hedeflerine 
ulaşmasını engelleyen bariyerleri ve böyle-
ce de G20’nin müdahalesi ile geliştirilebile-
cek alanları tanımlamıştır. 

B20’nin 2015 yılında G20’ye yaptığı tavsi-
yelerden ilki daha önce üzerinde mutabık 
kalınmış ilkelerin uygulanmasıyla ilgidir. 
Bu kapsamda B20 G20 ülkelerine Ticareti 
Kolaylaştırıcı Anlaşma’yı imzalamaları ve 
onaylanmalarını; küresel finansal reform 
gündeminin sonuca ulaştırılması ve gelişti-
rilmesini; düzenleyici işlemler arasında tu-
tarlılık sağlanmasını; G20 Yararlanmak Hak-
kı Şeffaflık Prensiplerinin (G20 High-Level 
Principles on Beneficial Ownership Trans-
parency) uygulanmasını tavsiye etmektedir. 

B20, küresel ekonomik sistemdeki denge-
sizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla, 
doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak 
vergi kurallarında şeffaflık ve tutarlılığın 
sağlanmasını ve uluslararası yatırım pren-
siplerinin geliştirilmesini; G20’nin büyüme 
hedefleri ile ilintili ülke bazında yatırım alt-
yapıları geliştirilmesini; altyapıya yapılan 
yatırım ekosistemlerinin geliştirilmesini ve 
teknik, yönetimsel ve girişimcilik anlamında 
yeteneklerin uyumsuzluğunun giderilmesi 
için programların geliştirilmesini tavsiye 
etmektedir.

Kapsayıcılığın geliştirilmesi için B20, istih-
dam yaratmak amacıyla daha dinamik ve 
kapsayıcı piyasaların ortaya çıkması için 
kapsamlı reformlar yapılmasını; gençlerin 
ve kadınların istihdamının artırılması hu-
susunda adımlar atılmasını; KOBİ’lerin kre-

yıcı büyüme ve eşitlik konularını gündeme 
almakta, bu konulara ağırlık vermektedir. 
Bu kapsamda C20, yönetişim çalışma grubu 
(yolsuzlukla mücadele ve vergi adaletsizliği 
konularını işlemektedir), kapsayıcı büyüme 
çalışma grubu, cinsiyet eşitliği çalışma gru-
bu ve sürdürebilirlik çalışma grubu (iklim 
değişikliği ve enerji konusunu işlemektedir) 
konulu çalışma gruplarını kurmuştur.

Eylül 2015 tarihli bildirisinde C20 her bir ça-
lışma grubu konusunda G20’ye tavsiyeler-
de bulunmuştur.

C20 cinsiyet eşitliği konusunda kadınların 
hizmet unsuru içeren ancak gerçekleştirdik-
lerinde ücret kazanmadıkları işlerin de siste-
matik bir şekilde tanınması ve azaltılmasını; 
politika ve mevzuatın hazırlanırken cinsiyet 
farkındalığı ile hazırlanmasını ve cinsiyet 
eşitliği kapsamında G20 tarafından verilen 
taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin 
izlenmesi için bir mekanizma kurulmasını 
tavsiye etmektedir. 

Uluslararası vergi sistemi konusunda C20, 
ilgilenen ülkeler arasında yararlanma hakkı 
da dâhil olmak üzere bir otomatik bilgi de-
ğişim sisteminin kurulması ve ülkeler arası 
vergi konusunda bilgi değişimlerinin sağ-
lanması gibi konularda G20’ye tavsiyelerde 
bulunmuştur. 

Kapsayıcı gelişme konusunda ise yoksul-
luğun ve eşitsizliğin azaltılması konusunda 
büyüme stratejileri geliştirilmesi, eşitliğin 
sağlanması amacıyla devlet eğitiminin kali-
tesinin artırılması ve sivil topluma politika 

di değerliliği hakkındaki verinin şeffaflaştı-
rılmasını; KOBİ’lerin alternatif finansman-
lara erişiminin sağlanması için politikaların 
geliştirilmesini; kapasite geliştirici ve teknik 
yardım programlarıyla KOBİ’lerin uluslara-
rası pazarlara erişimlerinin sağlanması için 
destek verilmesini; KOBİ’lerin dijital ekono-
miye ve inovasyona erişimlerinin sağlan-
ması için adımlar atılmasını tavsiye etmek-
tedir. 

B20 son olarak rekabetin artırılması konu-
sunda G20’ye gelişmekte olan dijital eko-
nomi için küresel ticaret sistemi oluşturul-
masını; G20 ülkelerinde girişimciler için vize 
sistemlerinin geliştirilmesini; korumacı po-
litikaların kaldırılmasını; gümrük süreçleri-
nin dijitalleştirilmesi ve otomatik gümrük-
ten çekme sistemlerinin geliştirilmesi ve uy-
gulamaya konması ve kamu ihale sistemle-
rinin dijitalleştirilmesini, yüksek kademe-
li raporlama kurumlarının (High-Level Re-
porting Mechanism) kurulmasını ve uyum 
programlarının teşvik edilmesini tavsiye et-
miştir. 

G20 Alt Kırılımları: C20 (Sivil 20)

G20 ülkelerinin sivil toplum kuruluşlarını 
temsil eden C20’nin amacı uluslar içinde ve 
uluslararası seviyede eşitsizliğin önlenme-
si, eşitsizliğin ekonomik gelişmeye olum-
suz etkilerinin varlığının kabul edilmesi ve 
bunların düzeltilmesini sağlamak, özellikle 
toplumun dezavantajlı kesimlerine bu kap-
samdaki hizmetlerin ulaşmasını sağlamak-
tır. C20, yönetişim, sürdürülebilirlik, kapsa-
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ve mevzuat hazırlanırken yer verilmesi gibi 
konularda tavsiyelerini sunmuştur. 

İklim değişikliği, enerji ve sürdürülebilirlik 
konularında C20 adil ve hakkaniyete uygun 
emisyon azaltılması ve dekarbonizasyon 
hedefleri üzerinde anlaşılması; güvenilir, te-
miz, sürdürülebilir ve güvenli enerjiye 2030 
yılına kadar ulaşımın sağlanmasında etkin 
bir rol oynanması; 2050 yılına kadar yeni-
lenebilir enerjiye geçileceğine dair ortak 
bir taahhüt verilmesi ve bu konulara ilişkin 
yapılacak yatırımların en az diğer altyapı 
yatırımları kadar önemli addedilmesi; 2020 
yılına kadar fosil yakıt kullanımının aşama 
aşama sona erdirilmesi; karbon yoğunlu-
ğunun yüksek olacağı bilinen yatırımlardan 
uzaklaşılıp, düşük karbon salınımı, yenile-
nebilir enerji ile ilerleyen yatırımların göz 
önüne alınması, hususlarında G20’ye tavsi-
ye vermiştir.

C20 yolsuzlukla mücadele konusunda, Ya-
rarlanma Hakkı Şeffaflık İlkeleri’nin uygu-
lanması konusunda bir hareket planı geliş-
tirilmesi; kamu ihalelerinde şeffaflığın, ihale 
sonucunda yapılan sözleşmelerin ifşa edil-
mesi ile sağlanması; yolsuzlukla mücadele 
kapsamında açıklanması gereken her türlü 
bilginin kamu erişimine sunulması; Kamu 
Görevlilerinin Mal Beyanı Los Cabos Yük-
sek Prensipleri’nin uygulanması; yüksek se-
viyelerde yapılan yolsuzluğu soruşturmak 
amacıyla özel yolsuzlukla mücadele meka-
nizmaları kurulması konularında tavsiyeler-
de bulunmuştur. 

G20 Alt Kırılımları: L20 (EMEK 20) 

G20 üyesi ülkelerde bulunan işçi sendikala-
rı bir araya gelerek G20 ülkeleri hükümetle-
ri ile iletişim kurmak ve menfaatlerini gözet-
mek amacıyla bu platformu kurmuşlardır. 
Bu yıl L20 International Trade Union Con-
federation (ITUC) ve Trade Union Advisory 
Council (TUAC) desteği ile toplanmıştır. Ni-
telikli işçilerin gelişebilmesi için yatırım ya-
pılması, nitelikli çıraklığı artırmak, asgari üc-
ret, işçi hakları, sosyal koruma, finansal sek-
törün yeniden düzenlenmesi, maaşların adil 
şekilde dağıtılması, sosyal koruma ile çalış-
manın sistemleştirilmesi, sürdürülebilir ye-
şil ve kapsayıcı büyümenin sağlanması, 
geçmişte verilmiş ve gelecekte verilecek ta-
ahhütlerin uygulanmasının izlenmesi konu-
ları L20’nin çalışma sahasına girmektedir.

verimli varlıklara erişiminin sağlanması, ka-

dınlara ait işletmelerin ve inovasyonun des-

teklenmesi, özel sektörde ve kamu sektö-

ründe kadın liderlerin sayısının artırılması, 

kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal bağ-

lantılarının güçlendirilmesi, iş ve özel ha-

yatın desteklenmesinin sağlanması, çalış-

ma koşullarını iyileştirilmesi, sürdürülebilir 

tüketim eğilimlerinin geliştirilmesi ve yeşil 

büyümenin sağlanmasında kadın liderlerin 

desteklenmesi, özellikle kırsal kesimde ya-

şayan kadınları dikkate alarak tarım ve gıda 

güvencesi politikasının geliştirilmesi konu-

larında tavsiyede bulunmuştur.

G20 Alt Kırılımları: Y20 (Gençlik 20)

Y20, G20 ülkelerinde bulunan gençleri 

G20 seviyesinde temsil eden platformdur. 

Y20’nin bu yılki lideri Youth Commission 

for Diplomacy’dir. Y20’nin amacı uluslara-

rası meselelerin tartışılmasına zemin hazır-

lamak, kültürlerarası anlayışı geliştirmek ve 

gençler arasında küresel bir ağ oluşturmak-

tır. Gençler bu oluşum altında kendilerine 

ve geleceklerine dair endişeleri ve yenilikçi 

çözüm önerilerini G20 üyesi ülkelerin karar 

mercilerine iletmeyi hedeflemektedirler. Bu 

kapsamda bir araya gelen delegeler genç-

lerin istihdamı, eğitimi ve barışa katkıları 

konularına değinmişlerdir. 

Tüm bu anlatılan konular çerçevesinde, G20 

senesinin Türkiye’ye kattığı en önemli konu, 

kendi gündemini global seviyede tartışma-

lara açmak olmuştur. Üstelik bundan yarar-

lanan yalnızca Türkiye değil tüm gelişmekte 

olan ülkeler olmuştur. Zira Türkiye başkan-

lığında tartışılan özellikle kapsayıcı gelişme 

konusu tüm gelişmekte olan ülkeleri ilgilen-

diren bir konudur. Tıpkı bu sene Çin’in 2016 

yılı G20 başkanlığını yaparken muhteme-

len birçok Asya ülkesini ilgilendiren konu-

yu dillendireceği gibi. Türkiye liderliğindeki 

G20’nin de tüm G20 sürecine en önemli kat-

kısı W20 ve Dünya KOBİ Forumu’nun kurul-

ması olmuştur. 

15-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da dü-

zenlenen Liderler Zirvesi’nden sonra Tür-

kiye G20 başkanlığı şapkasını Çin’e devret-

miştir. l

1 http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php

?rid=20410&lst=MansetListesi 

2015 yılı Eylül ayında, B20 ve L20 bir araya 
gelerek istihdam, büyüme ve düzgün şart-
larda çalışma konulu bir deklarasyon ya-
yımlamıştır. Bu kapsamda L20 ve B20 mak-
roekonomik politikalar uygulanarak istihda-
mın artırılması; gençlere iş imkanları sağ-
lanması ve çıraklığın niteliklendirilmesi, 
ekonominin resmi olmayan sektörlerinin 
resmileştirilmesi, mesleki sağlık ve işyeri 
güvenliği konularında güvence sağlanması, 
geleceğe yönelik olarak becerilerin ve mes-
leklerin yaratılması, düşük karbon salınımı 
yapacak ekonomilere geçiş yapılmasını ga-
rantileyecek altyapı yatırımlarının yapılma-
sı, kadınların iş gücüne katılımının sağlan-
ması ve eşit ücret alması konularında tavsi-
yelerde bulunmuştur. 

G20 Alt Kırılımları: T20 (DÜŞÜNCE 20)

T20, düşünce kuruluşlarını ve akademisyen-
leri temsil eden, G20 gündemindeki konula-
rı daha derin analiz ederek geliştirdiği fikir-
lerle G20’nin daha somut ve sürdürülebilir 
politikalar üretmesine yardımcı olan bir alt 
kırılımdır. Ekonomik istikrar ve reformlar, 
kapsayıcı finansal büyüme, global ekono-
mik yapının geliştirilmesi, yiyecek güvenliği 
ve küresel ısınmayla mücadele ve G20’nin 
etkinliği ve üretkenliği konuları T20’nin 
gündemini oluşturan konulardır. Bu sene 
T20 liderliğini Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) üstlenmiştir. 

Bu kapsamda TEPAV ile Şangay Uluslara-
rası Çalışmalar Enstitüsü (SIIS), Lowy Ulus-
lararası Politika Enstitüsü, Kore Kalkınma 
Enstitüsü (KDI) ve Uluslararası Yönetişim 
Yenilikçilik Merkezi (CIGI) tarafından ortak-
laşa bir T20 konferansı düzenlenmiş, kon-
feransta dünya enerji görünümü ve küresel 
enerji yönetişimindeki boşluklar tartışılmış, 
mevcut enerji kuruluşlarının güçlendirilme-
si kararı alınmıştır. Enerji altyapı yatırımla-
rının sürdürülebilirlik üzerindeki etkisinin 
önemine değinilmiştir. 

G20 Alt Kırılımları: W20 (Kadın 20) 

G20 Türkiye başkanlığı döneminde, cinsi-
yet eşitsizliğinin sonlandırılması ve kadın-
ların sosyal ve ekonomik alanlarda güçlen-
dirilmesi adına çalışmalar yapmak amacıy-
la kurulmuştur. W20 G20’ye, kadınların eko-
nomik açıdan güçlendirilmesi, işyerlerinde 
ayrımcılığın son bulması ve cinsiyet eşitli-
ğinin sağlanması, kadınların finansmana ve 
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DRD, sektörünün tek 
dijitalleşme öncüsü markası oldu

DRD, Türkiye’nin Dijital Öncüsü Ödülü’nü aldı

Kullanıcı odaklı 
web sitesi, 
Filomatik online 
raporlama 
hizmeti, DRDrive 
mobil uygulaması 
ve gelişmiş 
altyapısı gibi 
müşterilerine 
değer yaratan 
teknolojiye 
dayalı pazarlama 
uygulamaları 
ile DRD, 
değerlendirme 
kapsamında 
operasyonel 
kiralama 
sektöründe ödül 
alan tek marka 
oldu.

D RD, Accenture Dijitalleşme 

Endeksi çalışmasının hiz-

met faaliyetleri sektörü kap-

samında Türkiye’nin Dijital Öncü-

sü Ödülü’nü aldı. Türkiye’nin en 

dijital şirketlerini belirlemek ama-

cıyla Accenture, Vodafone, Boğa-

ziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bili-

şim Vakfı ile beraber hayata geçiri-

len Accenture Dijitalleşme Endeksi 

değerlendirmesi kapsamında DRD, 

ana sektörü hizmet faaliyetleri ol-

mak üzere operasyonel kiralama 

alanı içerisinde ödül alan tek mar-

ka oldu. Ödülü, düzenlenen törende 

DRD adına markanın Pazarlama ve 

Kurumsal İletişim Müdürü Levent 

GENÇAĞA aldı. 

Türkiye’de ilk kez bilimsel bir yak-
laşım ve sistematik bir metodoloji 
kullanılarak dijitalleşmenin ölçüldü-
ğü, ’’Accenture Dijitalleşme Endek-
si’’ araştırmasında şirketler, hem 
müşterilerinden hem de kendi sek-
törlerinden kaynaklanan ihtiyaçla-
rı doğru tespit ederek katma değer 
yaratabilmelerini sağlayacak diji-
tal strateji, dijital hizmetler ve dijital 
operasyonel yetkinlikler kategorile-
rinde değerlendirildi. DRD, bu kri-
terler doğrultusunda Türkiye orta-
laması üzerinde, yüzde 80 ve üzeri 
skor elde ederek dijital öncüler ara-
sında yer aldı.

Dijital yatırımları ile sektörde öncü 
konumda yer alan DRD’nin bu ba-
şarısının altında müşteri memnuni-
yeti kapsamında yaptığı güçlü tek-
noloji yatırımları bulunuyor. Ye-
nilikçi pazarlama uygulamalarıyla 
müşterilerinin hayatını kolaylaştı-
ran ürün ve hizmetler sunan DRD, 
gelişmiş web sitesinin yanı sıra 
müşterilerine diledikleri zaman, di-

ledikleri yerde filolarıyla ilgili her 

türlü veriye ulaşabilme kolaylığı su-

nan online raporlama modülü Filo-

matik ile de sektörde fark yaratıyor. 

DRD’nin teknolojiye dayalı diğer 

yenilikçi pazarlama uygulaması da 

araç sürücülerine tek tuş yardımıyla 

yol yardım hizmetleri sunan DRDri-

ve mobil uygulaması. IOS ve And-

roid işletim sistemli telefon kulla-

nıcılarına ücretsiz olarak sunulan 

DRDrive, arıza ya da kaza gibi acil 

müdahale gerektiren durumlarda 

GPS üzerinden aracın konumunu 

belirleyerek tek bir tuş yardımıyla 

DRD müşterilerine kolayca hizmet 

alma ayrıcalığı sunarken; periyodik 

bakım ya da lastik değişim gibi ta-

leplerini de zahmetsizce gerçekleş-

tirebilme imkanı tanıyor.

Güçlü teknolojik altyapısıyla müşte-

ri hizmetleri yönetimi ve CRM ala-

nında da kapsamlı projeler yürüten 

DRD, Türkiye genelinde 1200 nokta-

ya ulaşan servis ağıyla kurduğu on-

line bağlantı altyapısıyla da müşte-

rilerine hızlı ve güvenilir hizmetler 

sağlıyor.

DRD’nin ödül aldığı Türkiye’nin Diji-

tal Öncüleri alanında diğer ödül ka-

zanan markalar ise şu şekilde; Acı-

badem Sağlık Hizmetleri, Beymen, 

Brisa, Bosch Ev Aletleri, Gold Tek-

noloji Marketleri, Koçtaş Yapı Mar-

ketleri, Migros, Multinet, Toyota, 

TEB, Garanti Bankası, İş Bankası ve 

Yapı Kredi. l

Yenilikçi pazarlama uygulamaları 
ve teknoloji yatırımları ile sektörde 
öncü kimliğini taşıyan DRD, Accen-
ture Dijitalleşme Endeksi değer-
lendirmesi kapsamında Türkiye’nin 
Dijital Öncüsü Ödülü’nü aldı. 
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Filolarında büyüme beklentisi olan 
şirketlerin oranı %35

TEB Arval, “CVO Barometre 2015” sonuçlarını açıkladı:

TEB Arval Genel 
Müdürü Philippe 
CHABERT: “CVO 
Barometre, yıldan 
yıla büyüttüğü 
bilgi havuzu ile filo 
sektörünün genel 
bir görünümünü 
sunmanın yanında, 
Türkiye’deki 
araç finansmanı 
ve kullanım 
alışkanlıklarına dair 
de önemli bulgular 
ortaya koyuyor. 
Türkiye’deki 
filo sektörünün 
büyüme 
potansiyeline 
yönelik olumlu 
görüşler bu 
yıl da Avrupa 
ortalamasının 
üzerinde 
seyrediyor.” 

T EB Arval desteğiyle gerçek-
leştirilen ve otomotiv sektö-
rünün önemli bir alanı olan 

filo yönetimi konusundaki tek ça-
lışma olan CVO (Corporate Vehic-
le Observatory-Kurumsal Araç İz-
leme) Barometre’nin 2015 sonuçla-
rı açıklandı. Tüm filo profesyonelle-
ri için referans kaynağı olma niteli-
ğine sahip araştırma Avrupa ve Av-
rupa dışından 14 ülkede, 5 bine ya-
kın firma ile yapılan doğrudan gö-
rüşmelere dayanıyor. Kurumsal 
araç kullanan şirketlerin filo yöneti-
cilerinden elde edilen verilerle der-
lenen araştırmanın, yayınlanan ra-
poru Türkiye’de filo araç kiralama 
sektörünün mevcut durumuna ve 
geleceğine ışık tutuyor. Araştırma-
da, 2015 yılında Türkiye’de binek 
ve hafif ticari segmentteki araç sa-
tış oranları yer alıyor. 2014 yılında 
180 bin olan ticari araç satışlarının 
2015 sonu itibarıyla 202 bin olacağı 
tahmin ediliyor. Binek otomobil sa-
tışlarının ise geçen yılki 587 bin satı-

şa karşılık 618 bin civarında gerçek-
leşeceği öngörülüyor.

 Araştırmayla ilgili görüşünü payla-
şan TEB Arval Genel Müdürü Phi-
lippe CHABERT, şunları söylüyor: 
“CVO Barometre, yıldan yıla bü-
yüttüğü bilgi havuzu ile filo sektö-
rünün genel bir görünümünü sun-
manın yanında, Türkiye’deki araç fi-
nansmanı ve kullanım alışkanlıkla-
rına dair de önemli bulgular orta-
ya koyuyor. Türkiye’deki filo sektö-
rünün büyüme potansiyeline yöne-
lik olumlu görüşler bu yıl da Avrupa 
ortalamasının üzerinde seyrediyor. 
TEB Arval olarak, kurumlara gele-
ceğe yönelik filo yönetimi vizyonla-

rında rehberlik edecek bir çalışma-
yı ortaya koymaktan ötürü mutlu ve 
heyecanlıyız.” 

Türk filo yöneticileri iyimser 

Araştırmaya göre Türk filo yöneti-
cileri filo büyüme potansiyeli açı-
sından Avrupa’daki meslektaşla-
rına kıyasla sahip oldukları iyim-
ser tutumu sürdürüyor. Araştırma-
ya Türkiye’den katılan tüm şirketle-
rin %35’i filolarındaki araç sayısının 
önümüzdeki üç yıl içerisinde artaca-
ğı beklentisi içinde olsa da, bu oran-
da bir yıl öncesine göre %3 oranın-
da bir düşüş yaşandığı da gözlem-
leniyor.l

Filo sektörünün bugününe ve ya-
rınına ışık tutmak amacıyla TEB 
Arval’in destek olduğu “CVO Baro-
metre 2015” araştırması sonuçları 
açıklandı. Tüm filo profesyonelle-
ri için referans kaynağı olma niteli-
ğine sahip araştırma Türkiye dahil 
olmak üzere 16 ülkede, 5 bine yakın 
şirket profesyonelinden görüş alı-
narak hazırlanıyor ve Türkiye’deki 
filo sektörüne ışık tutuyor. Araştır-
maya göre ölçeği fark etmeksizin 
tüm şirketler araç filolarının geniş-
lemesini bekliyor, yeni enerji tek-
nolojilerine olan ilgi artıyor.
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İkinci elde Warranty garantisi
rahat uyutuyor

Tur Assist Garanti Satış Müdürü Savaş ERTÜRK:

10 yıldır üzerinde 
çalıştıkları 
Warranty 
ürününün 
Türkiye’de ilk 
ve tek olduğunu 
söyleyen ERTÜRK, 
“Sıfır  araçlarda 
garanti genelde 
2-3 yıl oluyor. Biz 
ikinci el araçlara 
7 yıla kadar 
garanti veriyoruz” 
dedi. 

A raç satın alırken sıfır araç ve 
ikinci el tercihleri arasında 
gider geliriz. Bu tercihin ga-

libi çoğu zaman, üretici garantili ol-
ması sebebiyle sıfır araçlar çıkabi-
liyor. Ancak artık ikinci el araçların 
da garantisi var. Tur Assist, ikinci el 
otomobil garantisi ürünü Warranty 
ile aracınızın karşılaşabileceği me-
kanik ve elektrik arızalarının finan-
sal yükünden kurtarıyor.  Tur Assist 
Garanti Satış Müdürü Savaş ER-
TÜRK de, “İkinci el aracını Warranty 
ile güvenceye alan tüketici, gece ra-
hat uyuyor” şeklinde konuştu. 

10 yıldır üzerinde çalıştıkları War-
ranty ürününün Türkiye’de ilk ve 
tek olduğunu söyleyen ERTÜRK, 
“Sıfır araçlarda garanti genelde 2-3 
yıl oluyor. Biz ikinci el araçlara 7 
yıla kadar garanti veriyoruz” dedi. 

İki ayrı paket var

İki ayrı Warranty garanti paketi sun-
duklarını ifade eden ERTÜRK, pa-
ket içeriklerini şöyle açıkladı: “War-
ranty Basic paketimiz sadece mo-
tor, şanzıman, temel elektrik aksa-
mı gibi çok özel parçaları kapsıyor. 
Bu paketimizle bir araçta en çok pa-
halı arıza çıkaracak olan parçalara 
garanti vermiş oluyoruz. Yakın za-
manda çıkardığımız diğer paketimiz 
Warranty Plus ise motor ve şanzı-

manın dışında yakıt, fren, direksi-
yon, elektrik ve klima sistemini de 
garanti altına alıyor.” Paket fiyat-
larının cc bazında olduğunu da be-
lirten ERTÜRK araçların 1600 cc’ye 
kadar, 1600-2000 cc arası, 2000 cc 
ve üzeri olmak üzere üç kategoride 
fiyatlandırıldığını açıkladı. 

Galerilerde Warranty
garantili araçlar

Warranty ürününün, hizmet sözleş-
mesi imzalanan galerilerde sunul-
duğunu ifade eden ERTÜRK, “İkinci 
el araç satışını kurumsal olarak çok 
ciddi yapan yerler var ancak merdi-
ven altı olarak tabir edilen yerler de 
bu işte yer alıyor. Warranty ile bir-
likte galeriler de kurumsallaşıyor. 
Çünkü ikinci el araçların ekspertizi 
yapıldıktan sonra belli parçalarına 

verilen bir garanti sunmuş oluyor-
lar. Ayrıca garantili ürün sunmak, 
satışlarına ve karlılıklarına da pozi-
tif yansıyor” dedi. 

İkinci el aracına garanti ürünü sa-
tın almak isteyen tüketicilerin www.
turassistleyasam.com internet site-
si üzerinden Warranty’ye sahip ola-
bileceğini belirten ERTÜRK, aynı za-
manda “Telesatış ekibimize ulaşıp 
mesaj bırakan müşterilerimize dö-
nüş yapıyoruz” şeklinde konuştu. 
ERTÜRK, ayrıca Warranty kullanan 
tüketicilerin ürünün garanti süresi-
ni de uzatma şansı olduğunu sözle-
rine ekledi. 

Ücretsiz yol yardım
hizmeti de veriliyor

İkinci el araç sahiplerinin rahat uyu-
ması için bir garanti paketi sun-
duklarını belirten ERTÜRK, “İkin-
ci el araçlarda ne çıkacağı asla bel-
li değildir. Kontrolü yapılır, eksper-
tizi yapılır ama motorun içindeki kıl-
cal çatlağı kimse göremez. Sıfır bir 
araç aldığınızda bu tür konularda 3 
yıl garantiniz oluyor. Ama ikinci el 
aldığınızda yakın zamana kadar sa-
hipsizdiniz” dedi. 

Warranty garanti paketleriyle üc-
retsiz ve nitelikli bir yol yardım pa-
keti de sunduklarını ifade eden ER-
TÜRK, sözlerine şöyle devam etti:  
“Yardım paketiyle çekici, konak-
lama, yola devam maksatlı ikame 
araç hizmeti, aracın muhafazası gibi 
müşteri için önemli olan birçok hiz-
met sunuluyor. İkinci el bir aracın 
sıfır araca göre yolda kalma ihtima-
li daha fazla. Biz bu hizmetlerimizde 
bu riski bertaraf ediyoruz. l

Tur Assist Garanti Satış Müdürü 
Savaş ERTÜRK, ikinci el araçlara 
garanti veren ürünleri Warranty’nin 
Türkiye’de ilk ve tek olduğunu be-
lirterek, “Aracını Warranty ile gü-
venceye alan tüketici, gece rahat 
uyuyor” dedi.  
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Düzeltme ve özür

Filo ve Rent a Car dergisinin 82. sayısında kendisi ile gerçekleştirdiğimiz röportaja 

yer vermiş olduğumuz Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümler A.Ş. firmasından 

Sn. Salih Zeki BEKİRYAZICI’nın soyadı dergimizin kapağında ve içindekiler 

bölümünde sehven hatalı yazılmıştır. Bu hatadan ötürü kendisinden özür dileriz. 

Düzeltme ve özür

Filo ve Rent a Car dergisinin 82. Sayısında yer vermiş olduğumuz Toyota Pazarlama 

ve Satış A.Ş. firmasından Sn. Ali Haydar BOZKURT röportajının yer aldığı 

sayfalarda sehven dizgi hatası olmuştur. 

Bu hatadan ötürü kendisinden özür dileriz.

Filo yönetimindeki değişimler  ‘Filo Akademisi’ 
farkı ile Türkiye’de ilk kez tartışılıyor

F ilo Yönetimi konusu kurum-
lar için gün geçtikçe önem 
kazanan ve şirket kaynakları-

nı doğrudan ilgilendiren bir konu 
olarak ön plana çıkmaktadır. Dün-
ya üzerinde bu önemli konu üzeri-
ne bilinçlendirme, analizler ve de-
ğişimlere kurumları hazırlama ama-
cıyla uzun yıllardır eğitimler düzen-
leyen Fleet Europe, Filo Akademi-
si uygulamasını ilk kez Türkiye’de 
Fleetcorp’un destekleri ile hayata 
geçirdi.

21-23 Ekim tarihlerinde Avantgar-
de Hotel’de gerçekleştirilen Filo 
Akademisi’ne, çeşitli sektörlerde fa-
aliyet gösteren yerel ve uluslarara-
sı firmaların satın alma, filo yöne-
timi, idari işler ve insan kaynakla-
rı departmanlarında görev alan yö-
neticilerinden oluşan 40 kişilik bir 
grup katıldı.

Program içeriğinde, mevcut araç ih-
tiyaçlarının belirlenmesi, şirket araç 
politikası oluşturulması, sahip olma 
yöntemlerinin analizi, toplam sahip 
olma maliyeti, sözleşmelerdeki gizli 
tuzaklar, görüşme süreçleri, rapor-
lama, denetleme vb. ile ilgili içerik-
ler paylaşıldı. 

Çeşitli vaka çalışmaları ile zengin-
leştirilen programda katılımcılar 
farklı sektördeki meslektaşları ile 
bilgi birikimlerini paylaşarak pro-
fesyonel olarak bağlantı kurma fır-
satı yakaladılar. 

Filo Akademisi eğitimi sonunda 
gerçekleştirilen online HEC sınavı-
nı başarı ile tamamlayan katılımcı-
lara uluslararası alanda geçerli Pa-
ris HEC Üniversitesi Filo Yönetimi 
Başarı Diploması veriliyor. 

Filo Akademisi programının ilk defa 
Türkiye pazarı ile buluşmasında ön-
cülük eden ve önemli katkılar sağ-
layan Fleetcorp’un Ticari Direktörü 
Ali Kemal ULUER,  projeye olan ilgi-

den dolayı ile büyük mutluluk duy-

duklarını ifade ederken; “Filo Yöne-

timi otomotiv sektörünün geleceği-

ni belirleyecek en önemli konuların 

başında geliyor. Operasyonel kira-

lama sektörü içinde barındırdığı bü-

yük potansiyel nedeniyle çok büyük 

bir gelecek vaad ediyor. Biz de Fle-

etcorp olarak gelişmekte olan sek-

törümüzü dünya ile entegre olarak 

daha profesyonel bir zemine oturt-

mak gerektiğine inanıyoruz. Bu ne-

denle Fleet Europe ile Filo Akade-

misi projesine verdiğimiz desteği 

ileride de sürdürmeyi planlıyoruz.” 

dedi.l

Tüm dünyada 2001 yılından beri 
Fleet Europe tarafından yürütü-
len geçtiğimiz yıl ilk defa gerçek-
leştirilen Filo Akademisi proje-
si bu sene 21-23 Ekim tarihlerinde 
Türkiye’de yine  Fleetcorp’un katkı-
ları ile düzenlendi.  

21-23 Ekim 
tarihlerinde 
Avantgarde 
Hotel’de 
gerçekleştirilen 
Filo Akademisi’ne, 
çeşitli sektörlerde 
faaliyet 
gösteren yerel 
ve uluslararası 
firmaların satın 
alma, filo yönetimi, 
idari işler ve 
insan kaynakları 
departmanlarında 
görev alan 
yöneticilerinden 
oluşan 40 kişilik 
bir grup katıldı.
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Avek Otomotiv “Fortune 500 Türkiye”
2014 Sıralamasında 274. Sırada 

LeasePlan’den Türk Basketboluna 5 Yıllık Plan

İ stanbul Tekstilkent’de, 2006 
yılından bu yana Doğuş 
Otomotiv’in yetkili satıcılığı 

ve servis hizmetini veren 
Avek Otomotiv, başarı çıtasını 
yükseltmeye devam ediyor. 
Yenilikçi hizmet anlayışıyla 
kalitesini daima geliştiren Avek 
Otomotiv geçtiğimiz günlerde 
önemli bir başarıya daha imza attı. 

Avek Otomotiv, Türkiye’nin en 
büyük 500 şirketini belirleyen 
“Fortune 500 Türkiye” 
sıralamasında bu yıl da konumunu 
üst sıralara taşımayı başardı.

Geçtiğimiz yıl 292. sırada yer alan 
Avek Otomotiv, bu sene çıtayı 
yükseltmek için servis kapasitesi 

L easePlan, Spor Toto 
Basketbol Ligi’ne 5 yıl süreyle 
sponsor oldu. Avrupa’nın en 

güçlü ligleri arasında yer alan ve 
bu yıl ilk kez Euroleague, Eurocup 
ve FIBA Avrupa Kupası’nda toplam 
10 takımla temsil edilen Türk 
basketbolunun gerçekleştirdiği 
atılımın bir parçası olmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını ifade eden 
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü 
Türkay OKTAY, Türk Basketbolu 
ile ortak hedefleri olduğunu 
vurguladı.

2020 yılına kadar Spor Toto 
Basketbol Ligi resmi sponsorları 
arasında yer almalarının Türkiye 
ve Türk basketboluna duydukları 
güvenin bir ifadesi olduğunu 
da kaydeden Türkay OKTAY, 
“Basketbol ülkemizde en çok 

ve personel sayısını artırarak, 18 
sıra birden yükseldi ve 274. sırada 
yer aldı ve başarılı yükselişini bir 
kez daha kanıtladı. Avek Otomotiv, 
“Motorlu Taşıt Satış ve Servisi” 
kategorisinde ise 8. sırada yer aldı.

Bu yıl sekizincisi açıklanan 
“Fortune 500 Türkiye” 
sıralamasında Avek Otomotiv, 551 
milyon TL’lik net cirosu ile listede 
yer alırken şimdiden bir sonraki 
senenin çalışmalarına başlayarak 
yükselişini devam ettireceğinin 
sinyallerini veriyor.

Bu başarıya markaya, çalışanlarına 
ve müşterilerine verdiği önemle, 
sistemli çalışma anlayışıyla 
geldiklerini belirten Avek 

sevilen ve en çok izlenen branş 
olma yolunda büyük mesafe kat 
etti. Basketbolun geleceğinin 
yeniden yapılandırıldığı sürece 
katkı sağlamak bizim için büyük 

Otomotiv Genel Müdürü Engin 
YAZICI: “Avek olarak Fortune 500 
Türkiye gibi prestijli ve önemli bir 
sıralamada yer almamızın önemi 
bizim için büyük. Bu başarılarla 
hedeflerimizi daha yükseğe 
taşıyoruz.” dedi. l

mutluluk. LeasePlan ticari 

büyümenin yanında içinde 

bulunduğu toplumlara sosyal 

anlamda da fayda sağlamayı 

amaçlıyor. Bu nedenle Türk 

basketbolunun hedeflerine 

ulaşmasında biz de elimizden 

geleni yapacağız” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu 

Başkanı Harun ERDENAY, “Son 

senelerde dünyada basketbol güç 

merkezi olan TBF, aynen LeasePlan 

gibi dünya markası olmayı 

hedefliyor. Avrupa’nın en çekişmeli 

ligi olan Spor Toto Basketbol 

Ligi’nin daha da üst seviyeye 

yükselmesi sponsorlarımızın 

desteğiyle mümkün oluyor ve 

LeasePlan ile beraber ortak 

hedeflerimize ulaşacağız” dedi.l

Geçtiğimiz 
yıl Fortune 
500 Türkiye 
sıralamasında 292. 
sırada yer alan 
Avek Otomotiv, 
bu yıl çıtayı 
yükseltmek için 
servis kapasitesi 
ve personel 
sayısını artırarak, 
18 sıra birden 
yükseldi ve 274. 
sırada yer aldı .

LeasePlan 
Türkiye Genel 

Müdürü Türkay 
OKTAY, Türk 

basketbolunun 
ülkemizde lider 

spor branşı olma 
yolunda büyük 

mesafe kat ettiğini 
belirtti.
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devam ettirmeyi hedefleyerek 

3 sene içerisinde çok başarılı 

projelere imza attık. Kaliteden 

ödün vermeden operasyonel 

uzun dönem araç kiralama, 

günlük araç kiralama 

ve şoförlü VIP kiralama 

birimlerimiz ile hizmet 

vermekteyiz.

Firmanızın araç parkından 

ve hizmet vermiş olduğunuz 

bölgelerden bahseder misiniz?

3 yılda 400 araç adetine ulaşan 

firmamız ile tüm Türkiye’de 

hizmet vermekteyiz.

Firmanızın varsa ortakları 

kimlerdir? 

Kuruluşumuz Ata Filo Kiralama 

A.Ş. tamamı öz sermaye 

olup, Aykut ÖZTAŞ – Nilüfer 

UZUNAY ÖZTAŞ  ortaklığı ile 

kurulmuş olan  bir şirkettir.

Firmanızın hedeflerinden ve 

TOKKDER üyesi olmanızın 

nedenleri nelerdir? 

Hedefimiz, kaliteli ve sorunsuz 

hizmet ilkesinden ödün 

vermeden  müşteri ve araç 

parkımızı artırarak bu ligin 

oyuncusu olmak.

Firmanızın kuruluş 
tarihinden ve vermiş 
olduğunuz hizmetlerden 
bahseder misiniz?

U zun yıllardır  gümrük 
müşavirliği  ve 
otomotiv yedek 

parça ,aksesuar dizayn gibi 
kaliteli hizmet , koşulsuz 
müşteri memnuniyetinin 
en üst seviyede olduğu 
iki sektörde kazandığımız 
tecrübe ve başarıyı 2013 
yılında Ata Filo Kiralama 
A.Ş.  adı altında girdiğimiz 
kiralama sektöründe de 

Günlük kiralama ve 
operasyonel kiralama 
olmak üzere iki önemli 
unsuru temsil eden 
TOKKDER, üyelerinin bir 
çatı altında toplanmasını 
sağlamaktadır. Sektördeki 
gelişmeleri ve değişiklikleri 
üyelerine aktarması, 
sorunlara çözüm araması, 
üyelerinin hakkını koruması 
ve firmaların ortak sesi 
olması açısından önemli 
bir kuruluştur.l

ATA FİLO KİRALAMA

Aykut ÖZTAŞ

Genel Müdür



61KASIM-ARALIK 2015 I SAYI 83

A
2 M TOURISM
Ansera İş Merkezi, Portakal Çiçeği Sokak
17/95 Aziziye Mah. 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 
İstanbul 
Tel: (0212) 603 68 40 • Faks: (0212) 603 68 40

AFFİKS OTOMOTİV ORGANİZASYON 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Eski Büyükdere Cad. No.17 4.Levent/İstanbul 
Tel: (0212) 444 05 47 • Faks: (0212) 269 57 57 
www.affix.com.tr • info@affix.com.tr

AIR RENT A CAR
Aktif İriyıl Otomotiv İnşaat Turizm
Ticaret ve San. Ltd. Şti.
Küçükçamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 24
Üsküdar-İstanbul
Tel: 444 79 00 • Tel: (0216) 505 5 505
Fax: (216) 428 92 43 
www.airrentacar.com.tr
info@airrentacar.com.tr
Trabzon - Trabzon Havalimanı
Tel: 444 7 900 •  trabzon@airrentacar.com.tr
İstanbul - Kartal
Tel: 444 7 900 • kartal@airrentacar.com.tr
Sivas
Tel: 444 7 900 • sivas@airrentacar.com.tr
Tokat
Tel: 444 7 900 • tokat@airrentacar.com.tr
Samsun
Tel: 444 7 900 • samsun@airrentacar.com.tr
Ordu
Tel: 444 7 900 • ordu@airrentacar.com.tr

ALD AUTOMOTIVE
Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. Kavacık 
Ticaret Merkezi B Blok No:18 34805 Kavacık
Beykoz/ İstanbul
www. aldautomotive.com.tr
ald.tr@aldautomotive.com 
Tel: (0216) 538 10 00 • Faks: (0216) 413 20 00

ALMİRA CAR RENTAL SERVICES
Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok No:394 
Bakırköy-İstanbul
Tel: 444 22 56 Fax: 02126294850
www.almiracars.com.tr
www.holidayautos.com.tr
info@almiracars.com.tr
Antalya
Tel: (0242) 463 20 60
Ankara Tel: 444 22 56
Adana
Tel: 444 22 56
Bodrum Havalimanı Tel: 444 22 56 
Bodrum / Tel: (0252) 316 80 48
Dalaman Havalimanı
Tel: 444 22 56
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: 444 22 56
İstanbul Sabiha GökÇen Havalimanı
Tel: (0216) 685 11 60
İzmir Havalimanı Tel: 444 22 56
Ayvalık / Tel: 444 22 56
Marmaris Tel: 444 22 56
Mersin / Tel: 444 22 56
Şanlıurfa / Tel: 444 22 56
Gaziantep / Tel: 444 22 56

ALJ OTOMOTİV A.Ş.
Merkez Mh. Erenler Cd. No:20
Çekmeköy  34782 İstanbul Türkiye
Tel:  0216  6430303 • Fax: 0216  6430300
www.aljtoyota.com.tr

AK FİLO OPERASYONEL KİRALAMA
Basın Ekspres Yolu Evkur Plaza
No: 33 Kat: 7 Halkalı-İstanbul

Tel: (0212) 548 25 25 • Faks: (0212) 693 76 93 
info@akfilo.com.tr • www.akfilo.com.tr

AMİRAL FİLO YÖNETİMİ NEZİROĞLU
Neziroğlu 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

ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ
Kasap Sk. No:2 Arkas Binası Esentepe İstanbul
Tel: 444 26 86 • Faks: (0212) 272 69 10
arkas@arkasotofilo.com.tr
www.arkasotofilo.com.tr

ARYA OTOMOBİL KİRALAMA
Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad.
No: 59/A Kocasinan / Kayseri 
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx 
Faks: (0352) 232 42 39 
www.aryarentacar.com.tr 
info@aryarentacar.com.tr 
umit@aryarentacar.com.tr
Kayseri Merkez
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx • Faks: (0352) 232 42 39
Kayseri Şeker
Tel: (0352) 332 02 38 Pbx • Faks: (0352) 332 02 38
Ankara
Tel: (0312) 438 438 3 Pbx • Faks: (0312) 438 83 90
Konya
Tel: (0332) 321 38 77 Pbx • Faks: (0332) 321 38 79
Nevşehir
Tel: (0384) 212 52 12 Pbx • Faks: 0384 213 92 13

ASSAN LOJİSTİK & FİLO KİRALAMA
Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No: 2
34940 Tuzla/ İSTANBUL
Tel: (0216) 581 18 00 • Faks: (0216) 581 18 05
www.assanfilokiralama.com

ASRABA ARAÇ KİRALAMA
VE TURİZM
1456 Sok. No: 83 Kat: 2 D: 202 Ayhan Aslan 
İş Merkezi Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 421 37 31 Dahili: 2 
Faks: (0232) 463 06 07 
www.asraba.com.tr • info@asraba.com.tr

ASSİSTCAR RENTAL
İstanbul Merkez:
Kültür Sok.No:1 Metroport AVM B3 Kat No:4 
PK.34180 Bahçelievler/İstanbul
Tel: (0212) 442 26 32-33 • Fax: (0212) 442 26 35 
info@assistcarrental.com
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Yenişehir Mah.Osmanlı Bulvarı No:10 Çağdaş 
AVM Dükkan 71 Pendik/İstanbul (Sabiha 
Gökçen Havalimanı Karşısı)
Tel: (0216) 482 48 30 • Fax: (0216) 482 48 31
GSM: (0530) 969 29 53
s.gokcen@assistcarrental.com
İzmir: GARDEP (Gaziemir Araç Kiralama ve 
Depolama Merkezi) 9 Eylül Mah. 695. Sok.No.36 
Gaziemir / İZMİR
Tel: (0232) 252 37 38 • Fax: (0232) 252 48 86
izmir@assistcarrental.com
Antalya: Güzelyurt Mah. Lara Cad. No:161 
Aksu/Antalya (Havalimanı Karşısı 400 M 
Korupark Tesisleri)
Tel: (0242) 311 62 32 • Fax: (0242) 311 62 42
antalya@assistcarrental.com
Ankara: Esenboğa Havalimanı yolu üzeri 
(Hürriyet Gazetesi Karşısı) Fatih Mah.Bilgehan 
Sok.No:131/C Saray/ Pursaklar-Ankara 
(Esenboğa Havalimanı 5km)
Tel: (0312) 399 50 10 • Fax: (0312) 399 50 11
ankara@assistcarrental.com
Bodrum: Milas Bodrum Yolu Havalimanı 
Kavşağı Aşçıoğlu BP İstasyonu Bodrum/Muğla
Tel: (0252) 559 01 74 • Fax: (0552) 559 01 75 
bodrum@assistcarrental.com 
Bursa: Kükürtlü Cad. Gencal Apt. NO:38/1
Çekirge-Osmangazi/BURSA
Tel: (0224) 235 21 21 • Fax: (0224) 235 48 48

bursa@assistcarrental.com
Kayseri: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit 
Jandarma Astsubay Suat Sarı Cad. Çiğdem Apt. 
No: 4/D Kocasinan / Kayseri
Tel: (0352) 220 44 77 • Fax: (0352) 220 44 77
kayseri@assistcarrental.com
Samsun: Atatürk Bulvarı Çınarlık Beldesi Yukarı 
Eğercili Mah. No: 14/B (Havalimanı Kavşağı) 
Çarşamba / Samsun
Tel: (362) 844 86 61 • Fax: (0362) 844 86 61
samsun@assistcarrental.com
Trabzon: Konaklar Mh. Emek Cad. No:11 
Havaalanı - Trabzon
Tel: (0462) 326 34 58 • Fax: (0462) 326 33 88
trabzon@assistcarrental.com 
Dalaman: Ege Mahallesi, Kenan Evren Bulvarı 
No: 33/A  Dalaman /Muğla
Tel: (0252) 692 54 54  • Fax: (0252) 612 08 44
info@assistcarrental.com
Fethiye: Babataşı Mah., 747 Sok no: 8/A
Fethiye/Muğla
Tel: (0252) 612 22 81 • Fax: (0252) 612 08 44
info@assistcarrental.com 
Erzurum: Aşağı Mumcu Mah. Çaykara Cad. 
Pirireis Sok. No: 31/A Yakutiye/ERZURUM
Tel: (0442) 237 40 74  Fax: (0442) 237 40 74 
erzurum@assistcarrental.com 
Gaziantep: İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa 
Bulvarı, Buhara İş Merkezi No:23
Şehitkamil/Gaziantep
Tel: (0342) 215 03 36  • Fax: (0342) 215 03 37 
gaziantep@assistcarrental.com 
Nevşehir: Kapadokya Havalimanı - İçhatlar 
Gelen Yolcu Salonu - Gülşehir/ Nevşehir
Tel: +90 384 421 40 22 • Fax: +90 384 421 40 22 
nevsehir@assistcarrental.com 
Adana: Döşeme Mah.60074 Sok. Karanfil Apt.
No:6 Seyhan/Adana
Tel: (0322) 456 00 50 • Fax: (0322) 456 00 51 
adana@assistcarrental.com
Şanlıurfa: Şanlıurfa Gap Havalimanı İçhatlar 
Gelen Yolcu Terminali No:Z/54 Şanlıurfa/TR
Tel: (0414) 316 22 23 • Faks: (0212) 442 26 32
urfa@assistcarrental.com
Sivas: Örtülü Pınar Mah. Koca Ahmet Yesevi 
Cad. Başer Apt 6 No:1/B Merkez - Sivas
Tel: (0346) 221 01 01 • Faks: (0346) 221 01 01
sivas@assistcarrental.com
Muş:  Eski Acil Yolu Ak Apartmanı No: 6
Merkez Muş
Tel: (0436) 222 08 49 • Faks: (0436) 222 08 49
mus@assistcarrental.com

ATA FİLO KİRALAMA A.Ş.
Atatürk Oto Sanayi Sit.1.Kısım B Blok No: 282
Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: (0212) 346 42 46 • Faks: (0212) 346 06 43
info@atafilo.com.tr • www.atafilo.com.tr

ATAKO DESTEK
Rüzgarlıbahçe Mah. Toyota K Plaza K: 1
Kavacık/Beykoz/İstanbul 
Tel: (0216) 425 42 10 • Faks: (0216) 425 42 33
www.atakodestek.com • info@atakodestek.com

AUTOLAND
Basın Ekspres Yolu No: 5 B Blok
Halkalı / İstanbul 
Tel: 0(212) 697 87 85 • Faks: 0(212) 548 76 30 
www.autoland.com.tr • info@autoland.com.tr

AUTOLİNK FİLO YÖNETİMİ
Mahmutbey Yolu İnönü Cad. No:122
Bağcılar/İstanbul 
Tel: (0212) 447 31 17 • Faks: (0212) 447 31 16 
www.autolink.com.tr • info@autolink.com.tr

AVIS RENT A CAR 
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
Tel: (0216) 587 99 00 • Faks: (0216) 489 19 40 
www.avis.com.tr
Adana Şakirpaşa Havalimanı  
İç Hatlar Geliş
(0322) 435 04 76 • (0322) 431 46 46 

Dış Hatlar Geliş (0322) 435 59 75
Adıyaman (0416) 223 33 00
Ankara / Kavaklıdere
(0312) 467 23 13 - 467 23 15
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar
(0312) 398 03 15
Antakya
(0326) 214 19 05 • (0326) 285 66 03 
Antalya
(0242) 248 17 72 -248 17 73
Antalya Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0242) 330 30 73
Dış Hatlar Geliş (0242) 330 30 08
Alanya
(0242) 513 35 13
Ayvalık / Balıkesir
(0266) 312 24 56 • (0266) 312 88 75
Batman Havalimanı
(0488) 218 07 47
Bodrum / Muğla
(0252) 316 19 96    
Bodrum Milas Havalimanı / Muğla 
İç Hatlar Geliş (0252) 523 02 01
Dış Hatlar Geliş (0252) 523 02 03
Turgutreis Bodrum / Muğla
(0252) 382 38 51           
Bursa
(0224) 236 51 33 • (0224) 233 27 22
Dalaman Havalimanı / Muğla  
İç Hatlar Geliş (0252) 792 51 68 
(0252) 792 51 18
Dış Hatlar Geliş  (0252) 792 51 18
Diyarbakır
(0412) 229 02 75
Diyarbakır Havalimanı İç Hatlar
(0412) 236 13 24
Elazığ
(0424) 247 40 31
Eskişehir (0222) 330 30 60 - 330 30 61
Erzurum (0442) 233 80 88
Erzurum Havalimanı (0442) 233 80 88
Fethiye (0252) 612 37 19
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0342) 582 11 41
İstanbul / Taksim 
(0212) 244 93 50 - 244 93 51
İstanbul / Kadıköy 
(0216) 355 36 65 • (0216) 350 48 78
İstanbul Atatürk Havalimanı  
İç Hatlar Geliş (0212) 465 34 54
Dış Hatlar (0212) 465 34 55 - 465 34 56
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Yeni Terminal Geliş 
(0216) 588 51 96 • (0216) 588 51 54
İzmir Alsancak
(0232) 441 44 17 - 441 44 19
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0232) 274 17 90
Dış Hatlar Geliş (0232) 274 00 10 
İzmit / Kocaeli
(0262) 325 25 55 • (0262) 322 56 06    
Kayseri (0352) 222 61 96
Kayseri Havalimanı İç Hatlar
(0352) 338 05 94
Konya (0332) 237 37 50
Konya Havalimanı İç Hatlar
(0332) 237 37 50
Kuşadası
(0256) 614 14 75 • (0256) 614 46 00
Malatya (0422) 238  56 44 
Malatya Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0422) 266 00 76
Mardin
(0482) 312 56 47 • (0482) 312 04 44
Mardin Havalimanı (0482) 312 04 44
Marmaris (0252) 412 27 71
Sakarya (0264) 282 03 33
Samsun (0362) 231 67 50
Samsun Çarşamba Havalimanı
(0362) 844 86 57
Side (0242) 753 13 48 • (0242) 753 41 18
Sivas (0346) 225 59 44
Sivas Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0555) 991 30 58
Şanlıurfa (0414) 315 00 53

TOKKDER ÜYELERİ <<
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CAN FİLO KİRALAMA ve SERVİS 
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenkent Mah.Hadımköy-Bahçeşehir Yolu
Özyurtlar Residence C Blok D: 87 K:17
Bahçeşehir- Esenyurt/İstanbul
Tel: (0212) 346 06 05 (Pbx)
www.canfilo.com.tr • info@canfilo.com.tr

CENTRAL FLEET SERVICES
Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Yolu  
No:37 Kat:4 34406 Kağıthane/İST
Tel: (0212) 290 67 10 • Faks: (0212) 290 67 17

B
BACAR OTOMOTİV ALIM SATIM 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Büyükbakkalköy Mah. Kaşif Sk. No: 23 
Samandıra Mevkii Maltepe – İstanbul 
Tel: (0216) 311 42 27 info@bacar.com.tr
Kadıköy Şube
GSM (0530)  871 79 07 Emre Çakır

BEYAZ FİLO
Birlik Mah. 441. Cad. No: 1/1 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 454 20 20 • Faks: 0312 454 20 32
İstanbul
Değirmen Yolu Cad. Çetinkaya Sokak
Gürbüz Plaza No:16 Kat: 2
İçerenköy-Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0(216) 457 77 66 • Faks: (0216) 457 98 84 
www.beyazfilo.com
bilal.yurddas@beyazfilo.com

BİKA FİLO KİRALAMA
E-5 Karayolu üzeri Siba Kent Önü Mimar Sinan 
Mevkii  B.Çekmece / İstanbul 
Tel: (0212) 863 30 60 • Faks: (0212) 863 30 80 
www.bika.com.tr
faruk.kilicaslan@renault-mais.com.tr

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM 
KİRALAMA VE TİC. A.Ş.
Firuzköy Bulvarı No:21 Kat:3, 34320
Avcılar-İstanbul, Türkiye
Tel: (0212) 372 00 00 Fax: (0212) 509 62 79
İletişim merkezi: 0850 252 4444
Web: www.premiumkiralama.com

BUDGET CAR RENTAL
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
www.budget.com.tr
Tel: (0216) 587 99 90 • Faks: (0216) 489 53 69
Adana (0322) 459 92 22
Ankara (0312) 466 03 36 • (312) 466 03 37
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0312) 398 20 34
Antalya Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0242) 330 33 95 • (0242) 330 33 96
Bodrum (0252) 316 09 29
Bodrum Milas Havalimanı Dış Hatlar Geliş
(0252) 523 02 71
Çorlu (0282) 652 63 73
Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Geliş
(0252) 792 51 50 • (0252) 792 51 51
Diyarbakır
(0412) 223 07 07 

Şanlıurfa Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0414) 378 10 15
Tekirdağ (0282) 261 68 31
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0462) 325 55 82
Ürgüp/Nevşehir (0384) 341 21 77 
Van (0432) 214 63 75
Van Ferit Melen Havalimanı
(0432) 214 63 75

AYDER FİLO KİRALAMA
Ümit Mah. Osmanağa Konakları 2494-2 Sokak 
No:8 Ümitköy/Ankara
Tel: (0312) 235 55 44 • Faks: (0312) 235 93 80
www.ayder.com.tr 
www.aydertasimacilik.com
ayder@ayder.com.tr
ahmet.hasimoglu@ayder.com.tr
eren.kelesoglu@ayder.com.tr
Ankara / Kızılay – İzmir Caddesi
Tel: (0312) 232 42 33
Ankara / Kızılay – Menekşe Sokak
Tel: (0312) 425 00 36
Rize / Çamlıhemşin – Haşimoğlu Otel
Tel: (0464) 657 20 37
Antalya / Kemer-Beldibi
Rixos Sungate Otel Tel: (0242) 824 91 53

Erzurum (0442) 237 47 22
Eskişehir 
(0222) 233 37 00
Gaziantep (0342) 215 20 55
İstanbul / Taksim
(0212) 244 93 54
İstanbul / Suadiye
(0216) 380 56 55
İstanbul Atatürk Havalimanı 
İç Hatlar Geliş
(0212) 465 69 09 • (0212) 465 69 10
Dış Hatlar Geliş
(0212) 465 02 40 • (0212) 465 02 41
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
(0216) 588 51 98
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
İç Hatlar Geliş (0232) 274 11 11
İzmit / Kocaeli
(0262) 332 44 99
Kayseri
(0352) 231 76 33
Konya
(0332) 234 31 46
Mersin (0324) 238 34 74
Samsun Çarşamba Havalimanı
(0362) 844 88 98
Şanlıurfa (0414) 314 53 40
Trabzon Havalimanı
(0462) 325 65 55 
Van Ferit Melen Havalimanı
(0432) 227 01 91  • (0432) 216 56 06

BURULAŞ - BURSA ULAŞIM TOPLU 
TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Müdürlük
BursaRay İşletme Merkezi, Odunluk Mahallesi 
İzmir Yolu, 16130 Nilüfer/Bursa, Türkiye
Bursa Gemlik Şubesi
İskele Demirsubaşı Mahallesi İskele Caddesi 
Gemlik / Bursa (Gemlik Meydanı, Deniz Uçağı 
Terminali Yanı)
Bursa Mudanya Şubesi
Ömerbey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:11 
Mudanya / Bursa ( Mudanya Meydanı, Bursa 
Deniz Otobüsleri (BUDO) Terminali)
Bursa Osmangazi Şubesi
Hamitler Mahallesi Sanayi Caddesi No: 398 
Osmangazi / Bursa (Hamitler Metro İst. Karşısı)
Bursa Heliport Şubesi
BursaRay İşletme Merkezi Yanı, Odunluk 
Mahallesi, İzmir Yolu, 16130 Nilüfer / Bursa 
(Crowne Plaza Karşısı, Helikopter Taksi Pisti)
İstanbul Kabataş Şubesi
Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan 
Caddesi Kabataş Şehir Hatları İskelesi No:32 
Beyoğlu/İstanbul (Bursa Deniz Otobüsleri 
(BUDO) Terminali)
İstanbul Haliç Şubesi
Haliç Balat Kadir Has Caddesi İstanbul 
Büyükşehir Belediyespor Tesisi Yanı Eyüp / 
İstanbul (Haliç Deniz Uçağı Terminali Yanı)
Genel Müdürlük İletişim
Tel: (0224) 452 52 44 • Faks: (0224) 452 52 43
Çağrı Merkezi İletişim 444 99 16
burulas@burulas.com.tr • www.burulas.com.tr
Araç Kiralama Web Adresi
http://rent.burulas.com.tr

DENİZ FİLO
Büyükdere Caddesi No:141 Kat:7
Esentepe-Şişli 34394 İstanbul
Tel: (0212) 337 44 44 • Faks: (0212) 336 61 82
www.denizfilo.com.tr
denizfilo.info@denizbank.com

DFİLO
DEM Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172 
B Blok Giriş Kat Ataşehir İstanbul
Tel: (0216) 577 80 33 • Faks: (0216) 577 80 34
info@dmrotomotiv.com

DİNAMİK RENT A CAR
Atatürk Bulvaı No: 70 Ata Apartman
Kuşadası / Aydın 
Tel: (0256) 612 11 51 • Faks: (0256) 612 26 47 
www.dinamikcar.com
dinamik@dinamikcar.com 
melih@dinamikcar.com

DOKAY FİLO KİRALAMA
Fatih Mh. 188 Sok. No: 12/P Sarnıç
Gaziemir / İZMİR 
Tel: 0232 281 68 44 • Faks: 0232 281 45 93 
www.dokay.com.tr • info@dokay.com.tr
İstanbul
29 Ekim Cad. No: 4 Çobançeşme
Yenibosna / İSTANBUL 
Tel: (0212) 444 0 250

DOLLAR RENT A CAR
İstanbul Bahçelievler Nish
İstanbul Merkez Ofis 
Çobançeşme Mah. Nish İstanbul C blok D:132 
Yenibosna /Bahçelievler /İstanbul 
Tel:444 11 70 • Tel: (0212) 603 69 15
Faks: (0212) 603 69 18
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali
Tel: (0212) 465 2628
Istanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali 
Tel: (0212) 465 3753 - 54
Istanbul Taksim
Kocatepe Mh. Abdulhak Hamit Cd.
No:76/B Taksim-İstanbul
Tel: (0212) 250 10 26-27
Sivas
Tel: (0346) 223 78 78 • GSM : (0532) 231 01 24
Giresun
Tel: (0454) 202 10 00 • GSM: (0533) 024 45 05
Kayseri
Tel: (0352) 233 68 68 • GSM: (0532) 231 01 24
Mersin
Tel: (0324) 326 08 08 • GSM: (0553) 354 86 86 
Diyarbakır
Tel: (0412) 224 15 95 • GSM: (0507) 706 46 95
Erzurum
Tel: (0442) 291 11 11
GSM: (0536) 741 61 21 • 0533 482 08 35
Urfa
Tel: (0414) 312 24 34 • GSM: (0543) 973 91 21
Trabzon
Tel: (0462) 322 12 31 • GSM: (0532) 272 31 60

DRD ARAÇ KİRALAMA
Genel Müdürlük
Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat:2 Papirus 
Plaza 34410, Kağıthane / İstanbul
Tel: (0212) 911 15 00 • Fax: (0212) 911 15 19
www.drd.com.tr • info@drd.com.tr
İstanbul Bakırköy Ofis
Kartaltepe Mah. Ahu Sk. Çınar Apt. No:1, 
Bakırköy / İstanbul
Atatürk Havalimanı Ofis
Yeşilköy Mh. 34149 İstanbul
Kozyatağı Ofis
İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu No: 9/A, 
Kozyatağı / Ataşehir
Kocaeli Ofis
GOSB Meydan Binası 1601/6 Sok. No: 37,
Gebze / Kocaeli

C

D
CENTRAL RENT A CAR
Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Yolu  
No:37 Kat:4 34406 Kağıthane/İST
Tel: (0212) 290 70 10 - 290 70 11
Faks: (0212) 290 67 17 
www. centraltr.com • info@centraltr.com 
Adana 
Tel: (0312) 436 80 55 • Faks: (0312) 436 80 56
Ankara Esenboğa Havalimanı
Tel: (0312) 398 20 62 - 63 • Faks: (0312) 398 20 64
Ankara Dış Hatlar 
Tel: (0312) 398 05 15 • Faks: (0312) 398 05 25
Antalya
Tel: (0242) 316 71 31 • Faks: (0242) 316 08 99
Artvin
Tel: (0466) 212 37 74  • Faks: (0466) 212 38 87
Bursa 
Tel: (0224) 234 05 55 • Faks: (0224) 234 08 88
Bodrum
Tel: (0252) 559 00 76 • Faks: (0252) 559 00 46
Dalaman
Tel: (0252) 692 34 00 • Faks: (0252) 692 36 35
Diyarbakır 
Tel: (0412) 224 11 00 • Faks: (0412) 224 11 01
Eskişehir
Tel: (0222) 221 51 91 - 230 62 61
Faks: (0222) 230 62 80
Erzurum 
Tel : (0442) 291 25 25 • Faks: (0442) 233 25 00
Gaziantep
Tel: (0342) 583 40 30 • Faks: (0342) 583 40 31
Hopa: (0466) 351 37 74 • Faks: (0466) 351 5155
İstanbul Levent
Tel : (0212) 281 28 88 - (0212) 281 81 10
(0212) 281 15 00 • Faks : (0212) 280 31 00
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0212) 465 60 80 - 465 62 04 - 465 62 05 
Faks: (0212) 465 62 06
İstanbul Sabiha Gökcen Havalimanı
Tel : (0216) 588 52 99 • Faks : (0216) 588 51 39
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
Tel: (0232) 274 01 44 - 45 • Faks: (0232) 274 06 44
Kayseri
Tel: (0352) 338 30 30 • Faks: (0352) 338 22 22
Konya
Tel: (0332) 238 73 63 • Faks: (0332) 238 73 63
Samsun:
Tel: (0362) 233 06 61 • Faks: (0362) 233 05 61
Trabzon 
Tel : (0462) 321 65 61 • Faks: (0462) 321 51 61

CEYLAN ARAÇ KİRALAMA
Merkez: 1469 Sok. No:12/A
Alsancak-Konak İzmir
Tel: (0232) 421 87 86
Şube: 570 sok. No: 7/A B Blok No:32 K:1 
Beyazevler Mah. Gazemir- İZMİR 
Tel: (0232) 282 04 92
www.ceylanarackiralama.com

CEYLİN CAR RENTAL
Anadolu Cad. No: 32 /13 Çınarlı / İzmir 
Tel: (0232) 435 22 66 • Faks: (0232) 435 44 52 
www.ceylin.com.tr • ceylin@ceylin.com.tr

ÇE-TUR ÇELEBİ TURİZM TİC. A.Ş.
Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen İş 
Merkezi Kat :4  Akatlar Beşiktaş İstanbul
Tel: (0212) 352 04 14 • Faks: (0212) 351 09 51
info@cetur.com.tr

CORPORENT
Kavacık Mh. Ekinciler Cd. Muhtar Sk.
Tecom Plaza No:5 K:3 P.K. 34810 Beykoz 
İstanbul, Türkiye
Tel: (0216) 322 02 02 • Faks: (0216) 693 10 77
www.corporent.com • info@corporent.com

COŞKUN OTO ALIM SATIM
TİC. LTD. ŞTİ.
Mimar Sinan Mah.Barbaros Hayrettin Paşa 
Cad. No:9 34782  Çekmeköy /  Istanbul 
Tel: (0216) 643 43 43 • Faks: (0216) 641 86 19  
kiralama@coskunoto.com.tr
info@coskunoto.com.tr
www.coskunoto.com.tr
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ECONOMIC TOURISM &
RENT A CAR
Cumhuriyet Caddesi No: 29 Beler Palas
Kat: 2 D: 10  Taksim/İstanbul 
Tel: (0212) 235 44 75 • Faks: (0212) 297 63 52 
www.economicrentacar.com.tr
info@economicrentacar.com.tr

EKAN TOURİSM & CAR RENTAL
Kavaklıdere Sok. No: 23/3
Şili Meydanı - 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
Kuşadası / Aydın
Tel: (0256) 612 11 51 • Faks: (0256) 612 26 47
Bodrum / Muğla
Tel: (0252) 313 77 64 • Faks: (0252) 316 61 98
İstanbul
Tel: (0212) 343 40 30 • Faks: (0212) 343 40 33
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 • Faks: (0342) 335 25 73

EKAR TURİZM SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul
Yeni Bosna Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. 
İstwest Konutları A2A Blok K.1 D.2 
Bahçelievler / İstanbul
Tel: (0212) 801 16 05-6-7-8 Pbx
İstanbul@ekartur.com
Adana
Mücahitler Bulv. Kurtuluş Mah. Bankalar Apt. 
Altı 74/H  Seyhan / Adana 
Tel: (0322) 454 55 55 • Faks: (0322) 458 77 82 
adana@ekartur.com
Mersin
Atatürk Cad. Hamidiye Mah. Çamlıbel Apt. C/
Blok No: 59/A Akdeniz / Mersin
mersin@ekartur.com
Tel: (0324) 238 65 60 • Faks: (0324) 238 65 67 
www.ekartur.com • ekar@ekartur.com 
ekarturizm@hotmail.com

ERESİNLER RENT A CAR
Eresinler Ser Plaza Basın Ekspres Yolu Kavak 
Sokak No: 3  34530 Yenibosna/İstanbul 
Tel: (0212) 451 33 33 • Faks: (0212) 451 34 34 
www.eresinler.com.tr 
rentacar@eresinler.com.tr
İstanbul Etiler
Tel: (0212) 263 72 80 • Faks: (0212) 263 72 81
İstanbul Bostancı
Tel: (0216) 410 89 86 • Faks: (0216) 410 87 34
Ankara
Tel: (0312) 442 53 54 • Faks: (0312) 442 58 54
İzmir
Tel: (0232) 251 51 75 • Faks: (0232) 252 30 44
Antalya
Tel: (0242) 322 11 10 • Faks: (0242) 322 35 50
Bodrum
Tel: (0252) 559 01 41 • Faks:(0252) 559 01 48

ERMO RENT A CAR
Receppaşa Cad. No:12/A Taksim / İstanbul 
Tel: (0212) 237 05 06 • Faks: (0212) 237 62 04 
www.ermorentacar.com 
ure@ermorentacar.com

E

EUROPCAR
Pamukkale Sokak. Fidan Plaza No:2 E-5 Yanyol 
34880 Soğanlık Kartal/İstanbul
Tel: (0216) 427 0 427 • Faks: (0216) 427 15 45
www.europcar.com.tr • info@europcar.com.tr
Adana
Tel: (0322) 453 47 75
Adana Şakirpaşa Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0322) 436 25 63
Alanya
Tel: (0242) 513 19 29
Ankara
Tel: (0312) 426 46 06
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0312) 398 05 03
Antalya Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0242) 330 30 68
Antalya Havalimanı Dış Hatlar Geliş
Tel: (0242) 330 35 06
Ayvalık
Tel: (0266) 312 53 12
Ayvalık Balıkesir Körfez Havalimanı
Tel: (0266) 312 53 12
Belek
Tel: (0242) 715 33 23
Bodrum
Tel: (0252) 313 08 85
Bodrum Milas Havalimanı
Tel: (0252) 523 02 12
Bursa
Tel: (0224) 235 32 70
Çeşme
Tel: (0232) 724 04 44
Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Geliş
Tel: (0252) 792 54 14
Dalaman Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0252) 792 51 16
Dalyan
Tel: (0252) 284 28 16
Denizli
Tel: (0258) 262 33 43
Denizli Çardak Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0258) 264 53 54
Didim
Tel: (0256) 811 35 40
Diyarbakır
Tel: (0412) 224 74 25
Diyarbakır Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0412) 236 04 60
Elazığ Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0424) 218 77 78
Erzurum
Tel: (0442) 234 61 60
Erzurum Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0442) 233 35 60
Eskişehir
Tel: (0222) 231 01 82
Fethiye
Tel: (0252) 614 49 95
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20
İstanbul Taksim
Tel: (0212) 254 77 10
İstanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Geliş
Tel: (0212) 465 36 95
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0212) 465 62 84
İstanbul Kartal
Tel: (0216) 427 04 27
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0216) 588 87 66
İstanbul Merter
Tel: (0212) 677 65 15
Kocaeli Gebze
Tel: (0262) 655 00 40
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
İç Hatlar Geliş Tel: (0232) 274 64 20
Kayseri
Tel: (0352) 338 00 44
Kemer
Tel: (0242) 814 11 40
Konya Tel: (0332) 238 49 49
Kuşadası
Tel: (0256) 614 67 70

Malatya
Tel: (0422) 211 34 34
Mardin
Tel: (0482) 312 09 09
Marmaris
Tel: (0252) 417 45 88
Ordu
Tel: (0452) 777 4 555
Samsun
Tel: (0362) 844 89 49
Side
Tel: (0242) 753 17 64
Sivas
Tel: (0346) 224 00 13
Şanlıurfa
Tel: (0414) 316 47 46
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0462) 325 34 24
Ürgüp
Tel: (0384) 341 88 55
Van
Tel: (0432) 212 00 21

F
FIRST CAR RENTAL TÜRKİYE - AYKA
İstanbul Merkez
Egitim Mah. Hakkı Bey Sok.
No:1/3  Kadıköy-İstanbul 
Tel: (0216) 414 29 52 • 414 AYKA 
Faks: (0216) 338 29 52 • GSM: (0507) 663 94 43
www.aykarentacar.com
res@aykarentacar.com
İstanbul Kadıköy
Tel: (0216) 414 29 52 - 414 AYKA
Faks: (0216) 338 29 52 • GSM: (0507) 663 94 43
www.aykarentacar.com
res@aykarentacar.com
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0507) 663 94 43 • Faks: (0216) 338 29 52 
www.aykarentacar.com
res@aykarentacar.com
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Tel: (0507) 663 94 43 • Faks: (0216) 338 29 52
www.aykarentacar.com
res@aykarentacar.com
Ankara First
Bardacık Sok. 90/1 K. Esat/Ankara
Tel: (0312) 437 02 42 - 437 0 CGA
Faks: (0312) 447 28 34 • GSM: (0542) 241 61 69
www.cgaturizm.com • cavit@cgaturizm.com
İzmir First
1375 Sok. No: 12/C Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 463 32 62 • Faks: (0232) 463 51 21
GSM: (0533) 350 54 17 • info@pgss.com.tr
Antalya First
Soğucaksu Mah. 2. İnönü Cad. Pınar Sitesi
B Blok Kat: 4/8 Pınarlı/Antalya
Tel: (0242) 462 25 72 • Faks: (0242) 462 25 62
GSM: (0532) 641 71 87
www.antalyarentacar.com
info@antalyarentacar.com
Adana First
Mafa Sığmaz Mah. Turgut Özal Bulvarı
No: 127/A Adana
Tel: (0322) 233 63 33 • Faks: (0322) 233 33 57
GSM: 0505 304 69 69 • altinturizm@hotmail.com
Bodrum First
Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi
No: 83 B 16-17 Bodrum/Muğla
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
GSM: (0532) 417 61 76
www.bodrumrentacar.com
info@bodrumrentacar.com
Bodrum Havalimanı
Bodrum Milas Karayolu Güllük Kavşağı
Milas/Muğla
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
GSM: (0532) 417 61 76
www.bodrumrentacar.com
info@bodrumrentacar.com
Bodrum Turgutreis
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
GSM: (0532) 417 61 76

Ankara - Çankaya Ofis
Kavaklıdere Sk. No: 23 Şili Meydanı 06540, 
Çankaya / Ankara
İzmir 
Alsancak Ofis
1375 Sokak No.17/B, Alsancak / İzmir
Adnan Menderes Havalimanı Ofis
9 Eylül Mah. 695 Sok. No: 38B/38C,
Gaziemir /İzmir
Çeşme Ofis
Ilıca Mh., Şifne Cd, 35930, Çeşme / İzmir
Bursa Nilüfer Ofis
Odunluk Mah. Mihraplı Cad. Yılmaz İş Merkezi 
No:12 D:4, Nilüfer / Bursa
Antalya Merkez Ofis
Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Orkun Apt. 
10/A PK 07100, Muratpaşa /Antalya
Bodrum Milas Havalimanı Ofis
Milas Bodrum Karayolu 20. Km No 33/A 
Kemikler Mevkii, Milas/Muğla
Dalaman Havalimanı Ofis
Ege Mah. 30.Sok. No: 10, Dalaman/ Muğla
Marmaris Ofis
Kemeraltı Mah. 124 Sok. No:3 A-B Onbaşıoğlu 
Apt., Marmaris / Muğla
Konya Merkez Ofis
Ferit Paşa Mahallesi Nalçacı Caddesi
No: 39/A,  Konya
Kayseri Ofis
Fevzi Çakmak Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulv. 
Nato Cad. No 108 A, Kocasinan/ Kayseri
Ürgüp Ofis
İmran Mahallesi Suat Hayri Ürgüplü Cad.
No: 4, Ürgüp/Nevşehir

DRD FİLO KİRALAMA
Genel Müdürlük
Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 37 Kat: 2 
Papirus Plaza 34410, Kağıthane / İstanbul
Tel: (0212) 911 15 00 • Fax: (0212) 911 15 19
www.drd.com.tr • info@drd.com.tr 
İstanbul Anadolu Yakası
Barbaros Mah. Ağaoğlu My Office K: 8 No: 35 
34746, Batı Ataşehir/İstanbul
Tel: (0216) 688 65 70 • Faks:(0216) 688 65 58
Adana 
Reşatbey Mh. Fuzuli Cd. Furkan İş Merkezi No: 
9 Kat: 6/14, Seyhan / Adana
Tel: (0322) 456 12 72 • Faks:(0322) 456 12 75
adanabolge@drd.com.tr
Ankara
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata 
Plaza No: 100 / 10 Kat: 5, Balgat / Ankara
Tel: (0312) 472 07 07 • Faks: (0312) 472 07 08
ankarabolge@drd.com.tr 
Antalya
Tel: 0242 445 16 80
antalyabolge@drd.com.tr
Bursa
Üçevler Mah. İzmir Yolu Aysel Sok. Sertepe İş 
Mrk. No: 6 K: 3 / 6, Nilüfer / BURSA
Tel: (0224) 443 46 00 • Faks: 0224 443 53 54
bursabolge@drd.com.tr 
Gaziantep
Tel: (0342) 325 00 08 -09
gaziantepbolge@drd.com.tr 
İzmir
Mansuroğlu Mh. 295/2 Sk. Ege Sun Plz. No:1 
A-Blok D:548, Bayraklı / İzmir
Tel: (0232) 462 78 88 • Faks: (0232) 462 77 68
izmirbolge@drd.com.tr 
Kayseri
Tel: (0352) 251 40 42
kayseribolge@drd.com.tr
Kocaeli
GOSB Meydan Binası 1601/6 Sok. No: 37, 
Gebze/ Kocaeli
Tel: (0262) 225 24 10 • Faks: (0262) 677 12 92
kocaelibolge@drd.com.tr
Konya
Tel: (0332) 255 27 51
konyabolge@drd.com.tr 
Trakya 
Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Caddesi, 
Ağaoğlu My Office 212, Kat:12 D:205,
Güneşli/İstanbul

Tel: (0850) 911 18 90 • Faks: (0212) 777 5016
trakyabolge@drd.com.tr

DUMANKAYA FİLO KİRALAMA
E- 5 Ankara Yolu Pendik Kavşağı
Dumankaya İş Merkezi
No:4 Pendik-İstanbul / Türkiye
Tel: (0216) 999 3 777 • (0850) 221 1 000
Fax: (0216) 585 46 97 • GSM: (530) 940 88 28
www.dumankayafilo.com
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HANGAR OTOMOTİV TURİZM 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Maslak Mah. Ahi Evren G45 Polaris Cad. 
No:4/14 Şişli Maslak / İstanbul
Tel: (0212) 346 03 27 Pbx • Faks: (0212) 346 03 20
www.hangaroto.com • info@hangaroto.com

HAMA OTO KİRALAMA A.Ş.
Fatih Mh. Yakacık Cd. No. 33
Samandıra - Kartal / İstanbul 
Tel: (0216) 561 90 20 • Faks: (0216) 561 90 21 
www.hama-trucks.com 
can.bayrakeri@hama-trucks.com

HAVAŞ TURİZM
Paşa Limanı Cad. No: 73 Paşalimanı
Üsküdar/İstanbul

INTER LIMOUSINE
19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi
No: 13 Kat: 5  Şişli-İstanbul
Tel: (0212) 444 99 77 • Faks: (0212) 361 62 88
www.interlimousine.com.tr
info@interlimousine.com.tr
Ankara
Tel: (0312) 440 61 49 • Faks: (0312) 439 95 58

INTER RENT A CAR
Bostan Sokak Kalecik Apt. 17/1
Yeşilköy Bakırköy / İstanbul  
Tel: (0212) 663 66 65  •  0555 988 88 78  
www.interrentacar.com

IŞIL RENT A CAR
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza 
No: 3 Kat: 9/B Şişli İstanbul
Tel: (0212) 244 33 11 / dhl:162 
Faks: (0212) 244 26 56
www.isilrac.com • info@isilrac.com
reservation@isilrac.com
Ankara Hürriyet Ofis
Tel: (0312) 207 00 00 / dhl: 2224 • Faks: (0312) 
207 00 94
İstanbul Hürriyet Ofis
Tel: (0212) 449 66 19 • Faks: (0212) 449 62 24
İzmir Havalimanı Ofis
Tel: (0232) 274 59 49 • Faks: (0232) 274 59 19
Antalya Hürriyet Ofis
Tel: (0541) 510 96 17

JET FİLO ARAÇ KİRALAMA
Merkez
Kocatepe Mahallesi Lamartin Caddesi No:5 
Ofis Lamartine Binası Kat. 6 No: 601 34437 
Taksim/Beyoğlu /İstanbul
Şube
Meydankavağı Mah. Şehitler Cad. No:40 D:2 
Muratpaşa/ANTALYA
Tel: (0242) 322 34 07 • Faks: (0242) 322 07 34
info@jet-filo.com • www.jet-filo.com  

K&C FİLO KİRALAMA
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.Kısım 18.Sokak
No:612/613/614/615 Maslak -Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 286 65 67 • Faks: (0212) 286 65 69
www.kcoto.com • kcoto@kcoto.com
www.kcotokiralama.com
info@kcotokiralama.com

KMKFİLO ARAÇ KİRALAMA
Değirmenyolu Cad.Birman İş Merkezi No:11 K:4 
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 573 43 • Faks: (0216) 574 46 32
www.kmkfilo.com • info@kmkfilo.com

KOCAELİ KAYA SATIŞ VE
PAZARLAMA A.Ş.
Körfez Mah. Ankara Yolu Cad. NO:111
C Blok Kocaeli/İzmit
Tel: (0262) 335 3871 • Faks: (0262)335 3874
www.kocaelikaya.com.tr

LEASEPLAN
Kağıthane OfisPark Merkez Mah. Bağlar Cad. 
No:14 C Blok Kat:5 34406 Kağıthane / İstanbul
Tel: (0212) 335 71 00 • Faks: (0212) 346 02 78 

Tel: (0216) 531 24 00  • Faks: (0216) 531 25 38 
www.havasturizm.com.tr 
zhic@cinergroup.com.tr
Taksim Ofis
Şehit Muhtar Cad. No: 38 Talimhane
Taksim/İstanbul
Tel: (0212) 254 71 00 • Faks: (0212) 253 33 55

HEDEF FİLO
Genel Müdürlük: Ofishane
Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22
Kat:12-13 Kağıthane / İstanbul
Tel: 0 (212) 368 32 00 • Faks: 0 (212) 368 32 03
İstanbul Anadolu Yakası Ofis
19 Mayıs Mah. Atatürk Cad. Yamaç Sk.
No:3 Kat:4 Vera Plaza Sahrayıcedid
Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 468 31 00 • Faks: (0216) 468 31 03
Bursa Ofis
Ata Bulvarı Gizemler Plaza 3 No:5
D:40 Nilüfer / Bursa
Tel: (0224) 441 08 15 • Faks: (0224) 441 08 55
Ankara Ofis
Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad.
Ambrossia İş Merkezi No:74 Kat:11
Çukurambar / Balgat / Ankara
Tel: (0312) 220 23 46 • Faks: (0312) 220 23 49
İzmir Ofis
Ankara Cad. No: 85 Bayraklı Tower
8.Kat Daire:46 Bayraklı / İzmir
Tel: (0232) 461 89 98 • Faks: (0232) 461 48 84

HERTZ RENT A CAR
Zühtüpaşa Mah. Zahit Bey Sok. No: 15 
Kalamış-Kadıköy / İstanbul 
Tel: (0216) 349 84 86  • Faks: 0216 349 47 65
www.hertz.com.tr
n.hidayetoglu@hertz.com.tr
Taksim / İstanbul
Tel: (0212) 225 64 04 • Faks: (0212) 225 65 06
İstanbul / Kadıköy
Tel. (0216) 337 09 88 • Faks: (0216) 337 09 86
İstanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0212) 465 59 99
Faks: (0212) 465 59 98
İç Hatlar Tel: (0212) 465 59 95
Faks: (0212) 465 59 90 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel. 0216 588 51 91 •  Faks 0216 588 51 93
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Tel: (0322) 432 00 74 Faks: (0322) 432 00 73
Ankara
Tel: (0312) 468 62 90
Faks: (0312) 467 65 41
Ankara Esenboğa Havalimanı
Tel: (0312) 398 05 35 • Faks: (0312) 398 03 96
Antalya Havalimanı
İç Hatlar Tel: (0242) 330 34 65
Faks: (0242) 330 36 88
Club Med Beldi
Tel: (0242) 330 38 48 • Faks: (0242) 330 38 49 
Club Med Palmiye
Tel. (0242) 330 38 48
Faks: (0242) 330 38 49
Club Med Kemer Free Style
Tel: (0242) 330 38 48 • Faks: (0242) 330 38 49
Dalaman Havalimanı
Tel: (0252) 792 54 20 • Faks: (0252) 792 54 19
Bodrum Havalimanı
Tel: (0252) 523 01 37 • Faks: (0252) 523 01 38
Club Med Bodrum
Tel: (0252) 523 01 37 • Faks: (0252) 523 01 38
Diyarbakır Havalimanı G eliş Terminali
Tel: (0412) 236 30 25  • Faks: (0412) 236 30 24
Kayseri Erkilet Havalimanı İç Hatlar Terminali
Tel: (0352) 337 38 15 • Faks: (0352) 337 38 16
İzmir
Tel: (0232) 464 34 40 • Faks: (0232) 464 52 15
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0232) 274 36 10 
Faks: (0232) 274 22 87 
İç Hatlar Tel: (0232) 274 22 48 
Faks: (0232) 274 20 99

GAARAJ
Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:117 
Ümraniye / İstanbul
Tel : 0850 840 85 28 • Faks: (0216) 316 56 57
www.gaaraj.com • bilgi@gaaraj.com

GALERİ DÖNÜŞÜM MOTORLU
ARAÇLAR LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. Pembe Köşk Apt.
No 216/5 Acıbadem-İstanbul
Tel: (0216) 546 07 16- 0545 587 87 85
www.gdarackiralama.com
info@gdarackiralama.com

GARANTİ FİLO
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu
No: 23 Kat: 3 Maslak İstanbul
Tel: 0212 365 31 00
www.garantifilo.com.tr

GARANTİ ARABA
Kartaltepe Mah. Selahattin Kormaç Sok. No:4/A 

Bakırköy 34144 İSTANBUL
Tel: (0212) 583 19 77  • Faks : (0212) 583 19 76
www.garantiaraba.com • info@garantiaraba.com
İstanbul Bayrampaşa
Tel : (0212) 437 00 66 • Faks : (0212) 437 00 67

GENÇ OTO KİRALAMA
Tunalı Hilmi Cad. No:31 Kavaklıdere
Çankaya / Ankara 
Tel: (0312) 417 01 61 • Faks: (0 312) 418 27 96
www.gencotokiralama.com.tr
info@gencotokiralama.com.tr

GEOFİLO - GEOMETRİ İNŞAAT 
OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:5 No:168
Şişli İSTANBUL
Tel: (0212) 222 53 30 • Faks: (0212) 221 64 30
www.geofilo.com • cc@geofilo.com

GERÇEK RENT A CAR
Barbaros Bulvarı Darphane Önü 103/A
Beşiktaş/İstanbul 
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
GİSAD Plaza Yenibosna, Merkez Mh.Çınar Cad. 
No: 6/1 Bahçelievler/İstanbul
Tel: (0212) 454 95 50 • Faks: (0212) 454 95 59 
www.gcr.com.tr • gcr@gisad.com.tr

GRUP OTO KİRALAMA
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 
Ankara Merkez Ofis
Tel: (0312) 284 61 10 • Faks: (0312) 284 61 25

GÜL TURİZM
İstiklal Cad. Ada Çarşısı No: 1
Antakya / Hatay 
Tel - Faks: (0326) 213 41 50-51 
GSM: (0532) 261 76 18 
www.gulturizm.com • gulturizm@antakya.net

GÜNAY MOTORLU ARAÇLAR 
PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İskenderun Yolu Üzeri 7. km Bereket
Günay İş Merkezi  ANTAKYA/HATAY
Tel: (0326) 285 66 03 • Faks: (0326) 285 66 11
otokar@gunaygrup.com.tr
www.gunaygrup.com.tr

GÜNEY OTOMOTİV
Bağlarbaşı Mah. Şahin Sok No: 21
Maltepe-İstanbul
Tel: (0216) 457 79 79 & GSM: 0543 669 10 04
murat@guneyotomotiv.net
www.guneyrentacar.comG
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www.bodrumrentacar.com
info@bodrumrentacar.com
Dalaman First
Hürriyet Mah. Gazi Bulvarı No: 102/A
Dalaman/Muğla
Tel: (0252) 692 39 51 • Faks: (0252) 692 39 81
GSM: (0543) 770 51 01
dlmbonusrentacar@hotmail.com
Batman First
Kültür Mah. Adalet Cad. 22. Sok. No: 30 Batman
Tel: (0488) 213 97 57 • Faks: (0488) 213 97 44
GSM: (0532) 365 48 33
halimturizm@hotmail.com
Kayseri First
Havaalanı Yolu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 
No: 125/B Kayseri
Tel: (0352) 231 76 00 • Faks: (0352) 231 50 05
GSM: (0532) 593 25 98
www.koclarotokiralama.com
info@koclarotokiralama.com
Konya First
Babalık Mah. Vatan Cad. No: 22/E Konya
Tel: (0332) 320 17 76 • Faks: (0332) 320 17 76
GSM: (0532) 224 64 06
Pasha_rentacar@hotmail.com
Gaziantep First
Nuri Pazarbaşı Mah. Çamlıca Konakları Altı
No: 2/C Şahinbey/Gaziantep
Tel: (0342) 245 00 30 • Faks: (0342) 245 00 30
GSM: (0532) 412 35 65
Gultekinkaya27@hotmail.com
Hatay First
İstiklal Cad. Ada Çarşısı No: 1 Antakya/Hatay
Tel: (0326) 213 41 50 • Faks: (0326) 213 41 51
GSM: (0532) 261 76 18
gulturizm@gulturizm.com.tr

FİLOTURK ARAÇ KİRALAMA 
HİZMETLERİ A.Ş.
Pancarlı Mah. Bahriye Üçok Bulvarı No:11 
Şehitkamil/Gaziantep
Tel: (0342) 337 16 16 • Faks: (0342) 337 16 85
www.filoturk.net • info@filoturk.net

FLEETCORP TÜRKİYE
Tamburi Ali Efendi Sok. No:13 34337 Giriş Kat 
Doğuş Center Etiler-Beşiktaş/İstanbul
Tel: (0212) 362 06 00  • Faks: (0212) 323 52 52
www.fleetcorp.com.tr • info@fleetcorp.com.tr
Ege Bölgesi İzmir Ofisi
Çınarlı Mahallesi İslam Kerimov Cad.
No:1 Sunucu Plaza Martı Tower D:907
Bayraklı / İZMİR 
Tel: (0232) 461 62 00

FUGA GRP TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Hoşdere Cad. 208/7 Çankaya 06690 Ankara
Tel: (0312) 440 9 123 • Faks: (0312) 440 9 124 
www.fugaturizm.com • fuga@fugaturizm.com.tr
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MAKS TURİZM OTO KİRALAMA
Çavuşoğlu Mah. Spor Cad. Alacakaya İş 
Merkezi No: 84  K:1 Kartal/İstanbul 
Tel: (0216) 488 31 73 • Faks: (0216) 488 31 78 
www.maksturizm.com
servet.kulan@smartsgc.com

MAYGOLD FİLO
Bahçelievler Mah. Zümrüt Cad. Leman Sokak 
No: 16 Pendik/İstanbul
Tel: (0216) 384 44 44 • Faks: (0216) 511 14 44      
www.maygoldfilo.com

MENGERLER KİRALAMA
Yılanlı Ayazma Sk. No: 12 34020
Davutpaşa / İstanbul 
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 841 80 15 
www.mengerlerkiralama.com
aynur.celtik@avm.com.tr 
İstanbul Davutpaşa
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 841 80 15
İstanbul Etiler
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 358 48 34
İstanbul Kozyatağı
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0216) 573 00 20
İstanbul İkitelli
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 671 11 78
İstanbul Esenler
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 658 10 47
Adana
Tel: (0322) 346 25 00 • Faks: (0322) 346 05 54 
Adana
Tel: (0322) 429 52 52 • Faks: (0322) 429 33 30
Ankara
Tel: (0312) 252 70 80 • Faks: (0312) 252 70 90
Bursa
Tel: (0224) 211 74 15 • Faks: (0224) 211 74 12
Kocaeli
Tel: (0262) 371 32 57 • Faks: (0262) 371 24 61
Milas
Tel: (0252) 513 79 30 • Faks: (0252) 513 79 40
Tekirdağ
Tel: (0282) 685 48 31 • Faks: (0282) 685 48 41
İzmir Bornova
Tel: (0232) 462 60 34 • Faks: (0232) 462 40 13
İzmir Merkez
Tel: (0232) 274 66 66 • Faks: (0232) 274 66 68
Samsun
Tel: (0362) 256 21 00-07 • Faks: (0362) 256 22 01

PASİFİK OTO VE TURİZM TİC.LTD.ŞTİ
İstanbul Vizyon Park
Merkez Mah.29 Ekim Cad. No 3 A1 Kat 7/74
Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 275 42 44  • Faks:  (0212) 272 04 61
www.pasifikoto.com.tr
pasifik@pasifikoto.com.tr

REİS BİREYSEL KİRALAMA
Adres: Halk Bankası Genel Müdürlüğü Önü 
NO:100/A Söğütözü /ANKARA
Tel: 444 63 55 / (0312) 287 00 50
Faks: (0312) 287 00 22
info@reiskiralama.com • www.reisgrubu.com

RENT GO
E-5 Pendik Köprüsü Kavşağı Tunalar Town
Pendik/ İstanbul
Tel: (0216) 379 82 82 • 444 4 061
www.rentgo.com.tr

RENTO FİLO YÖNETİMİ
Evren Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi,
C Blok K: 2/6  Güneşli /İstanbul
Tel: (0212) 489 02 02 • Faks: (0212) 489 02 06 
www.rentofilo.com • info@rentofilo.com

RENTRENT FILO KİRALAMA
Samanyolu Caddesi No: 28/4
İskitler/ANKARA
Tel: (0312) 342 12 36 – 444 4 512
Faks: (0312) 342 12 37
www.rentrent.com.tr • info@rentrent.com.tr

RICH RENT A CAR
Sefa Sirmen Bulv. Grand Yükseliş Oteli 
Lobby Katı İzmit/Kocaeli 
Tel: (0262) 335 55 00 • Faks: (0262) 335 17 60 
www.richrent.com
zenginotm@superonline.com 
reservation@richrent.com 
İzmit / Kocaeli
Tel: (0262) 325 06 07 Faks: (0262) 324 55 22
Gölcük / Kocaeli
Tel: (0262) 412 86 86 Faks: (0262) 412 09 60

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

MERCEDES-BENZ FİNANSAL 
HİZMETLER
Tem Otoyolu Hadımköy Çıkışı Mercedes Cad. 
34500 Bahçeşehir /İstanbul 
Tel: (0212) 866 65 65
Faks: (0212) 858 09 67 
www.mercedes-benz-finansalhizmetler.com
meltem.gursoy@daimler.com

MILLER CAR RENTAL
Merkez Mah. Erseven Sokak No: 3
Kağıthane-İstanbul
Tel: (0212) 246 06 47 • Faks: (0212) 240 20 60
www.millercarrental.com
info@millercarrental.com
İstanbul Kağıthane                
Tel: (0212) 246 06 47 - 48
Çanakkale 
Tel: (0286) 263 63 63

MOR&MORE RENT A CAR
Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. Oyal İş 
Merkezi No: 108/1 K: 9 Esentepe-İstanbul
Tel: (0212) 288 29 71
Fax: (0212) 288 29 83
Bodrum: Cafer Paşa Caddesi, Karakaya İş 
Merkezi No:63/C Bodrum
Tel: (0252) 316 12 00 (pbx)
Faks: (0252) 316 36 46
İzmir: Atıfbey Mah. Etiler Cad. 31/A
Gaziemir/İzmir
Tel: (0232) 251 10 72
Faks: (0232) 251 10 74
0 (850) 455 36 67 - 444 9 MOR (667)
www.morandmore.com
info@morandmore.com

MULTI CAR  RENTAL  - MCR  / 
MULTINET KURUMSAL
HİZMETLER A.Ş.
Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok.
Multinet Plaza No:12 Şişli 34394 İstanbul
Tel: 444 56 87 • Fax: (0212) 274 85 85 
www.multicarrental.com

M

O
OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT 
KİRALAMA A.Ş.
Köybaşı Cd. No:83 34464 Yeniköy – İstanbul
Tel: (0212) 299 30 00 / 444 5 OTO
Faks: (0212) 223 54 54
www.otoplan.com.tr • info@otoplan.com.tr

OPTIMAL - AUTO LEASE
Maslak Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No.4 
K.9 D. 29 Şişli-İstanbul 
Tel: (0212) 290 70 20 • Faks: (0212) 290 70 24 
www.optimalautolease.com 
info@optimalautolease.com

ÖLMEZLER - İBS TURİZM
Atatürk Cad. No: 374/A D:4 Alsancak/İzmir 
Tel: (0232) 464 61 50 • Faks: (0232) 422 05 50 
www.olmezlergrup.com
info@olmezlergrup.com

P

R

SANDIKÇI KARDEŞLER OTOM.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yeşiltepe Mah. D-100 Yanyol Cad. No:137
PK: 54200  Erenler/SAKARYA
Tel : (0264) 275 50 64 • Fax: (0264) 275 96 39
info@sandikcilar.com • www.sandikcilar.com

SIXT RENT A CAR /
ARTI SEYAHAT ACENTESİ A.Ş.
Cumhuriyet Bulvarı N:141/A Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 463 89 99 • Faks: (0232) 463 13 75
Rezervasyon Merkezi: +90 (232) 444 00 76
www.sixt.com.tr • 4440076@sixt.com.tr
Çağrı Merkezi: 444 0076
Ankara Havalimanı
Antalya Havalimanı
Bodrum Ofis
Bursa Şehir Ofis

S

TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR 
TAŞIMACILIK TİC. VE İNŞ.LTD.ŞTİ.
Ankara Merkez
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:252
Macunmahallesi Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 397 34 34  • (0312) 591 34 12
Faks: 0312 397 13 13  • (0312) 397 24 81
İstanbul Merkez
İstanbul Cad. Nazlı Sokak Gökmahal
B-21 Göktürk-Kemerburgaz / İSTANBUL
Tel: (0212) 322 32 11 • Faks: (0212) 322 34 28
www.tanoto.com.tr • info@tanoto.com.tr 
kiralama@tanoto.com.tr

TEB ARVAL ARAÇ
FİLO KİRALAMA A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: 1
Kat 5 – 6 34349  Beşiktaş/İstanbul 
Tel. (0212) 337 55 00 • Faks (0212) 292 64 30
www.tebarval.com.tr
tebarval@tebarval.com.tr

THRIFTY CAR RENTAL
Rezervasyon & Merkez Ofis:
Tel: +90 444 22 07 • +90 212 603 61 82
Fax: +90 212 603 61 84
E-mail: info@thrifty.com.tr
Istanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Terminali
Tel: (0212) 465 81 00 / 01
Istanbul Atatürk Havalimanı
İç Hatlar Terminali
Tel: (0212) 465 31 53 / 55
Istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
(Terminal Karşısı)
Sabiha Gökçen Havalimanı Karşısı
Ankara Cad. No: 409 / Lukoil Benzin İstasyonu
Kurtköy Tel: (0216) 482 55 11 / 51

Bursa Havalimanı
Çerkezköy Şehir Ofis
Dalaman Havalimanı
Diyarbakır Ofis
Gaziantep Şehir Ofis
Gaziantep Havalimanı İç Hat
Gaziantep Havalimanı Dış Hat
İstanbul Etiler Ofis
İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi Ofis
İstanbul Ataşehir Ofis
İstanbul Kozyatağı Ofis
İstanbul Çekmeköy / Ümraniye 
İstanbul Atatürk Havalimanı Ofis
İstanbul Hilton Ofis
İzmir Şehir Ofis
İzmir Havalimanı
Kayseri Şehir Ofis
Kayseri Havalimanı
Kapadokya Ofis
Kuşadası Ofis
Marmaris Ofis
Adana Ofis
Samsun Ofis
Samsun Havalimanı
Sivas Ofis
Sivas Havalimanı

SIMA RENT A CAR
Ankara Yolu 4. Km. No:168 / B Çorum
Tel: (0 542) 513 33 33
www.simarentacar.com

STARFİLO FİLO HİZMETLERİ A.Ş.
Fatih Mh. Yakacık Cd. No: 24
Ortadağ – Sancaktepe-İstanbul
Tel: (0216) 999 49 94 • 444 03 02
(0542) 453 19 14 • Faks: (0216) 561 24 81
info@starfilo.com.tr • www.starfilo.com.tr
İstanbul Yeşilköy Ofis Tel: 444 03 02
Mersin Ofis Tel: (0324) 676 47 33 • 444 03 02

T

www.leaseplan.com.tr
leaseplan@leaseplan.com.tr

LİDER FİLO
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Giz 2000 
Plaza No:7 K:9 D:33-34
Maslak – Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 347 58 00  • Faks: (0212) 274 86 66
Call Center: 444 9 011
www.liderfilo.com.tr
info@liderfilo.com.tr 
İstanbul Ofis: 
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. 
Ağaoğlu My Office 212 No:5 Kat:23 D:390 
Güneşli / İstanbul
Tel: (0212) 500 35 75 
Faks: (0212) 500 35 80
Call Center: 444 9 011 
info@liderfilo.com.tr
Ankara Ofis: 
Saray Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet 
Cad. Ak Sok. No: 8 / 9 (1 B) Pursaklar / Ankara
Tel: (0312) 399 46 46 • Faks: (0312) 399 59 00
Call Center: 444 9 011
info@liderfilo.com.tr
İzmir Ofis:
9 Eylül Mah. 695 Sok. No: 36/K Sarnıç / İzmir
Tel: (232) 252 07 17  Faks: (232) 252 02 06
Call Center: 444 9 011 
info@liderfilo.com.tr

Antalya
Tel: (0242) 354 07 42 • Faks: (0242) 354 07 03
Ankara
Tel: (0312) 426 08 88 • Faks: (0312) 426 07 77
Çorlu /Tekirdağ
Tel: (0282) 653 71 11 • Faks: (0282) 653 71 55

PLAN TOURS
Cumhuriyet Cad. No: 83/1 Elmadağ/İstanbul
Tel: (0212) 234 77 77 • Faks: (0212) 231 89 65 
www.plantours.com • operation@plantours.com

PUSULA OTO KİRALAMA
Ressam Salih Ermez Cad.15/1 Gözcübaba 
Göztepe/İstanbul 
Tel: (0216) 565 48 47 • Faks: (0216) 566 25 99 
www.pusulaoto.com • info@pusulaoto.com
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ZAFER RENT A CAR
Akdeniz Cad. No: 8 35210
Pasaport-Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 425 66 00 • Faks: (0232) 483 09 04 
www.zaferrentacar.com
info@zaferrentacar.com 
İzmir Havalimanı 
Tel/Faks: (0232) 274 23 74
Rezervasyon Tel: (0232) 425 66 00

ZEPLİN CAR RENTAL
Kore Şehitleri Cad.38/8 Zincirlikuyu /İstanbul 
Tel: (0212) 444 01 34 / 273 24 00
Faks: (0212)273 28 88
www.zeplincar.com • res@zeplincar.com
İstanbul / Merkez
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
İstanbul / Zincirlikuyu
Tel: (0212) 273 60 35
Faks: (0212) 273 60 36
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
İstanbul / Bostancı
Tel: (0216) 362 42 48 • Faks: (0216) 362 42 50
İstanbul / Pendik
Tel: (0216) 511 18 25 • Faks: (0216) 511 18 26

Istanbul Taksim
Abdulhakhamit Cad. No: 34 Green Park Hotel
Taksim Tel: (0212) 235 06 06
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar Terminali 
Tel: (0232) 274 11 71
Ankara Esenboğa Havalimanı
Dış Hatlar Terminali
Tel: (0312) 398 24 54
Kayseri - Şehir Merkezi
Tel: (0352) 222 63 66
Malatya
Anemon Hotel (Şehir Merkezi)
Tel: (0422) 238 18 40

TFS OTO KİRALAMA
Hüseyin Çelik Sok. No:3 D:10
Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 380 36 00 • Faks: (0216) 380 81 40 
www.mineralgroup.com.tr 
info@mineralgroup.com.tr 
İzmir
Tel: (0232) 374 28 20 Faks: (0232) 374 28 40

TUNA FİLO KİRALAMA
Zümrütevler Mahallesi Nazmi İlker Sokak
Tuna Plaza No: 6 Maltepe / İstanbul 
Tel: (0216) 441 72 42 • Faks: (0216) 441 27 08
www.tunafilo.com • info@tunafilo.com

TUNALAR OTOMOTİV 
Tunalar Ford Plaza Yıldızlı Beldesi 61330
Akçaabat/ Trabzon
Tel: (0462) 248 12 00 
www.tunalar.net

TRAVELIUM TOURISM AND
TRAVEL AGENCY 
Taksim Taşkışla Cad. Hyatt Regency Otel 
No:1 Beyoğlu/İstanbul 
Tel: (0212) 240 88 20 • Faks: (0212) 240 81 10 
www.travelium.com.tr
rentacar@travelium.com.tr 
barslan@travelium.com.tr

TRIO CAR RENTAL
Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyol Cad. No.8 E/1 
P.K. 34692 Üsküdar /İSTANBUL
Tel: (0216) 505 45 42 • Faks: (0216) 505 45 12
www.triocarrental.com
info@triocarrental.com
Merkez Rezervasyon
Tel: (0212) 505 45 42 • Faks: (0212) 505 45 12
rezervasyon@triocarrental.com 
Hizmet Noktalarımız 
Adana
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Ankara
Ankara Esenboğa Havalimanı
Antalya
Antalya Havalimanı
Ayvalık / Balıkesir
Balıkesir Edremit Körfez Havalimanı
Batman Havalimanı
Bursa 
Bodrum
Dalaman
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Erzurum Havalimanı
Gaziantep Havalimanı
İstanbul Atatürk Havalimanı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İzmir
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Kayseri
Konya
Malatya
Marmaris
Nevşehir Ürgüp
Samsun
Sivas

İstanbul / Esenyurt - Beylikdüzü
Tel: (0212) 423 06 34 • Faks: (0212) 423 06 33 
Ankara / Çankaya
Tel: (0312) 441 22 55 • Faks: (0312) 442 46 66
Ankara / Çankaya
Tel: (0312) 437 38 32 • Faks: (0312) 437 38 42 
Ankara / İstanbul Yolu
Tel: (0312) 387 01 34 • Faks: (0312) 387 01 31
İzmir / Havalimanı
Tel: (0232) 274 31 67 • Faks: (0232) 274 31 57
İzmir / Bornova
Tel: (0232) 486 01 34 • Faks: (0232) 486 01 36
Antalya
Tel: (0242) 323 92 44 • Faks: (0242) 323 93 73
Denizli
Tel: (0258) 268 55 65 • Faks: (0212) 273 28 88
Çorlu
Tel: (0282) 673 71 80 • Faks: (0282) 673 71 82
İzmit
Tel: (0262) 325 04 01 • Faks: (0262) 325 04 03
Zonguldak
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
Adana
Tel: (0322) 457 07 79 • Faks: (0322) 457 67 86
Afyon
Tel: (0272) 215 40 07 • Faks: (0272) 215 40 07
Aydın
Tel: (0256) 226 33 38 • Faks: (0256) 226 33 39
Balıkesir
Tel: (0266) 221 88 90 • Faks: (0266) 221 8893 
Bandırma
Tel: (0266) 221 88 90 • Faks: (0266) 221 8893 
Batman
Tel: (0488) 213 97 57 •  Faks: (0488) 213 97 44
Bodrum
Tel: (0252) 559 02 65 • Faks: (0252) 559 02 75
Bursa
Tel: (0224) 224 35 87 • Faks: (0224) 224 35 87
Çorum
Tel: (0364) 224 94 94 • Faks: (0364) 224 48 58
Dalaman
Tel: (0252) 612 77 78 • Faks: (0252) 612 39 99
Diyarbakır
Tel: (0412) 229 46 01 • Faks: (0412) 229 46 02
Edremit Tel: (0530) 941 60 39 
Elazığ
Tel: (0424) 233 01 21 • Faks: (0424) 233 01 21
Erzincan
Tel: (0446) 214 69 71 • Faks: (0446) 214 22 49
Erzurum
Tel: (0442) 234 74 84 • Faks: (0442) 234 74 92
Eskişehir
Tel: (0224) 224 35 87 • Faks: (0224) 224 35 87
Gaziantep
Tel: (0342) 324 48 00 • Faks: (0342) 324 48 68
Hatay
Tel: (0326) 221 65 11 • Faks: (0326) 221 65 12
İskenderun
Tel: (0326) 619 01 07 • Faks: (0326) 619 01 07
Kayseri
Tel: (0352) 338 21 40 • Faks: (0352) 338 21 50
Konya
Tel: (0332) 236 51 79 • Faks: (0332) 238 94 34
Kütahya
Tel: (0272) 215 40 07 • Faks: (0272) 215 40 07
Marmaris
Tel: (0252) 413 46 69 • Faks: (0252) 413 46 70
Mersin
Tel: (0324) 333 00 10 • Faks: (0324) 328 85 89
Nevşehir-Ürgüp
Tel: (0384) 212 77 44 • Faks: (0384) 212 77 44
Samsun Tel: (0532) 428 38 95
Sivas
Tel: (0346) 221 83 61 • Faks: (0346) 295 13 94
Tokat
Tel: (0356) 212 28 44 • Faks: (0356) 212 38 44
Trabzon
Tel: (0462) 328 04 44 • Faks: (0462) 328 04 04
Urfa
Tel: (0414) 312 53 18 • Faks: (0414) 312 53 18
Uşak
Tel: (0272) 215 40 07• Faks: (0272) 215 40 07
Van
Tel: (0432) 214 65 75 • Faks: (0432) 215 47 67

U

Y

Z

YES OTO - ENTERPRISE TÜRKİYE
ARAÇ KİRALAMA
Tem Otoyolu Kavacık Kavşağı
Ford Plaza K. 4 Beykoz-İstanbul
Tel: (0216) 680 06 90 pbx 
Faks: (0216) 680 06 99
İstanbul Taksim
Tel: (0212) 254 77 19 - 253 58 17
Faks: (0212) 253 58 17
İstanbul / Kavacık
Tel: (0216) 680 06 90 
Faks: (0216) 680 06 99
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (0212) 465 35 46 – 465 32 39 – 465 04 64
Faks: (0212) 465 35 46
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0212) 465 77 93  • Faks: (0212) 465 77 94
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0216) 588 87 07 – 588 87 06
Faks: (0216) 588 87 05
Ankara
Tel: (0312) 427 64 53 - 426 45 65
Faks: (312) 426 63 87
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0312) 398 21 66 • Faks: (0312) 398 21 67
İzmir
Tel: (0232) 422 71 07 - 422 24 99
Faks: (0232) 422 24 99
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0232) 274 39 10 • Faks: (0232) 274 39 11
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar
Tel : (0232) 274 62 65 • Faks : (0232) 274 62 75
Adana
Tel: (0322) 453 09 87 - 459 83 25 
Faks: (0322) 458 33 78
Adana Havaalanı İç Hatlar
Tel: (0322) 432 27 43 • Faks: (0322) 458 33 78
Adana Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (0322) 432 27 43 • Faks: (0322) 458 33 78
Antalya Havaalanı İç Hatlar
Tel: (0242) 330 35 57 • Faks: (0242) 330 35 58

Antalya Havalimanı Dış Hatlar T-1 Geliş
Tel: (0242) 330 33 16 • Faks: (0242) 330 33 16
Antalya Havalimanı Dış Hatlar T-2 Geliş
Tel: (0242) 330 33 17• Faks: (0242) 330 33 17
Aydın/Kuşadası 
Tel:  0256 618 00 38 • Faks :  0256 618 00 38
Balıkesir-Ayvalık 
Tel: 0266 312 69 19 • Faks : 0266 312 69 19
Bursa 
Tel: 0224 234 57 55 • Faks: 0224 234 57 55
Bodrum Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali 
Tel: 0252 523 02 16 • Faks : 0252 523 00 27
Batman Havalimanı
Tel: (0506) 508 45 55
Diyarbakır
Tel: (0412) 228 22 17 • Faks: (0412) 228 22 17
Dalaman
Tel: (0252) 697 51 20 • Faks: (0252) 697 51 20
Erzurum
Tel: (0442) 234 30 25 • Faks: (0442) 234 30 24
Erzurum Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0442) 234 30 25 • Faks: (0442) 234 30 24
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0342) 336 77 18 • Faks: (0342) 339 13 39
Gaziantep Havalimanı Dış Hatlar Geliş
Tel: (0342) 336 77 18 • Faks: (0342) 339 13 39
Hatay Havalimanı
Tel: (0530) 283 34 11 • Faks: (0326) 221 65 12
Hatay Merkez
Tel: (0530) 283 34 01 • Faks: (0326) 221 65 12
Marmaris
Tel: (0252) 413 61 91
Nevşehir
Tel: (0384) 341 65 41 - 42 • Faks: (0384) 341 65 43
Kayseri
Tel: (0352) 338 21 40 • Faks: (0352) 338 21 50
Kocaeli Merkez
Tel: (0262) 331 55 41
Konya 
Tel: (0332) 220 00 75  • Faks: (0332) 220 00 97
Mardin 
Tel: 0530 036 89 08 • Faks: 0482 313 11 10
Samsun
Tel: (0362) 202 00 15  • Faks: (0362) 202 00 15
Sivas
Tel: (0346) 223 30 58 • Faks: (0346) 223 30 58
Trabzon Havalimanı İç Hatlar
Tel: (0462) 325 32 52  • Faks: (0462) 323 23 16

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

ULUGÖL OTOMOTİV SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Çiçek 
Sk. No.2  Ataşehir/İstanbul
Tel: (0216) 575 50 55 • Faks: (0216) 573 06 05 
www.filonet.com.tr  • info@filonet.com.tr

ÜÇYILMAZLAR TUR. ve OTO BAKIM 
SER. HİZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Seyrantepe Mh. Altınay Cad. No: 9
Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 321 33 10 /11 • Faks: 0212 321 33 12
www.ucyilmazlaroto.com 
coskun@ucyilmazlaroto.com 
Antalya
Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı No:800
Tel: 0242 313 12 91/93/95 • Faks: 0242 313 12 82

Şanlıurfa
Şanlıurfa Havalimanı
Trabzon Havalimanı
Van

TURENT FİLO KİRALAMA
Nispetiye Caddesi Firuze Sok. 1/1 34340
Etiler/İstanbul
Tel:  0212 351 01 10 (pbx)  • Fax: 0212 351 33 03
info@turent.com.tr • www.turent.com.tr








