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Yönetim Kurulu olarak hizmet dönemimizin sonuna yaklaflmaktay›z. Bu noktada
san›r›m sektörümüzün ihtiyaçlar›n› ve derne¤imizin yapabileceklerini analiz etmek
faydal› olacakt›r.

TOKKDER’in bünyesindeki günlük araç kiralama ifli yapan kurulufllar ve uzun süreli
operasyonel araç kiralama ifli ile ifltigal eden kurulufllar›n ortak ve farkl› sorunlar›
bulunmaktad›r.

Sektörümüzün en önemli eksi¤i bir kanunu veya yasal bir düzenlemesi olmamas›d›r. fiunu
bilmek gerekir ki Türkiye’de kendi kanunu olan sektör say›s› çok azd›r. Bu durum iflimizi
oldukça zorlaflt›rmaktad›r. Öte yandan çok az say›da ifl kolunun bu kadar farkl› kanun ve
uygulama alan› ile iliflkisi vard›r. Bizim sektörümüz, ticaret mevzuat› ve Maliye’nin 
mevzuatlar› d›fl›nda Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve ‹çiflleri Bakanl›¤› mevzuatlar›na da tabi haldedir.
Bu nedenle ayr› bir yasal düzenlemeye ihtiyac› vard›r.

Sektörümüzün presitiji konusunda da yap›lmas› gerekenler oldu¤unu düflünüyoruz.  Bugün
kiralama ifl kolunun di¤er endüstriler taraf›ndan alg›s› yeterince yüksek de¤ildir. Özellikle
ba¤lant›l› oldu¤umuz sektörler ve onlar›n sektör kurulufllar› ile iliflkilerin gelifltirilmesi, sadece
flirketlerimizin ifl iliflkilerini gelifltirmekle kalmay›p sektörün alg›s›n› da yükseltecektir.

Sektörümüz ifl yapma kurallar›n› henüz tam olarak olgunlaflt›ramam›flt›r. Verilmekte olan
hizmetin minimum standartlar› ve uygulamalar› oturtulmal›d›r. Bu durum sektörde sa¤l›kl› bir
rekabet ortam›n›n oluflturulmas› için flartt›r. Dernek bu amaçla seminerler ve e¤itimler 
düzenlenmeli, iyi uygulamalar›n sektör taraf›ndan paylafl›lmas›n› sa¤lamal›d›r. Bu ayn› zamanda
sektörün alg›s›n› yükseltecektir.

Mutlaka derne¤imizin bu ifllerin ve bunlara ba¤l› projelerin alt›ndan kalkmak için profesyonel insan
ve parasal kaynaklara ihtiyac› olacakt›r. Bizler, yönetim kurulu olarak görev süremiz içerisinde bu
konulara e¤ilmeye çal›flt›k. Bu konular›n yeni yönetim kurulunun da öncelikli gündeminde olmas›
gerekti¤ini düflünüyorum.
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Otomobil Yetkili Sat›c›lar› Derne¤i OYDER’in 20.
kurulufl y›l› kapsam›nda düzenlenen “Otomotiv Sek-
törünün Gelece¤i” konulu panel 24 fiubat 2010 tari-
hinde gerçekleflti. Rahmi Koç’un onur konu¤u olarak
kat›ld›¤› panelde sektörün dikkatini çeken bafll›klar
ön plana ç›kar›ld›. Panelin aç›l›fl konuflmas›n› gerçek-
lefltiren OYDER Yönetim Kurulu Baflkan› Tar›k Ta-
flar, dernek olarak hedeflerini yeniden yap›land›rd›k-
lar›n› ve sektörün tüketiciye dokunan tek sivil toplum
kuruluflu olduklar› için ilerleyen dönemde tüketicinin
nabz›n› tutma yönünde daha a¤›rl›kl› çal›flmalar ya-
pacaklar›n› belirtti. Otomotiv Distribütörleri Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim Aybar, Otomotiv
Sanayi Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Turgay Du-
rak, Tofafl CEO’su Ali Pand›r ve Do¤ufl Otomotiv
Yönetim Kurulu Baflkan› Aclan Acar sektörün gelece-
¤ini irdeleyen isimler aras›nda yer ald›. Oturumlar›n
Hyundai-Assan Genel Müdürü Kurthan Tarakç›o¤-
lu’nun moderatörlü¤ünde gerçekleflti¤i panelde, ulus-

lararas› konuflmac›lar aras›nda ise; Venedik Üniversi-
tesi’nden Prof. Leonardo Buzzavo ve AVAG Holding
CEO’su Dr. Volker Borkowski kat›l›mc›larla deneyim
ve bilgilerini paylaflt›. 

OTOMOT‹V SEKTÖRÜ, OYDER’‹N 20. YILINDA
AYNI PLATFORMDA BULUfiTU

Fiat Punto Evo’nun kaputu alt›nda
yer alan ve Fiat Powertrain
Technologies taraf›ndan gelifltirilen
MultiAir motor teknolojisi, Autobest
jürisi taraf›ndan 2009 Technobest
ödülüne lay›k görüldü. Autobest
jürisi, Fiat Grubu’na ödülü motor
küçültme çal›flmalar›n›n bir bilim
oldu¤unu kan›tlad›¤› için verdiklerini
belirtirken, MultiAir teknolojisinin

emisyonlar›n› yüzde 10 azaltan
fakat buna karfl›n motor gücünü
yüzde 10, torkunu ise yüzde 15
art›rabilen yenilikçi bir teknoloji
oldu¤unu dile getirdi. Ülkemizde

Aral›k ay› sonunda sat›fla sunulan
Fiat Punto Evo’nun 1.4 litre 105
HP’lik motor seçene¤inde ödüllü
MultiAir teknolojisi yer al›yor.

FIAT PUNTO EVO’NUN MULTIAIR MOTORUNA
TEKNOLOJ‹ ÖDÜLÜ
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Geçti¤imiz günlerde Ferrari’nin, yeni 458 Italia
modeline orijinal lastik partneri olarak seçti¤i Brid-
gestone, Citroen’in de tercihi oldu. 
Bridgestone, Citroen’in C3 compact modeli ve yeni
lüks DS serisinin ilk modeli olan DS3’ün orijinal
lastik sa¤lay›c›s› olacak. Citroen, 2010 y›l›n›n 2.
çeyre¤i itibar›yla Türkiye’de de sat›fla sunulacak
olan yeni lüks DS3, üç kap›l› hatchback modeli için
Bridgestone'un 17 inç boyutundaki birinci s›n›f
spor lasti¤i Potenza RE050A lastiklerini kullana-
cak. Mart ay›nda Türk tüketicilerle buluflacak olan
yeni  C3 befl kap›l› hatchback modeli için de 15 inç
boyutundaki jantlarla sunulan Turanza ER300 las-
tiklerini tercih etti.

CITROEN’IN TERC‹H‹
BRIDGESTONE

Opel, yeni üyesi Meriva’y›, Cenevre Otomobil Fuar›’nda ya-
p›lacak olan dünya lansman›yla tan›tt›. Meriva'n›n en dikkat
çeken özelli¤i olan ters yöne aç›lan arka kap›lar›, çocuklu 
ailelerin hayat›n› kolaylaflt›rmak için düflünülmüfl. Meriva,
fonksiyonellik aç›s›ndan da oldukça iddial›. Koltuklar›n hare-
ket kabiliyetinin yan› s›ra arka koltuklar›n da ileri-geri hare-
ket edebilmesi iç mekanda rahatl›k sunuyor. Arka koltuklar›n
ortas›nda oldu¤u gibi ön koltuklar›n ortas›nda da oldukça
büyük eflya gözleri yer al›yor, genifl görüfl aç›s› ve kumandala-
r›n tek bir alanda toplanmas› ise baflar›l› bir etki uyand›r›yor.
Opel'in yeni marka kimli¤ini temsil eden Meriva'n›n yüzü,
kasl› detaylarla tamamlanm›fl. Oldukça büyük farlar d›fl tasa-
r›mda dikkat çeken di¤er bir özellik. Türkiye’ye 2010’un son
çeyre¤inde gelmesi beklenen Meriva, 1.3 dizel ve 1.4 turbo
benzinli motor seçeneklerine sahip olacak.

OPEL’DEN YEN‹ B‹R A‹LE OTOMOB‹L‹

Karada yaflayan bitkiler taraf›ndan her y›l atmosfere ka-
zand›r›lan 140.9 milyar ton Oksijen’in yüzde 66’s› a¤aç-
lardan sa¤lan›yor. Ayr›ca hava filtrasyonunda oldukça
büyük bir orana sahip a¤açlar, artan otomobil kullan›m›-
n›n yaratt›¤› kirlili¤e karfl› etkili bir çözüm yolu olarak
görülüyor. Bu bilinçle yola ç›kan TEB Arval, TEMA
Vakf› ile iflbirli¤i yaparak, kendisinden kiralanan her araç
için Tekirda¤ Hat›ra Orman›’nda bir fidan› toprakla bu-
luflturuyor. Operasyonel kiralama ve araç filo yönetimi-
nin önemli flirketleri aras›nda yer alan TEB Arval, küresel
›s›nma ile mücadelede karbon sal›n›m›n›n azalt›lmas› ve
sürdürülebilir kalk›nmaya katk› sa¤lamak için bafllatt›¤›
proje ile, araç filolar›n›n neden oldu¤u Karbondioksit
emisyon oran›n› fidan dikerek düflürmeyi ve do¤ada b›-
rakt›¤› karbon izini azaltmay› hedefliyor. Filosunda 3 bin
araç bulunan TEB Arval, artan müflteri hacmi ve büyü-
yen araç filosu ile çevreye olan katk›s›n› art›rmay› planl›-
yor. TEB Arval ve TEMA Vakf›’n›n anlaml› iflbirli¤ini
ifade eden TEMA Fidan Dikim Sertifikalar›, müflterilere
ruhsatlar›n›n içinde teslim ediliyor. 

DO⁄ANIN ZENG‹NL‹⁄‹NE
B‹R KATKI DA 
TEB ARVAL’DEN
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‹talyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, global anlam-
da bafllatt›¤› kurumsal ikinci el otomobil sat›fl organizasyo-
nu kapsam›nda 24 ay garanti sunan ilk lüks marka oldu.
Tofafl çat›s› alt›nda FerMas Oto taraf›ndan Türkiye’de de
hayata geçirilen sistem kapsam›nda, lüks bir spor otomobil
sahibi olmak isteyen müflterilere, huzur ve güven içinde 8
yafl›na kadar kullan›lm›fl bir Ferrari sahibi olma imkan›
sa¤lan›yor. 190 noktadan muayene ve fabrika destekli 24
ay garantili ikinci el sat›fl organizasyonu, Ferrari 575M
Maranello’dan Ferrari 360 Modena’ya kadar V8 ve V12
motorlu çok say›da Ferrari modelini kaps›yor.

FERRARI’DEN GLOBAL
‹K‹NC‹ EL ATA⁄I

2008 y›l› Kas›m ay›nda Türkiye’de sat›fla sunulan Geely
modelleri ilgi ile karfl›lan›maya devam ediyor. Pazarda ye-
ni bir marka olmas›na ra¤men Türkiye’deki ilk y›-
l›nda 1.000 adedi aflan bir sat›fl rakan›na ulaflan
Geely, 2010 y›l›na da bir filo sat›fl›na imza
atarak bafllad›. Geely Çorlu bayii
Ertu¤rul Otomotiv, Çorlu mer-
kezli Com ‹laç Kimya’ya 30
adet Geely Echo sat›fl› gerçeklefl-
tirdi. Garanti kapsam›nda LPG
kiti de tak›lm›fl olan Geely Echo
araçlar, Com ‹laç taraf›ndan Türkiye genelindeki tüm sa-
t›fl ve pazarlama flubelerinde kullan›lacak. Geely Echo’lar-

da ayr›ca 100.000 km / 3 y›l garantisi de sunuluyor. 
Geely Echo’da, EBD destekli ABS fren sistemi, kap› içi çe-

lik koruma barlar›, immobilizer, darbe
emici direksiyon mili, sürücü ve yol-

cu hava yast›¤› standart olarak
sunulan güvenlik ekipmanlar›n-
dan baz›lar›.  Ayr›ca, deri di-
reksiyon simidi ve vites topu-
zu, krom iç kap› kollar›, radyo

ve CD çalar, tek dokunuflla aç›-
labilen elektrikli ön ve arka cam-

lar, uzaktan kumandal› merkezi kilit, araç içi yaflam›
konforlu k›lan özellikler olarak öne ç›k›yor.

GEELY F‹LOSUNU BÜYÜTÜYOR

Türkiye’deki operasyonlar›na 1974 y›l›nda
bafllayan AVIS Türkiye, genifl araç filosu ve ar-
tan ofis say›s› ile büyümeye devam ediyor.
Türkiye’deki 50. ofisini Ad›yaman’da hizmete
açan Avis Türkiye, 36 y›ll›k tecrübesi ve güve-
nilirli¤i ile tüm araç kiralama ihtiyaçlar›na h›z-
l› ve etkili çözümler üretmeye devam ediyor.
Avrupa’da dört y›l üst üste en yüksek müflteri
memnuniyeti sunan ülke ödülünü alan, 2008
y›l›nda EAMEA (Avrupa, Afrika, Orta Do¤u,
Asya) Bölgesinde “Y›l›n Ülkesi” ödülüne lay›k
görülen ve geçti¤imiz günlerde turizm tafl›ma-
c›l›¤› alan›nda en iyi marka seçilen Avis Türki-
ye, Ad›yaman’da açt›¤› yeni ofisiyle GAP turiz-
mine farkl› bir soluk getirecek. 

AVIS 
TÜRK‹YE’N‹N 
50. H‹ZMET 
NOKTASI 
ADIYAMAN’DA 
AÇILDI
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RENAULT’UN
TELEV‹ZYON
KANALI
RENAULT TV
YAYIN 
HAYATINA
BAfiLADI

VOLVO’DAN 2.0 L‹TREL‹K YEN‹
GTDi MOTOR

LASDER, 2010 YILINDA 
61.000 TON ATIK LAST‹K
DE⁄ERLEND‹RECEK

Türkiye’nin önde gelen lastik üretici ve ithalatç›lar›n›n bir araya gel-
mesiyle kurulan ve son iki y›l içerisindeki kat›l›mlarla üye say›s›n› se-
kize ç›karan LASDER, 2010 y›l›nda 61 bin ton at›k lasti¤in de¤erlen-
dirilece¤ini aç›klad›. Haziran 2009’da düzenlenen  “Dünya Çevre Gü-
nü” toplant›s›nda Çevre ve Orman Bakanl›¤› ile “Ömrünü Tamamla-
m›fl Lastiklerin Yönetimine ‹liflkin ‹flbirli¤i Protokolü”nü imzalayan
LASDER, “At›k Yönetim Plan›”n›n onaylanmas› konusunda da ortak
görüfl oluflturdu. ‹stanbul ili içindeki faaliyetlerini Türkiye’nin birçok
bölgesine yayan LASDER, 2009 y›lsonu itibariyle 20.956 Ton ÖTL
toplat›lmas›n› sa¤lam›flt›. 2010 y›l› itibari ile toplama faaliyetlerini
Türkiye genelindeki yaklafl›k 5 bin noktada yürütecek olan LAS-
DER’in toplama çal›flmalar›, üyelerinin yetkili sat›c›lar›, ikinci el lastik
sat›c›lar›, sökme-takmac›lar, lastik tamircileri, tüm resmi ve yar› resmi
kurum ve kurulufllar› kapsayacak. 

Volvo’nun gelifltirdi¤i yeni turbo
teknolojisi, direkt enjeksiyon ve
de¤iflken çift egzantrik mili kom-
pakt yap›da ve genifl bir devir ara-
l›¤›nda, düflük yak›t tüketimi ve
emisyonu yüksek bir performans
ile birlefltiriyor. Yüksek perfor-
mans ve etkinli¤i bir arada sunan
yepyeni 4 silindirli 2.0 litrelik
GTDi (Benzinli Turbo Direkt En-
jeksiyon) motor, 2011 model y›l›y-
la birlikte Türkiye’de olacak. Per-
formans›n yan› s›ra düflük yak›t tü-
ketimi ile de dikkat çekecek olan
GTD‹ motor, düflük silindir hac-
miyle vergi avantaj› da sunuyor. 

Renault’un, Fransa’da Canalsat
349 ve ‹ngiltere’de Sky Guide 883.
kanallar› üzerinden yay›n yapan
televizyon kanal› yay›n hayat›na
bafllad›. Dünyada kendi televizyon
kanal›n› kuran ilk marka olan Re-
nault, böylece genifl kitleler nez-
dinde bilinirli¤ini daha da artt›ra-
cak. Markan›n ve ürünlerinin vit-
rini olan Renault TV, son Renault
modelleri hakk›nda bilgiler veriyor
ve herkes için magazin ve e¤lence
programlar› sunuyor. Kanal, genifl
ve özel program içerikleri yoluyla
televizyon izleyicilerine tüm Rena-
ult dünyas›n› tan›t›yor. Renault
TV, üreticinin tarihi, ürünleri ve
etkinlikleri için vitrin oluflturmas›-
n›n yan› s›ra insanlar› e¤lendirme-
yi, bilgilendirmeyi ve hayal kur-
durmay› da amaçl›yor.
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Lassa’n›n resmi web sitesi www.lassa.com.tr
yenilendi. Lassa’yla ilgili her türlü bilginin
rahatça ulafl›lmas› için ara yüzü ve tasar›m›
yenilenen site, araç kullan›c›lar›n›n Lassa ve
lastikleriyle ilgili bilgilerine kolayl›kla
ulaflabilmelerine olanak tan›yor. Yenilenen
sitede, Lassa yetkili sat›c›lar›yla ilgili bilgiler-
den, arac›n›za en uygun lastik seçiminde
yard›mc› olan “Lastik Seçici”ye, lastikle ilgili
sorulardan, haberlere kadar birçok bilginin
yan› s›ra lastikle ilgili e¤itici videolar da yer
al›yor. Bir ilk olarak hayata geçen uygulamada,
do¤ru lastik seçimi, mevsimsel flartlara göre
lastik kullan›m› gibi birçok konuda e¤itici vide-
olar araç kullan›c›lar›na sunuluyor. Ayr›ca site
arac›l›¤›yla, Lassa’n›n yar›fl lastikleri ve Lassa
Rally Team ile ilgili haberlere de eriflmek
mümkün. Siteye  internet kullan›m›na imkan
veren tüm cep telefonlar›ndan daulafl›labilecek.

Bu y›l bir ilki gerçeklefltirerek 2009’daki
tüm çarp›flma testlerinin sonuçlar›n›
derleyen EuroNCAP Enstitüsü, toplam
103 puanla rakiplerini geride b›rakan
VW Golf’ü, y›l›n en güvenli otomobili
ilan etti. Yeni kriterlere göre yeniden test
edilen Golf, araç içindeki “Yetiflkin” ve
“Çocuk” korumas›, “Yard›mc›
Güvenlik ve Sürücü Destek Sistemleri”
ile yayalara çarpma an›nda özellikle
bacak ve kafa bölgelerindeki yaralanma
durumlar›n›n de¤erlendirildi¤i ‘Yaya
Güvenli¤i’ olmak üzere dört kategorinin
tamam›nda en iyi performans› 
sergileyerek birinci oldu. 

2009‘UN EN GÜVENL‹ OTOMOB‹L‹ VW GOLF

Sonkar, 1993 y›l›ndan bu yana hizmet kalitesi, tesis
ve teknik yeterlili¤i aç›s›ndan Toyota Türkiye Bayi
flebekesi içinde önemli bir örnek teflkil etmifltir.
2007 y›l›nda Avc›lar lokasyonunda kurulan Sonkar
Avc›lar plaza ile en önde götürdü¤ü hizmet yar›fl›n-
da yaratt›¤› “Sonkar Kalite Fark›” daha çok Toyota
sever ile buluflmufltur. 2009 y›l›nda Filo sat›fllar›n-
daki büyüme stratejisi kapsam›nda, kiralama hizme-
ti vermeden filo sat›fllar›nda Toyota pazar›ndan al-
d›¤› pay› büyüterek, iki plazan›n sat›fl› ile ad›ndan
söz ettirdi. Hizmet anlay›fl›nda da de¤iflikli¤e giden
Sonkar’›n aktif sat›fl ekipleri, kurumsal ve KOB‹ flir-
ketlerinin otomobil al›m›nda ihtiyaç duyabilecekleri
bilgileri yerlerinde ziyaret edip sunman›n yan› s›ra,
arzu edilen her türlü modeli de test etme imkan› su-
nuyor. Sonkar, hizmet anlay›fl›n› ve Toyota servis
kalitesini tüm filo yönetim firmalar›na ve kiralama
flirketlerine yans›tmaya devam ediyor. 

SONKAR, F‹LO
SATIfiLARINDA 
K‹RALAMA 
YAPMAYARAK
BÜYÜYOR

LASSA WEB S‹TES‹N‹
YEN‹LED‹



18>19

Michael Schumacher’in gelifltirme aflamas›nda
bizzat görev ald›¤› Ferrari 458 Italia, hem
kompakt boyutlar›n› hem de aerodinamik ya-
p›s›n› ilk bak›flta belli eden bir forma sahip.
Ferrari’nin bu yeni modeli tarz›n, yarat›c› ka-
biliyetin, klasi¤in ve ileri tek-
nolojinin bir sen-
tezi niteli¤inde.

Litre bafl›na 127
HP güç üretimi
sunabilen V8 mo-
tor, 570 HP güç ve
540 Nm’lik maksi-
mum torkuyla s›ra
d›fl› performans veri-
lerine imza at›lmas›-
na yard›mc› oluyor. 0-100 km/s h›zlanmas›n›
3.4 saniyenin alt›nda tamamlayan, 7 ileri oto-
matik vitesli ve çift kavramal› F1 tipi flanz›-
mana ve 1380 kg’lik bofl a¤›rl›¤a sahip Ferrari

458 Italia, 325 km/s’lik son h›za eriflebiliyor.
S›n›f›n›n en baflar›l› yak›t tüketim özelliklerini
de 458 Italia’ya kazand›ran motorun 100
km’de ortalama 13.7 lt yak›t tüketiminin yan›

s›ra 320 g/km’lik karbon-
dioksit emisyon de¤eri, ay-
n› zamanda çevreye de¤er
veren teknolojik geliflimin
önemini kan›tl›yor. Oriji-
nal lastik partneri olarak
Bridgestone’u seçen Fer-
rari bu yeni modeli için
Potenza S001’i kullana-
cak. Ülkemizde flimdi-
den ön siparifllerini al-

maya bafllayan 458 Italia, bu
y›l›n ilk çeyre¤inde müflterilerine teslim edile-
cek.

YAKIN PLAN

FERRARI’N‹N YEN‹ SAVAfiÇISI: 

458 ITALIA 
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Yaz›:
Av. fiule TAfiKAN

rafi¤e ç›kan tüm sürücülere ve
yolculara “Allah Korusun!”,
“Allah kazadan beladan uzak

tutsun.” diye temennilerde bulunuyorum.
Tüm temennilerime ra¤men trafik kaza-
lar› hayat›m›z›n bir parças› olmaya de-
vam ediyor. Trafik kazalar› ve meydana
gelen hasarlar, “Rent a Car” sektörünün
gündeminden düflmedi¤i için Trafik Si-
gortas› Garanti Fonu’ndan söz etmek is-
tiyorum.
Karayollar› Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortas›, mey-
dana gelen trafik kazas›nda kusur ora-
n›na göre karfl› taraf›n fiziksel ve maddi
zararlar›n› karfl›l›yor. Özellikle ölümlü,
yaralanmal› ve di¤er fiziksel zararlar›n
meydana geldi¤i trafik kazalar›nda, Zo-
runlu Trafik Sigortas›’n›n karfl›lad›¤› taz-
minatlar önem kazan›yor. Zorunlu Tra-
fik Sigortas›, flah›s bafl›na bedeni (ölüm
ve sakatl›k) tazminat›, tedavi giderleri taz-
minat› ve araç bafl›na maddi teminat be-
dellerini ayr› ayr› belirlemekte, y›ldan y›-
la bu de¤erler art›r›lmaktad›r. Bir kaza-
da ma¤dur olan kifli say›s› artt›¤›nda bu
tazminatlar›n üst limitleri de bulunmak-
tad›r.
Yaflanan bir trafik kazas›nda çarpan ve
kusurlu olan arac›n Zorunlu Trafik Si-
gortas›’ndan yararlanmamas› veya arac›n
Trafik Sigortas›’n›n olmamas› durumun-
da kazalarda Garanti Fonu’nun varl›¤›
önem tafl›r. Trafik kazalar› için Garanti
Fonu 1985 y›l›nda kurulmufl olup 2918
say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’nun
108. maddesi gere¤ince Karayollar› Ga-
ranti Sigortas› Hesab› olarak bir yönet-
melikle yürürlü¤e girmifltir. Bu yönetme-
li¤i Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› yü-
rütmekte olup Garanti Sigorta Hesab›’n›n
idaresini Türkiye Sigorta ve Reasürans
fiirketleri Birli¤i yapmaktad›r.
Karayollar›nda motorlu araçlar›n sebep

oldu¤u trafik kazalar›nda kazaya neden
olan arac›n belirlenememesi, Karayollar›
Trafik Kanunu’nun emredici hükümleri-
ne ra¤men arac›n Zorunlu Mali Sorum-
luluk Sigortas›’n› yapt›rmam›fl olmas›, ka-
zan›n çal›nm›fl veya gasp edilmifl bir araç
taraf›ndan meydana getirilmifl olmas›, if-
las etmifl veya mali bünye zay›fl›¤› nede-
niyle Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan bü-
tün branfllarda ruhsat› iptal edilmifl sigor-
ta flirketinin ödemesi gereken tazminat-
lar›n hak sahipleri taraf›ndan tahsil edi-
lememesi durumunda, kazada zarar gö-
renlerin sigorta güvencesinden yoksun
kalma halleri dikkate al›narak bu gibi du-
rumlarda zarar görenleri korumak ama-
c›yla Karayollar› Trafik Garanti Sigorta-
s› Hesab› kurulmufltur.
Garanti Sigorta Hesab›, zarar gören kifli-
lerin ve hak sahiplerinin bedeni zararla-
r›n›, yani tedavi giderlerini, maluliyet ve
ölüm halinde do¤an tazminatlar›n› kaza-
n›n oldu¤u tarihte geçerli olan Trafik Si-
gortas› teminat limitlerine kadar karfl›lar.
Garanti Sigorta Hesab›’na hangi durum-
larda baflvurulaca¤›n› bir örnekle aç›kla-
yal›m: Bir “Rent a Car” firmas›n›n bir
ifl adam›na kiralad›¤› kiral›k araca baflka
bir arac›n arkadan fliddetle çarpt›¤›n› var-
sayal›m. Di¤er araç sürücüsünün kusur-
lu olup kiral›k araçtaki müflterimiz a¤›r
bir flekilde yaralanm›fl olsun. Çarpan ara-
c›n Trafik Sigortas› varsa yaralanan müfl-
terinin tedavi giderleri tazminat›n› bu ara-
c›n Trafik Sigortas› karfl›layacak. Ancak
çarpan arac›n Trafik Sigorta poliçesi ol-
mayabilir veya araç kifliye çarparak ka-
çabilir ve plakas› da tespit edilemeyebilir
ya da araç çal›nt› olabilir. Di¤er bir ola-
s›l›kta çarpan arac›n Trafik Poliçesi’nin
ait oldu¤u sigorta flirketi iflas etmifl ola-
bilir. Bu sayd›¤›m durumlarda yaralanan
kiflinin baflvuraca¤› yer Garanti Sigorta
Hesab›’d›r. Yaralanan kifli bu kazadan

dolay› daha sonra ölmüflse kanuni miras-
ç›lar› ölüm tazminat› için Garanti Sigor-
ta Hesab›’na baflvurabilir.

Garanti Sigorta Hesab› sorumlulu¤u-
na giren trafik kazalar› ile ilgili tazminat
talepleri için hak sahipleri, zarar› ve taz-
minat yükümlüsünü ö¤rendi¤i tarihten
itibaren iki y›l ve her halükarda 10 y›l
içinde yaz›l› olarak Garanti Sigorta He-
sab›’na baflvurabilir. Tazminat talebi için
hak sahiplerinin yapacaklar› baflvurular-
da kaza ile ilgili onayl› tutanaklar, ölüm-
lü kaza ise buna ait raporlar, yaralanma-
l› kaza ise tedaviye ait hastane raporu ve
gider belgeleri, kazaya ait varsa mahke-
me kararlar› ve di¤er istenilen belgelerin
Garanti Sigorta Hesab› idaresine teslim
edilmesi gerekmektedir. ‹lgili kanun ve
yönetmelik gere¤ince Garanti Sigorta He-
sab› taraf›ndan talep edilen belgeler ta-
mamland›ktan sonra hak sahiplerine bu
kurum taraf›ndan banka arac›l›¤›yla taz-
minat ödemesi yap›lmaktad›r. Ölümlü ka-
zalarda ölenin gelir durumu, yafl› vb. kri-
terler tazminat›n hesaplanmas›nda dik-
kate al›n›r.
Müflteriniz bol, yolunuz aç›k, benzininiz
“full” depo olsun!

T

TRAF‹K S‹GORTASI 

GARANT‹ FONU
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MINI, aileye dördüncü bir
model ekleyerek, de¤iflmez
MINI alg›s›na yeni bir boyut
daha kazand›r›yor. Orijinal bir
Crossover olan MINI
Countryman, klasik MINI kon-
septiyle modern Spor Aktivite
Arac›/SAV aras›nda dahice bir
geçifl sa¤l›yor.
Üretti¤i küçük otomobillerle
tan›nan MINI, ilk SAV modeli
Countryman’i daha fazla alan ve
esneklik isteyen yeni bir hedef kit-
leye sunuyor. SAV ve Crossover segmentini buluflturan
“Countryman“ modeliyle ürün gam›n› geniflletmeyi
hedefleyen MINI, yeni modelinde de gençleri hedefliyor.
MINI’nin karakteristik çizgilerini koruyan araçta, yük-
sek oturma pozisyonu ve dört tekerlekten çekifl sistemi

ön plana ç›k›yor. ‹ç mekan
tasar›m›nda da dikkat çekici
detaylara sahip olan arac›n kon-
solunda da MINI modellerinde
kullan›lan kumanda dü¤meleri-
ne yer verilirken, oturma düze-
ni ise 2+2 olacak flekilde belir-
lenmifl. D›fl mekanda kullan›-
lan s›ra d›fl› çizgisini iç me-
kanda da devam ettiren Co-
untryman’de kullan›lan  genifl

pencereler ve farkl› tavan çizgisiyle otomobilin içerisin-
deki ekstra alana vurgu yap›l›yor. BMW Group’un gelifl-
tirdi¤i MINI Countryman’de üçü benzinli, ikisi dizel ol-
mak üzere toplam befl farkl› motor seçene¤i görev yapa-
cak. Arac›n 350 lt’lik bagaj› ise 1.170 lt’ye kadar art›r›-
labiliyor. Countryman’in, yaz aylar›nda Türkiye’ye gel-
mesi bekleniyor.

YAKIN PLAN

E⁄LENCEN‹N YEN‹ ADRES‹: 

MINI COUNTRYMAN



YÜZDE 79’LUK B‹R
SADAKATLE
ÇALIfiIYORUZ

tomotiv sektöründeki 17. y›l›n›
dolduran Gino Bottaro, hobi-
siyle tutkusunu profesyonel ifl

yaflam›yla birlefltirmifl Türkiye’deki flans-
l› isimlerden biri. ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi Makine Mühendisli¤i bölümü’nden
mezun olduktan sonra otomotiv sektö-
ründeki çeflitli “Premium” markalarda ça-
l›flan Bottaro, 2002’de Do¤ufl Grubu’na
dahil olduktan sonra Do¤ufl Oto’da Sat›fl
Sonras› Hizmetler Müdürlü¤ü ve daha
sonra Bölge Direktörü olarak hizmet ver-
mifl. 2006 y›l›ndan beri Bentley ve Lam-
borghini, 2007’de Audi’nin ve 2008’de
Bugatti’nin de eklenmesiyle gruptaki bu
dört “Premium” markadan sorumlu ola-
rak görevini sürdüren Gino Bottaro ile
Do¤ufl Otomotiv’in Kocaeli’deki yeni te-
sislerinde konufltuk.

OOttoommoottiivv  sseekkttöörrüünnddee  ççaall››flflmmaayyaa  nnaass››ll  bbaaflfl--
llaadd››nn››zz??
Otomotiv bilinçli bir seçimdi. Uzun y›llar
BMW çat›s› alt›nda çal›flt›m, daha sonra

bir projede Daimler Chrysler Grubu’na
dan›flmanl›k hizmeti verdim. 2002 y›l›n›n
sonunda Do¤ufl Grubu’na dahil oldum.
‹lk önce perakende flirketimiz Do¤ufl
Oto’da Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürü
ve daha sonra Bölge Direktörü olarak hiz-
met verdim. fiu anda Do¤ufl Grubu’nun
en heyecan verici markalar›n›n baz›lar›n-
dan sorumlu oldu¤um için kendimi flans-
l› addediyorum. Hem markalar çok ke-
yifli, hem de ekip çok dinamik. Bu mar-
kalara ayak uydurabilen heyecanl› bir eki-
be sahibiz. Ayr›ca bayi teflkilat›m›z da çok
ileri düzeyde. 

KKaaçç  bbaayyiinniizz  vvaarr  flfluu  aannddaa??
fiu an 18 bayimiz ve 30 sat›fl noktam›z
var. Anadolu’nun çeflitli bölgelerinde sa-
t›fl noktalar›n› fazlalaflt›r›yoruz ki kali-
temizi ve hizmet a¤›m›z› çok yayg›n kul-
lanabilelim. Tabi burada Do¤ufl Gru-
bu’nun vermifl oldu¤u sinerjiden de fay-
dalan›yoruz. Do¤ufl Otomotiv’in zengin
ve yay›lm›fl bayi a¤› bize, Audi 3S nok-

talar›n›n olmad›¤› yerlerde de müflterile-
rimize hizmet ulaflt›rmada çok ciddi kat-
k›da bulunuyor.

22000099’’aa  oolldduukkççaa  kkööttüü  bbaaflflllaayyaann  oottoommoottiivv
sseekkttöörrüü,,  ÖÖTTVV’’nniinn  kkaattkk››ss››yyllaa  iivvmmee  kkaazzaanndd››..
BBuu  ddöönneemmddee  AAuuddii’’nniinn  ggeelliiflfliimmii  nnaass››ll  oolldduu??
Bunun cevab›n› verebilmek için 2008’e
do¤ru inmek laz›m. 2008 y›l› otomotiv
sektöründe bizim Premium’da ilk kez li-
der oldu¤umuz y›ld›; 15 y›l sonra liderlik
koltu¤una ilk kez oturduk. Çok dinamik
ve çok keyifli bir y›ld› bizim için. Dünya-
da ekonomik aç›dan yaflanan dalgalan-
malar ve bunun Türkiye’ye yans›mas› du-
rumunda maalesef ilk etkilenen sektörler-
den biri otomotiv sektörü oluyor. 
2009 y›l› dünyada yaflanan ekonomik dal-
galanma ve Türkiye’ye yans›mas›yla ma-
alesef çok ciddi buhranl› bafllad›. Ama
Devletin çok h›zl› ald›¤› vergi indirim ka-
rar›yla sektör ciddi flekilde canland›, stok-
lar eridi. Sonra Haziran ay›nda küçük dü-
zeltmeyle vergi indiriminin devam etme-
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SÖYLEfi‹

Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti Marka Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro:

2009 bizim aç›m›zdan çok baflar›l›
bir y›ld›, 6.251 adet Audi marka
araç satt›k. Bu Do¤ufl Otomotiv
Audi tarihindeki en yüksek
rakam›m›zd›. 
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SÖYLEfi‹

l› seçeneklerde motor özellikleri var. Ce-
nevre Fuar›’nda Mart ay›nda gösterilecek
ve umuyorum ki bir terslik olmazsa, Tem-
muz ay› gibi Türkiye’de arac› getirip ye-
ni modelleriyle beraber sat›fla sunaca¤›z.
Bu, Audi’nin bir girifl modeli de¤il. Bugü-
ne kadar görmüfl oldu¤umuz Audi dün-
yas›n›n d›fl›nda, çok daha farkl› bir ürün.
Hedef gençler, kendini genç hissedenler.
Biraz heyecan, adrenalin duymak isteyen-
ler için 180 beygirlik güçlü bir versiyo-
nu da var. 

AArraaçç  sseeççiimmiinnddee  öözzeelllliikkllee  ddiikkkkaatt  eeddiilleenn  kkoo--
nnuullaarr  sseerrvviiss  ffiiyyaattllaarr››  vvee  sseerrvviisslleerriinn  uullaaflfl››--
llaabbiilliirr  oollmmaass››..  AAuuddii’’yyii  tteerrcciihh  eeddeenn  mmüüflflttee--
rriilleerr  iiççiinn  bbuu  nnee  kkaaddaarr  öönneemm  ttaaflfl››yyoorr??
Sat›fl sonras›ndaki baflar›y› ve konumu
birçok alandan takip ediyoruz. Bunlar›n
bafl›nda biliyorsunuz müflteri memnuni-
yeti çok önemli. Daha sonra müflteri sa-
dakat ölçümleri yap›yoruz. Audi’nin yay-
g›n bir servis a¤› var. Bu yayg›n servis a¤›-

n›n içinde çok kaliteli, iyi e¤itilmifl, di-
namik personeller çal›fl›yor. Bunun kar-
fl›l›¤›nda herhalde otomotiv sektöründe
Türkiye’de ulafl›lmas› güç bir sadakat ora-
n›na sahibiz. Yüzde 79’luk bir sadakatle
çal›fl›yoruz. Yani 10 y›ll›k araç park›m›-
z›n yüzde 79’u yetkili servislerden hizmet
al›yor. Son bir y›lda satt›¤›m›z otomobil-
lerin henüz kilometreleri dolmad›¤› için
servise gelmedi¤ini düflünürseniz, muaz-
zam bir rakam. Bizim genç bir araç par-
k›m›z var. Bu genç araç park› büyüyerek
devam etti¤i için servis kalitenizi bir nok-
tada tuttu¤unuzda ve müflterinize birebir
dokunabildi¤inizde sadakatin düflmesi gi-
bi bir fley mümkün de¤il. 50 binlere do¤-
ru giden bir araç park›m›z var. Fakat her
y›l geçmifl y›llara oranla Audi AG’deki
ürün portföyünün genifllemesi, teflkila-
t›n güçlenmesi, Türkiye’deki al›m gücü-
nün artmas›yla beraber sat›fl rakamlar›
ciddi flekilde artt›. Onun için sadakatle il-
gili sorun yaflamayaca¤›m›zdan eminim.

Altyap› haz›rl›klar›m›z da böyle. Açm›fl
oldu¤umuz her bayinin befl y›ll›k onay›
al›n›p proje çal›flmalar› oluflturularak alt-
yap› haz›rl›klar› yap›l›yor. Servis alan› ve
personelle ilgili önümüzdeki befl y›ll›k ha-
z›rl›¤› flimdiden yapm›fl vaziyetteyiz. Re-
kabetçi bir fiyat pozisyonumuz var. Ne-
den? Çünkü Volkswagen AG Grubu’nun
avantaj›n› kullan›yoruz. Müflteri de se-
çimini yaparken çok ciddi bak›yor olaya.
Sadece dizayna bak›p duygusal karar ver-
miyor. Özellikle filo flirketleri ve bu par-
k› yönetmekte olan kurulufllar›n ön plan-
da tuttuklar›; ulafl›labilirlik ve yayg›n bir
servis a¤›, tabii ki ürün kalitesiyle yak›n-
dan ilgili.

TTooppllaamm  ssaatt››flflllaarr››nn››zz  iiççiinnddee  ffiilloo  ssaatt››flflllaarr››nn››--
zz››nn  oorraann››  nneeddiirr??
Yüzde 20 gibi bir filo sat›fl oran›m›z var.
2009 y›l› bizim için baflar›l› bir y›ld›, yüz-
de 20 oran›na ulaflt›k. 2010 y›l›nda bu
yüzde 20’yi devam ettirmek istiyoruz.

si ile binek pazar› 369 bine ulaflt›. Bir ön-
ceki y›lla k›yaslad›¤›n›zda yüzde 20.9’luk
bir art›fl sözkonusuydu ve bu beklentile-
rin üzerinde bir performanst›. Bizim aç›-
m›zdan çok baflar›l› bir y›ld›, 6.251 adet
Audi marka araç satt›k. Bu Do¤ufl Oto-
motiv Audi tarihindeki en yüksek raka-
m›m›zd›. 

HHeeddeefflleerriinniizz  nnee  ddüüzzeeyyddeeyyddii??  NNaass››ll  bbiirr  ffaarrkk
çç››kktt››  oorrttaayyaa??
Hedefi ciddi flekilde aflt›k. ‹lk hedefimiz
y›l› 5 binin üzerinde kapatmakt›. Fakat
sektörün ciddi flekilde h›zlanmas›yla be-
raber hedefimizi 6 binlere ç›kartt›k. Bizim
en çok araç satt›¤›m›z y›l 2007’ydi: 6.118
tane araç satm›flt›k. Dedik ki “Acaba
6.118’i geçebilir miyiz?” 6.251 araçla y›-
l› çok baflar›l› kapatt›¤›m›z› düflünüyo-
rum. B segmentinde dominant bir model-
de 1.6 motora sahip olmamam›za ra¤men
böyle bir rakam bizi çok sevindirdi. Aç›k-

ças› biz 2010 y›l›ndan endifleli de¤iliz.
2010 y›l›n›n tamam›nda belki iki - üç ay-
l›k performans gibi, bir önceki y›l›n ta-
lebin öne al›nmas›yla ilgili bir durumda
yavafl bafllayabilir ama ikinci alt› aydan
itibaren sektörde bir canlanma olaca¤›-
n› birçok de¤erde görüyoruz. Bankac›l›k
sektörümüz çok güçlü. Bu da tüketici kre-
dilerimizin her geçen gün yayg›nlaflma-
s›na ve oranlar›n azalmas›na pozitif yön-
de katk›da bulunuyor. Ben 2010 y›l›’n›n
2009’un tekrar› ya da daha olumlu ola-
ca¤›n› düflünüyorum. 

GGeenniiflfl  bbiirr  üürrüünn  ggaamm››  vvee  yyeenniilleenneenn  mmooddeell--
lleerree  ssaahhiipp  AAuuddii,,  öönnüümmüüzzddeekkii  ggüünnlleerrddee
mmeevvccuutt  mmooddeelllleerree  yyeenniilleerrii  kkaatt››llaaccaakk  mm››??
22 ana modelle üretim yapan Audi AG,
2008 y›l›nda dedi ki “Ben 2012 y›l›na
do¤ru bu 22 model gam›n› 40 ana mode-
le tafl›yaca¤›m ve model yelpazesini genifl-
letece¤im”. 2007 y›l›ndan sonra devreye

giren yeni modellere örnek olarak Q5, A4
Allroad, A5 Sportback’i sayabiliriz. Çok
yak›n zamanda ürün gam› geniflleyecek
olan Q3’ü sayabiliriz, yak›n zamanda
2010’un üçüncü çeyre¤inde A1 geliyor.
Ayr›ca Yeni A8 May›s ay›nda sat›fla su-
nulacak. 

AA11  ffiiyyaattllaanndd››rrmmaa  kkoonnuussuunnddaa  nnaass››ll  kkoo--
nnuummllaannaaccaakk??  ÇÇüünnkküü  AA11,,  AA33’’tteenn  ffiiyyaatt  oollaa--
rraakk  ddüüflflüükk  oollmmaakk  zzoorruunnddaa,,  ööyyllee  ddee¤¤iill  mmii??
Do¤ru. Biz de konsepti ilk duydu¤umuz-
da en büyük endiflemiz buydu. Hatta bu
pazarlama müdürümüz Özgür Bey’in en
büyük endiflelerinden biri. Tabi biz ilk ön-
ce projeyi dinliyoruz, ondan sonra ka¤›t
üzerinde inceliyoruz, analizlerimizi yap›-
yoruz. Biz de ayn› endifleyi tafl›yorduk ta
ki ürünü görene kadar. Ürün bu endifle-
leri bertaraf edecek, hatta rakiplerini cid-
di flekilde geride b›rakabilecek dominant
bir yap›ya sahip. Çok dinamik, çok fark-

fiu an 18 bayimiz ve 
30 sat›fl noktam›z var.

Anadolu’nun çeflitli
bölgelerinde sat›fl

noktalar›n›
fazlalaflt›r›yoruz ki

kalitemizi ve hizmet
a¤›m›z› çok yayg›n 

kullanabilelim. 
Tabi burada Do¤ufl

Grubu’nun vermifl
oldu¤u sinerjiden de

faydalan›yoruz.
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Ocak ay›nda bu oran yüzde 28’lere ç›kt›.
“Nas›l bu oranlara ç›kt›k?” diye soracak
olursak, öncelikle çok yayg›n bir ürün ga-
m›na sahibiz. Bu yayg›n ürün gam›, ifl
dünyas›n›n bütün ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
bilecek boyuta gelmifl vaziyette. Bizim fi-
lo flirketlerine hizmet verdi¤imiz araçlar
aras›nda Q5 ile beraber A5 ve A6 model-
lerine de çok ciddi talepler bafllad›. A5
Sportback’›n çok ciddi yer bulaca¤›n› dü-
flünüyorum. A3 sportback yine bizim fi-
lo pazar›na sundu¤umuz ve baflar›l› oldu-
¤umuz bir ürün. Bu genifl ürün gam›n›n
yan›nda Audi AG ile çok yak›n çal›fl›yo-
ruz ve proje bazl› çözümler üretiyoruz.
Müflterilerimizin, nihai tüketicinin ve fi-
lo flirketlerinin sorunlar›n› çözmeye çal›-
fl›yoruz ve onlara projenin büyüklü¤ü
kapsam›nda da maddi manevi deste¤i eli-
mizden geldi¤ince sa¤lamaya çal›fl›yoruz. 

FFiilloo  kkiirraallaammaa  sseekkttöörrüünnüünn  ggeelliiflfliimmii  vvee  AAuu--
ddii’’yyee  kkaattkk››ss››  hhaakkkk››nnddaa  nneelleerr  ssööyylleeyyeebbii--
lliirrssiinniizz??
Elimizden geldi¤ince h›zl›, etkin ve do¤-
ru hizmeti filo kiralama flirketlerine ver-
meye çal›fl›yoruz. Çünkü bu sektörün çok
ciddi flekilde büyüyece¤ini, olgunluk se-
viyesine çok uzak oldu¤unu düflünüyo-
ruz. Audi’nin sat›fllar›n›n içinde yüzde
20’lik orana sahip filo sat›fllar›n› hiçbir
zaman düflürmeyerek belki de art›rarak
hizmet vermek ana felsefemiz. Bu yolda
da ilerliyoruz.

OOttoo  kkiirraallaammaa  ffiirrmmaallaarr››  iiççiinn  eenn  öönneemmllii
nnookkttaallaarrddaann  bbiirrii  ddee  aarraaççllaarr››nn  iikkiinnccii  eell  ddee--
¤¤eerrii,,  AAuuddii’’nniinn  iikkiinnccii  eell  ppiiyyaassaass››  nnee  dduu--
rruummddaa??
Biz yap›lanmas›n› optimumda gerçeklefl-
tirmifl ve do¤ru pozisyonlanm›fl bir flir-
ketiz. ‹kinci el flirketimiz DOD var, bili-
yorsunuz. ‹kinci elde güven slogan›yla
ortaya ç›km›fl ve Türkiye’deki ilk kurum-

sal ikinci el operasyonunu yöneten flir-
ket. O da Do¤ufl Otomotiv’in bayi a¤›n›
kullan›yor. 60’›n üzerinde bayi teflkila-
t› var. Standartlar› üretilmifl, bütün fi-
ziksel yap›lanmas› tamamlanm›fl, 4.500
araç sergileme kapasitesine sahip ayn›
zamanda. Böyle bir büyüklük sizin oto-
mobilinizin ikinci el de¤erini pazarda en
do¤ru flekilde kullanabilmeniz için sigor-
ta niteli¤inde.

BBaayyiilleerr  aarrtt››kk  aarraaçç  ssaatt››flfl››nnddaann  ççookk  sseerrvviiss  ggii--
rriiflfllleerriinnddeenn  vvee  iikkiinnccii  eellddeenn  ppaarraa  kkaazzaann››yyoorr..
BBuu  yyöönnddee  bbaayyiilleerriinniizzii  yyöönnlleennddiirriiyyoorr  mmuu--
ssuunnuuzz??
Çok do¤ru bir noktaya de¤indiniz. Bu Av-
rupa’da bafllayan bir “trend”. Hatta flu
anda Avrupa’da sat›fl brüt karl›l›¤›na bak-
t›¤›n›zda yüzde 0’lara çok yaklafl›ld›¤›-
n›, baz› dönem ve modellerde de eksi
marjlarla ifl yap›ld›¤›n› görüyoruz. Avru-
pa otomotiv dünyas› bu sektörün sat›fl
sonras›, sigorta, finansal çözümlerde su-
nulan hizmetlerden gelen gelirler, aksesu-
ar sat›fllar› ve servis üzerinde kuruldu¤u-
nu zaten daha önce keflfetmiflti. Türk oto-
motiv sektörü de bunu çok rahat alg›la-
d›. Sadece biz de¤il, her marka sat›fl son-
ras› hizmetler üzerine çok ciddi yat›r›m-
lar yapt›.  1999 - 2000’li y›llara bakt›¤›-
n›z zaman sat›fl adetlerimiz binli rakam-

larda. Bugün 6 bin’leri zorluyoruz. Genifl-
leyen ürün gam›yla çok yak›nda 10 bin’-
li adetlere ulaflaca¤›m›z› umuyoruz. Onun
için sadakat çok yüksek. Bir noktada bir-
çok hizmeti sunan bir yap›ya sahibiz. 

GGüünnüümmüüzzddee  aarraaççllaarr  hheemmeenn  hheemmeenn  aayynn››
tteekknniikk  öözzeelllliikklleerree  vvee  iiyyii  ttaassaarr››mmllaarraa  ssaahhiipp,,
mmüüflfltteerrii  tteerrcciihhlleerriinnddee  sseerrvviiss,,  hhiizzmmeett  ggiibbii
kkoonnuullaarr  öönn  ppllaannaa  çç››kk››yyoorr  ddee¤¤iill  mmii??
Çok do¤ru. ‹nsanlar art›k sadece d›fl di-
zayna bakarak duygusal karar vermekten
kaç›n›yorlar. Art›k duygu ile mant›¤›n bir-
leflti¤i noktada en optimum ürünü seçmek
üzerine yönlenmifl çok bilinçli bir tüke-

Audi sat›fllar›n›n için-
deki yüzde 20’lik
orana sahip filo
sat›fllar›n› hiçbir

zaman düflürmeyerek
belki de art›rarak

hizmet vermek ana
felsefemiz.



tici kitlesi var. Otomobilin yak›t sarfiya-
t›, çevreye verdi¤i zarar› minimize etmek
için emisyon de¤erleri, servis ulafl›labilir-
li¤i, servis hizmetlerindeki rekabetçi fiya-
t›, bayi a¤›n›n yayg›nl›¤› gibi her nokta
karar vermede çok etkin. 

‹‹nntteerrnneett  yyaapp››llaannmmaann››zz  nnee  dduurruummddaa??
Biz ilk IT yap›lanmam›zla ilgili at›l›m› ba-
yi teflkilat›n›n yönetilmesi ve tek platform-
dan hizmete sunulabilmesi için Turkuaz
adl› bir sistemle yapt›k. fiirketin hem ni-
hai tüketiciye aç›lmas›, hem bayi teflki-
lat›n›n yönetilmesi hem de iç departman-
lar›n koordinasyonunun sa¤lanmas› için
IT altyap›s› güçlü yaz›l›mlara ihtiyac› var.
Çok fazla müflteriye birebir ulaflabiliyo-
ruz. Web sitemizin ayl›k yaklafl›k 250
bin’lik bir ziyaret miktar› var. Web site-
mizden randevu alabiliyorsunuz. Rande-
vuyu ald›ktan sonra arac›n›z›n bütün ko-
numlar›n› bu site üzerinden takip edebi-
liyorsunuz, proforma faturan›za onay ve-
rebiliyorsunuz. Çok yak›n zamanda ara-
c›n›z› oradan size kamerayla izletebile-
ce¤iz. Siz ba¤lan›p arac›n›z›n durumunu
incelerken arac›n›za özel flase numaras›-
n› bildi¤i için sistem sizi tan›yor. Sizin ara-
c›n›za özel kampanyalardan sat›fl oranla-
r›ndan bahseden verilerle karfl›lafl›yorsu-
nuz. Bu platformu daha da yayg›nlaflt›r›p,

hem sosyal yönünü zenginlefltirip hem de
insan hayat›n› kolaylaflt›ran bir yap› ha-
line getiriyoruz.

AAuuddii’’nniinn  yyaann››nnddaa  öönneemmllii  33  mmaarrkkaann››nn  ddaa
ssoorruummlluulluu¤¤uu  ssiizzddee..  BBiirraazz  oonnllaarrddaann  ssöözz
eeddeebbiilliirr  mmiiyyiizz??
2006 Ekim ay›nda fuarla beraber hizme-
tine bafllad›¤›m›z bir Bentley maceram›z
var. Çok küçük bir ekiple Bentley ve Lam-
borghini operasyonunu devam ettiriyo-
ruz. Bu distribütörlük de¤il “do¤rudan
bayilik” diye tan›mlanan ve dünyadaki
bütün lüks segmentteki ürünlerin sat›fl›
fleklinde uygulanan bir sistem. Bire bir siz
yapmak zorundas›n›z, bayi teflkilat›na ve-
remiyorsunuz. 2007 y›l›nda operasyona
bafllad›k, Ortaköy’de dünyada deniz ula-
fl›m› olan tek Showroom’a sahibiz. 2007
y›l›nda 19 adetlik Bentley sat›fl›m›z ol-
du. 2008 y›l›nda ise 13 adetlik bir sat›fl
gerçeklefltirdik. Krizin en büyük etkisini

esas lüks segmentte hissettik. Sat›fl sade-
ce Türkiye’de de¤il dünyada çok ciddi fle-
kilde düfltü. 2009 y›l›nda 8 adet araç sat-
t›k. Lamborghini 2007 y›l›nda operasyo-
na bafllad›. Geçen seneyi 9 adet sat›flla ka-
patt›k. ‹ki markada da hedeflerimizi ger-
çeklefltirdik. Bunlar çok özel ürünler. Bu-
rada gerçek bir dan›flmanl›k hizmeti ve-
rip, tüketicinin ne istedi¤ini anlay›p tüke-
ticinin mutlu olabilece¤i konfigürasyo-
nu sa¤lay›p yüzde yüz memnuniyet an-
lay›fl›yla hizmet vermeye çal›fl›yoruz.
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‹nsanlar art›k 
sadece d›fl dizayna
bakarak duygusal
karar vermekten 

kaç›n›yorlar. 
Art›k duygu ile

mant›¤›n birleflti¤i
noktada en optimum

ürünü seçmek 
üzerine yönlenmifl 

çok bilinçli bir tüketici
kitlesi var. 
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EMN‹YET ‹LE
TOKKDER ELELE 

KKAATTSS  ““KKiirraall››kk  AArraaçç  TTaakkiipp  SSiisstteemmii””  DDeevvrreeddee..

Derne¤imizin Emniyet Genel Müdürlü¤ü ile görüflmeleri neticesinde Türkiye genelinde
üyeler taraf›ndan kiralanan araç kay›tlar›n›n Emniyet Asayifl Bürosu yetkili memurlar› ta-
raf›ndan raporlanmas› amac›yla KATS “Kiral›k Araç Takip Sistemi” yaz›l›m› devreye al›n-
m›flt›r.

Y›llard›r derne¤in bilgi ifllem dan›flmanl›¤›n› yürüten PcDestek firmas›n›n yaz›l›m ekibi
taraf›ndan gelifltirilen KATS yaz›l›m› sayesinde kiralad›¤›m›z araçlar›m›z›n daha güven-
de olmas› ve hem üyelerimizin hem de Emniyet Genel Müdürlü¤ü vas›tas›yla vatandafl-
lar›n kazan›mlar sa¤lamas› amaçlanm›flt›r. ‹flleyiflle ilgili detayl› bilgiler çok yak›nda TOKK-
DER’in web sitesinde yay›nlanacakt›r. 

Bu duyuru vesilesiyle; de¤erli Emniyet mensubu yetkililerine yo¤un emekleri ve iflbirlik-
çi yaklafl›mlar› nedeniyle teflekkür ediyoruz. 

Derne¤imiz sitesi www.tokkder.org alt›nda art›k üyeler için özel
bir alan var. Üyelerimizin faydalanaca¤› bu özel alanda flu ana
bafll›klar yer alacak:

- ‹lan Panosu: Üyelerin ilan ara birimi, personel aray›fllar›, sa-
t›fla ç›kan araçlar vs.

- Kara liste: Kara liste menüsü alt›nda üyelerin sorunlu hesap
paylafl›mlar›, anl›k sorgulamalar›.

- Dernekten Bilgilendirme: Üyelerin aidat durumlar›n› takip ede-
bilecekleri veya dernekten duyurular›n yay›nlanaca¤› yer.

- Mesaj Kutusu: Üye kurulufllar›n birbirleri aras›nda mesajlafl-
mas›n› sa¤layan arabirim.

Yine PcDestek firmas›n›n yaz›l›m ekibi taraf›ndan gelifltirilen
portal›m›za; üyelerimiz sitemizin ana sayfas›ndan kendilerine
tahsis edilen flifrelerle girebilecekler.

Portal›n bütün üyelerimize hay›rl› olmas›n› temenni ederiz.

TOKKDER ÜYE PORTALI YAYINDA

www.tokkder.org

®



Dünyan›n en prestijli fuarlar› aras›nda gösterilen ve
geçti¤imiz Ocak ay›nda 103.’sü gerçeklefltirilen
“Uluslararas› Kuzey Amerika Otomobil Fuar›”, geçen 
y›l›n aksine bu y›l bütün dev markalara ev sahipli¤i yapt›. 

BENTLEY 
CADILLAC

AUDI

eçti¤imiz y›l küresel kri-
zin gölgesinde Rolls-Roy-
ce, Land Rover, Ferrari,

Nissan, Infiniti, Suzuki ve Mitsu-
bishi gibi markalardan yoksun ola-
rak kap›lar›n› açan fuarda bu kez,
Corvette, Bentley, Maserati, Lin-

coln, Cadillac gibi üst s›n›f marka-
lar›n kat›l›m›n›n yan› s›ra sektörün
enerji tasarruflu otomobillere e¤ili-
mi de dikkat çekti. 60 yeni mode-
lin dünya prömiyerinin gerçekleflti-
rildi¤i fuara, gelecekten izler tafl›-
yan elektrikli konseptler damgas›n›

vurdu. Otomotiv dünyas›n›n bafl-
kenti olarak bilinen Detroit’teki
fuar, 16-24 Ocak tarihleri aras›nda
yaklafl›k 750 bin kifli taraf›ndan zi-
yaret edildi. 

G

entley Motors fuarda yeni Mulsanne ve “51
Series” Continental GTC Convertible modeli-
nin tan›t›m›n› yapt›. Bu y›l sonu sat›fl›na bafl-

lanacak Bentley Mulsanne, sektörde benzeri olmayan
seçenekleri de beraberinde getirecek. “Series 51” pake-
ti, müflterilere Bentley katalo¤undaki binlerce d›fl renk
ve döfleme seçene¤ini siparifl etme imkan›n› sunuyor.

B

merikal› marka Cadillac, XTS Platinum kon-
sept ve CTS-V Coupe modellerini tan›tt›. Et-
kinlik ve lüks için üretilen XTS Platinum

konsept, içten d›flar› do¤ru tasarlan›rken, üst s›n›f se-
dan imaj›n› yeniden tan›ml›yor. CTS-V Coupe ise mar-
kan›n yenilenen ürün gam›ndaki lüks spor coupe ola-
rak 2010'un bahar aylar›nda sat›fla sunulacak.

A

udi, yüksek s›n›f elektrikli araçlar›n ikincisi
olan e-Tron'un yeni prototipini tan›tt›. 250
km menzilli elektrikli araç, 6 saniyede 100

km h›za ulaflabiliyor. Köfleli hatl› iki kiflilik bu coupe,
metalik aksamlar› ve özel tasar›ml› Pirelli lastikleriyle
sportif bir çizgi sunuyor. 

A

BMW 

MW stand›nda Z4 sDrive35is modelinin
dünya prömiyeri gerçekleflti. 335 HP’lik per-
formans› ile M3 ve M5'e yaklaflan arac›n 0-

100 km'si 4,8 saniye ve son h›z› 300 km olarak
s›n›rland›r›lm›fl. 

B

DETROIT
OTOMOB‹L FUARI

2010

FUAR
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ükümetlerin elektrikli otomobillerde getirdi¤i ya-
sal zorunluluklar ve akaryak›t fiyatlar›nda yafla-
nan art›fl›n ard›ndan, alternatif enerji kaynaklar›-

n› seri üretim modellerine tafl›maya bafllayan otomobil üre-
ticileri, Detroit Fuar›'nda yeflil otomobillerle ziyaretçilerin
karfl›s›na ç›kt›. ABD'li üretici Ford, global pazarda rekabet
edecek yeni Focus modelini, çevreci motorlar›yla ilk kez
Detroit'te sergiledi. Honda, CR-Z ad›n› verdi¤i sportif hib-

rid modelini otomobilseverlerin karfl›s›na ç›kard›. Toyota ve
Volkswagen de çevreci modelleriyle ön plana ç›karken, Av-
rupal› üreticilerden Audi, BMW ve ABD pazar›na girifl yap-
maya haz›rlanan Fiat’da tamamen elektrik enerjisiyle çal›-
flan modellerini ilk kez gün yüzüne ç›kard›.  Elektrik Bulvar›
ad› verilen özel bir alanda sergilenen bu modellerin aras›n-
da, ilk seri üretim elektrikli otomobile imza atan Çinli BYD
markas›n›n modelleri de yer ald›.

Ayn› isme sahip olmas›na ra¤men daha önce
ABD ve Avrupa'da farkl› modellerle sat›lan

Focus, Türk tasar›mc› Murat Güler
taraf›ndan yeniden tasarlanarak global bir

model haline geldi. 

H

Ford Focus

Japon üretici Honda'n›n tüm dünyada sat›fla
sunaca¤› sportif odakl› hibrid konsepti, benzin-
elektrik motor kombinasyonunu 6 vitesli
manuel flanz›man ile aktaran Honda CR-Z,
fuar›n dikkat çeken modelleri aras›ndayad›.

Fiat, fuarda ziyaretçilerin karfl›s›na elektrikli 500 
modeli ile ç›kt›. Chrysler - Fiat iflbirli¤i ile gelifltirilen
otomobilde, Chrysler'in gelifltirdi¤i elektrik altyap›s›
yer al›yor. 500 Abarth versiyonu üzerine gelifltirilen
500 BEV, sportif çizgileri ile dikkat çekiyor.

Fiat 500 BEV

Hyundai'nin çevreci konsepti, aerodinamik tasar›m› ve
tamamen elektrikle çal›flan motoru ile s›f›r emisyon

de¤erine sahip. 100kw'l›k bir elektrik motoruna sahip
olan Blue-Will'in elektrik gücü de lityum-iyon Polymer

batarya kutusunda depolan›yor.

Hyundai Blue-Will
Plug-in Concept

MINI'nin ilk 4x4 modeli hakk›nda fikir veren
Beachcomber konsepti, seri üretim versiyonun nas›l
bir yüze sahip olaca¤› hakk›nda ip uçlar› veriyor.

MMIINNII  
BBeeaacchhccoommbbeerr

Hibrid otomobil gelifltirme konusunda en
tecrübeli üretici olan Toyota, yeni nesil 

hibrid arac› hakk›nda fikir veren konseptini
fuarda sergiledi.

Toyota Hybrid
Concept

Chevrolet'nin küçük s›n›ftaki temsilcisi Aveo,
fuarda çevreci fakat performansa yönelik

gelifltirilen Aveo RS versiyonuyla 1.4 lt turbo
motoru ve dinamik tasar›m› ile

otomobilseverlerin be¤enisine sunuldu. 

Chevrolet 
Aveo RS

Honda CR-Z

FUAR

DETROIT’TE B‹R ELEKTR‹K BULVARI
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Hertz Genel Müdürü M. Nur Hidayeto¤lu:

Günlük otomobil kiralama sektörünün
öncü markalar›ndan Hertz’in Genel Mü-
dürü Nur Hidayeto¤lu, çal›flma hayat›na
Çukurova Üniversitesi’nde okurken aile
ifli olan oto kiralama ile bafllam›fl. Profes-
yonel ifl yaflam›na okuldan sonra Hertz’le
devam eden Hidayeto¤lu, acentelikten
Türkiye temsilcili¤ine uzanan süreçte
Hertz’in bugünkü durumuna gelmesin-
de büyük paya sahip. Biz de kendisiyle
iflin mutfa¤›ndan bu noktalara gelirken
edindi¤i tecrübeleri, kiralama sektörünün
durumunu ve Hertz Türkiye’nin dünü ve
bugününü konufltuk.

ÇÇaall››flflmmaayyaa  bbaaflflllaadd››¤¤››nn››zz  yy››llllaarrddaa  ffiirrmmaann››--
zz››nn  yyaapp››ss››  nnaass››lldd››??
O dönemde Adana’da Hertz’in bölgesel
acenteli¤ini yap›yorduk. ‹ki sene içinde
Antlaya ve ‹zmir bayiliklerini ald›k. Da-
ha sonra Türkiye’deki ana “franchise” fir-
mayla Hertz’in sözleflmesi feshedilince,
bizimle anlaflma yapt›lar ve böylece 2002
y›l›nda Türkiye temsilcisi olduk.

TTüürrkkiiyyee  tteemmssiillcciillii¤¤ii  iissttee¤¤ii  ssiizzddeenn  mmii  ggeell--
ddii  yyookkssaa  bbuu  HHeerrttzz’’iinn  tteekklliiffii  mmiiyyddii??
Zaten Hertz Europe bünyesindeki baz›
yöneticilerle tan›fl›kl›¤›m›z vard›. Ana tem-
silciyle yollar›n› ay›rd›klar›nda yeni bir
firma aray›fl›na girdiler ve o dönemde bi-
zimle irtibata geçtiler. Her konuda anla-
fl›nca 2002 Kas›m ay›nda beraber çal›fl-
maya bafllad›k.  

GGüünnllüükk  kkiirraallaammaann››nn  ggeelliiflfliimmiinnee  bbaakkaarr--
ssaakk,,  sseekkiizz  yy››llll››kk  ssüürreeççttee  TTüürrkkiiyyee  nneerreeyyee
ggeellddii??
Türkiye’de günlük kiralamada iflin flekli

çok de¤iflti. Sektöre ilk bafllad›¤›m dö-
nemlerde müflteri profilinin yüzde 75’i
yabanc›yd›. Araç kiralama iç piyasada
çok fazla bilinen, yayg›n olarak kullan›-
lan bir sistem de¤ildi ve bu ifli a¤›rl›kl›
olarak uluslararas› firmalar yürütüyor-
du. Bugün gelmifl oldu¤umuz noktaya ba-
kacak olursak, durum bunun tam tersi.
fiu an yap›lan iflin yüzde 75’i yerli, yüz-
de 25’i yabanc› kaynakl›. Bu da bize flu-
nu gösteriyor: Geçen süre zarf›nda iç pi-
yasada “rent a car”›n bilinirli¤i, kullan›-
l›rl›¤› ve yayg›nl›¤› çok ciddi oranda ar-
t›fl göstermifl. Çünkü yabanc› kaynakl› ifl-
lerde bir düflüfl olmad› ama bunun be-
raberi ifl hacmi büyüdü ve bu tamamen
yerli talepten kaynaklanan bir büyüme
oldu. Bizim de kendi içimizde bir tak›m

faaliyetlerimiz oldu: Pazarlama çal›flma-
lar›, promosyon çal›flmalar› gibi... Ayn›
zamanda bunu etkileyen en önemli fak-
törlerden biri de biliyorsunuz hava yolu
flirketlerindeki geliflmeler. Sivil havac›l›k-
taki geliflmeler, özellikle yolcu say›s›n›
önemli oranda art›rd›. Bilet fiyatlar›n›n
düflmesi uçakla seyahati teflvik etti. Bu-
nunla beraber uçak yolcu say›s› art›nca
o yolcular›n içerisinden “rent a car” kul-
lanan kifliler do¤al olarak art›fl göster-
di. Aç›kças› bu ifl tamamen uçak yolcu-
suna endeksli bir ifl. fiöyle söyleyeyim:
Yapt›¤›m›z iflin yüzde 80’ini hava liman›
ofislerimizden yürütüyoruz.

BBuu  ççookk  bbüüyyüükk  bbiirr  oorraann......
Evet. Yüzde 20’si flehir ofislerinde gerçek-

Türkiye’de günlük kiralamada iflin flekli çok de¤iflti.
Sektöre ilk bafllad›¤›m dönemlerde müflteri profilinin
yüzde 75’i yabanc›yd›. Bugün gelmifl oldu¤umuz noktaya
bakacak olursak, durum bunun tam tersi. fiu an yap›lan
iflin yüzde 75’i yerli, yüzde 25’i yabanc› kaynakl›.

DAHA ALINACAK
ÇOK YOL VAR
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lefltiriliyor. Araç kiralama, uçak yolcusu-
nun çok tercih etti¤i bir sistem, çünkü se-
yahati çok kolaylaflt›r›yor. ‹fl seyahatle-
rinde olsun, tatil amaçl› seyahatlerde ol-
sun ciddi oranda bu bize yans›d›. Böyle-
likle yerli piyasada belli bir noktaya gel-
dik ama bence daha al›nacak çok yol var.
Halen bizim kendi yerli uçak yolcumuz
istenilen oranda “rent a car” kullanm›-
yor. Ya çok lüks ya da bürokrasisinin faz-
la oldu¤u düflünülüyor. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerreenn  ddii¤¤eerr  ffiirrmmaa--
llaarrllaa  vvee  yyuurrtt  dd››flfl››nnddaakkii  ffiiyyaattllaarrllaa  kkaarrflfl››llaaflfl--
tt››rr››rrssaakk  HHeerrttzz  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  kkiirraallaammaa  üücc--
rreettlleerrii  nnee  sseevviiyyeeddee??
fiöyle söyleyeyim: Bu sekiz sene içerisin-
de bu konuda da çok ciddi bir tak›m de-
¤ifliklikler oldu. Mesela firma yurt d›fl›na
ba¤l›yken, yurt d›fl› rezervasyonlarla bes-
lenirken fiyatlar hep döviz cinsindendi;
tarifeler döviz cinsinden tespit edilirdi ve

iç piyasaya da ayn› fiyatlar sunulurdu. fiu
anda çok rahatl›kla kiralanabilecek fiyat-
lar var. Hertz bugün, 150 ülkede operas-
yon yürütüyor ve bize hemen hemen ya-
k›n fiyatlar uyguluyor diyebiliriz. Çok es-
nek fiyatland›rmalar var yurt d›fl›nda ama
Avrupa ülkeleriyle k›yaslad›¤›m›z zaman
hemen hemen ayn› seviyelerdeyiz diye-
bilirim. 

KKaaçç  aaddeett  aarraaccaa  ssaahhiippssiinniizz  vvee  aarraaççllaarr››nn››zz
aa¤¤››rrll››kkll››  oollaarraakk  hhaannggii  mmaarrkkaallaarrddaann  oolluuflfluu--
yyoorr??
fiu an 1.500 adet arac›m›z var. A¤›rl›kl›
Ford grubu araçlar kullan›yoruz. Ekono-
mi s›n›f›na Fiat, Renault, Hyundai, orta
segmentte Focus tercih ediyoruz. Daha
üst s›n›flarda Ford Mondeo ve Volkswa-
gen gibi muadil araçlar var. Mercedes E-
Class, BMW, Grand Cherokee gibi özel
s›n›fta araçlar da var, bunlar› floförle bir-
likte kiraya verebiliyoruz. 

AArraaççllaarr››nn››zz  oorrttaallaammaa  kkaaçç  yyaaflfl››nnddaa??  AArraaçç
yyeenniilleemmee  ssüürreenniizz  nneeddiirr??
Biz araçlar›m›z› ortalama senede bir de-
¤ifltiriyoruz ve maksimum 50 bin km’ye
kadar kullan›yoruz.

KKaaçç  flfluubbeeyyllee  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerriiyyoorrssuunnuuzz??  fifiuu--
bbeelleerriinniizziinn  ttaammaamm››  ssiizzee  mmii  aaiitt??
fiu anda 20 flubeyle faaliyet gösteriyoruz.
Biz ana distribütör oldu¤umuz için lisans
verebiliyoruz, böyle bir hakk›m›z var ama
prensip olarak kendi ofislerimizi aç›yo-
ruz. Kayseri ofisimiz hariç, tümünü ken-
dimiz iflletiyoruz.

GGüünnllüükk  kkiirraallaammaacc››llaarr  yyaazz  ddöönneemmlleerriinnddee
yyüükksseekk  sseezzoonn  yyaaflfl››yyoorr,,  kk››flfl  ddöönneemmlleerriinnddee
kkiirraallaammaallaarr  aazzaall››yyoorr..  SSeezzoonnllaarr  aarraass››nnddaa
uuyygguullaammaallaarr››nn››zzddaa  nnee  ggiibbii  ffaarrkkll››ll››kkllaarr  vvaarr??
Biz araç al›mlar›n› flöyle yap›yoruz: Sezo-
na do¤ru al›m yap›yoruz, sezon sonun-
da sat›fl operasyonumuz bafll›yor. Çünkü

bizim yazdan k›fla geçiflimizde ifl hacmin-
deki art›fl yaklafl›k yüzde 70 - 80’leri bu-
luyor. Dolay›s›yla Mart - Nisan gibi al›m
yap›l›p, sezon bitimiyle beraber art›k el-
den ç›kmas› gereken araçlar›n ikinci el sa-
t›fllar› bafll›yor. Filo flirketlerine ikame
araç konusuna gelince de, tabi ki orada
ikame araç kiralayacak olan firmalar en
düflük maliyetli olan seçenekleri tercih edi-
yorlar. Sadece fiyat gözetti¤iniz zaman biz
o noktada çok avantajl› de¤iliz.

HHeerrttzz  ddüünnyyaann››nn  eenn  bbüüyyüükk  kkiirraallaammaa  ffiirr--
mmaallaarr››nnddaann  bbiirrii..  BBuunnuunn  aavvaannttaajj››nn››  ttüükkee--
ttiiccii  üüzzeerriinnddee  yyaaflfl››yyoorr  mmuussuunnuuzz??  SSiizzii  tteerrcciihh
eeddeerrlleerrkkeenn  bbuu  iissmmiinn  nnee  kkaaddaarr  ffaayyddaass››nn››
ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??
Biz arkam›zda o gücü tabi ki hissediyo-
ruz ve birçok büyük kuruma sunum yap-
t›¤›n›zda firman›z› anlatman›za gerek kal-
m›yor, marka olarak zaten bilinirli¤i yük-
sek. Günlük kiralamalardan daha önce
hiç araç kiralamamam›fl birinin, Hertz is-
mini duymas› zaten mümkün de¤il. Ne
kadar büyük bir marka olursan›z olun sü-
rekli olarak kendinizi hat›rlatman›z ve da-
ha fazla kendinizi tan›tman›z gerekiyor.

AAzz  öönnccee  ““BBüüttüünn  hhaavvaa  lliimmaannllaarr››nnddaa  vvaarr››zz..””
ddeeddiinniizz..  BBuu  HHeerrttzz’’llee  oollaann  aannllaaflflmmaann››zzddaann
ddoo¤¤aann  bbiirr  zzoorruunnlluulluukk  mmuu??
Kontratlar›m›zda “Hava limanlar›nda bu-
lunman›z gerekir.” diye bir ibare yok.
Hatta Hertz’in “Ticari olarak size fayda
sa¤lamayacak bir bölgede ofis bile açma-
y›n.” diyen bir politikas› var ama hava li-
manlar›nda olmak, belli bafll› hava liman-
lar› için bir bak›ma operasyonel anlamda
bize rahatl›k sa¤l›yor. Çünkü iflin büyük
bir yo¤unlu¤unun hava liman›nda gerçek-
leflti¤ini düflünürseniz orada ofisiniz ol-
madan operasyonu yürütmek çok zor.

11..550000  aarraacc››mm››zz  vvaarr  ddeeddiinniizz,,  ddoolluulluukk  oorraann--
llaarr››  nnee  ddüüzzeeyyddee??
Yaz›n yüzde 85’lere varan bir doluluk ya-
kalayabiliyorsunuz. Zaten bu konuda
yüzde yüz bir doluluk yakalaman›z müm-
kün de¤il. Neden derseniz, belli bir araç
say›n›z› gelecek araç talepleri için otopark-
ta bekletmeniz gerekiyor. Onun için yüz-

de yüz doluluk oran›, gerçekçi bir oran
de¤il. Maksimumu yüzde 85 civar›nda-
d›r. Y›ll›k ortalamas› yüzde 65’tir, 65’in
alt› tehlikelidir. 

GGeenneell  oollaarraakk  bbaakkaarrssaakk  ggüünnllüükk  kkiirraallaammaa
oollaarraakk  yyaaflflaadd››¤¤››nn››zz  eenn  bbüüyyüükk  ssoorruunn  nneeddiirr??
Bizim yaflad›¤›m›z en büyük sorun tra-
fik cezalar›ndan kaynakl› diyebilirim. Bafl-
ka s›k›nt›lar›m›z da vard› ama zaman içe-
risinde kendi çözümlerimizi üretebildik.
Birço¤unu aflt›k ama sektör için en büyük
sorun teflkil eden konu, trafik cezalar›.
Bence burada yasal bir düzenlemeye de
gidilmesi gerekiyor. fiu an mevcut sistem-
de trafik cezalar› araç sahibine tebli¤ edi-
lip, araç sahibinden tahsil ediliyor. Siz dö-
nüp müflteriden bunu tahsil edebiliyorsu-
nuz, ödenmesiyle ilgili müteselsil sorum-
lulu¤unuz var ama Avrupa’daki sistem
böyle de¤il. Orada yine “rent a car” fir-
mas›na trafik cezas› tebli¤ ediliyor ama
firma bu arac› kiralad›¤›na dair evrakla-
r›n› ilgili kuruma ibraz ettikten sonra o
trafik cezas›n›n sorumlulu¤undan kur-
tuluyor ve art›k ceza o flahsa yönlendiri-

liyor. Bunu Türkiye’de yapmak için he-
nüz yeterli flartlar oluflmufl de¤il ama biz
bununla ilgili bir tak›m giriflimlerde bu-
lunmay› düflünüyoruz. 

SSoonn  oollaarraakk  HHeerrttzz’’iinn  ddüünnyyaa  ggeenneelliinnddeekkii
kkoonnuummuunnddaann  bbiirraazz  bbaahhsseeddeebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Hertz, araç kiralama sistemini ilk baflla-
tan flirket. fiu anda dünya üzerinde en ge-
nifl a¤a sahip firma. 150 ülkede 7 bin’den
fazla ofiste faaliyet gösteriyor. Sürekli
kendisini yenileyen özellikle teknolojik
aç›dan yenilikçi bir firma. Biz de Türki-
ye’de benzer bir yönetim politikas›yla fa-
aliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Uçak yolcu say›s›
art›nca o yolcular›n
içerisinden “rent a
car” kullanan kifliler
do¤al olarak art›fl
gösterdi. Aç›kças› bu
ifl tamamen uçak 
yolcusuna endeksli bir
ifl. fiöyle söyleyeyim:
Yapt›¤›m›z iflin yüzde
80’ini hava liman›
ofislerimizden
yürütüyoruz.



42>43

eni S60, önceki Volvo’lardan daha sportif ve
dinamik bir otomobil. Fakat ‹skandinav tasar›-
m›n›n temsilcisi olma özelli¤ini de üzerinde ta-

fl›yor. Alt gövdenin her iki yan›nda omuzlar›n üzerinde
bulunan yeni kontur, alçak coupe tarz› tavana efllik edi-
yor ve farlardan stoplara kadar uzanan zarif çift kavisi
oluflturuyor. Çift kavisin ortas›ndaki inifl, otomobilin
daha da alçak görünmesini sa¤l›yor. Gelifltirme sürecin-
de, otomobilin sürüfl özelliklerini etkileyen hemen he-
men her ayr›nt› üzerinde de¤ifliklik ve iyilefltirmeler ya-
parak bütünsel bir çözüm üreten flasi ekibi, daha önceki
Volvo’lara göre direksiyon hassasiyetini art›rm›fl ve hele-
zon yaylar› sertlefltirmifl. 
DSTC sisteminin gelifltirilmesiyle üretilen “Viraj Çekifl
Kontrolü”, otomobilin virajlar› daha ak›c› bir flekilde al-
mas›n› sa¤l›yor. Böylece sürücü viraj› daha dar alabili-
yor ve d›fla kayma e¤ilimini de azaltm›fl oluyor.
“Otomatik Frenlemeli Yaya Alg›lama Sistemi”  ise yeni
bir teknolojik ilerlemeyi ifade ediyor. Bu sistem, otomo-
bilin önüne ç›kan yayalar› alg›layarak sürücüyü uyar›-
yor ve sürücü zaman›nda tepki göstermedi¤i takdirde
otomatik olarak tam güçle fren yap›yor. Bu sistem, 35
km/s’ye kadar olan h›zlarda, sürücü zaman›nda tepki
vermese bile yayalara çarp›lmas›n› önleyebiliyor. Daha
yüksek h›zlarda ise kaza fliddetinin azalt›lmas› için çarp-
ma öncesinde otomobil mümkün oldu¤u kadar yavaflla-
t›lm›fl oluyor.
Yeni S60’›n, 115 HP’lik ekonomik DRIVe versiyonun-
dan,  turbolu 304 HP’lik versiyona kadar dizel ve ben-

zinli motor seçenekleri bulunuyor.
Motorun üretti¤i güç tekerleklere Volvo’nun ikinci nesil
6 vitesli otomatik Geartronic flanz›man› üzerinden akta-
r›l›yor. Yeni hidrolik sistemi ve azalt›lm›fl sürtünme ora-
n› sayesinde vitesler eskisinden daha h›zl› de¤ifltiriliyor. 
Yeni S60’›n yeni bilgi ve e¤lence sisteminde müzik siste-
mi, navigasyon sistemi, cep telefonu ve di¤er fonksiyon-
lar, ön konsolun üst k›sm›ndaki befl veya yedi inç’lik
renkli ekranda sunuluyor. Sürücünün dikkatini yoldan
ay›rmamak için ekran, yükse¤e yerlefltirilmifl.
Bafllang›ç için sat›fl hedefi y›lda 90 bin otomobil olan
Volvo, yeni modelini Türkiye’de 2010’un ikinci yar›s›n-
dan itibaren sat›fla sunacak.

Yeni Volvo S60, daha önce Volvo bayilerinde hiç
görülmemifl s›rad›fl› tasar›m›yla dikkatleri üzerine 
çekiyor. Sahibini hem fiziksel hem de duygusal olarak
harekete geçirmek için tasarlanan Yeni S60, “Otomatik
Frenli Çarp›flma Uyar›s›” ve “Yaya Alg›lama Sistemi” ile
güvenlik önlemlerinde yeni bir dönem bafllat›yor.

YEN‹ VOLVO S60
HAREKETE GEÇ‹REN TASARIM

Y

ARAÇ TANITIM



orusan’daki 10. y›l›n› dolduran
Cengiz Temel, ikinci el otomobil
al›m sat›m›n› aç›k art›rma yönte-

miyle gerçeklefltiren Manheim Türkiye’nin
Genel Müdürü. 2000 y›l›nda Borusan’da
Otomax ile bafllayan ikinci el otomobil se-
rüveni Borusan’›n 2004’te Auto Exchan-
ge’e entegre olmas›yla aç›k art›rma ile ikin-
ci el otomobil sat›fl›yla sürmüfl. 2008 y›l›n-
dan itibaren de baflar›l› bir grafikle Man-
heim Türkiye’nin çal›flmalar›n› yürüten
Cengiz Temel’le sadece otomobil al›m sa-
t›m›na de¤il, Türkiye’deki aç›k art›rma sis-
temine de yeni bir boyut getiren Manheim
Türkiye hakk›nda konufltuk.

MMaannhheeiimm  iillee  BBoorruussaann’’››nn  bbuulluuflflmmaass››  nnaass››ll
ggeerrççeekklleeflflttii??  BBuu  aannllaaflflmmaa  ssiizzee  nnee  ggiibbii  aarrtt››llaarr
ggeettiirrddii??
Niyetimiz, araçlar› müflterimize tedarik et-
meyle bafllay›p arac›n sat›fl›na kadarki zin-
ciri yönetmekti. Biliyorsunuz Türkiye’de-
ki “online” pazar, geliflmifl bir pazar de¤il.
Yeterli kritik yo¤unlu¤u yakalaman›z çok
zor. O yüzden zaman içinde bizim yo-
¤unlaflt›¤›m›z alan daha a¤›rl›kl› olarak
aç›k art›rma ifline kaymaya bafllad›.
2006’da Manheim’la görüflmeye baflla-
d›k. 2007’nin bafl›nda prensip olarak el
s›k›flt›k. Aç›kças› ayn› zamana denk gel-
di. 2006 Temmuz’da Manheim’› ziya-
ret etmek için Amerika’ya gittim. Benim
ziyaretimden önce de onlar Türkiye’de
pazar çal›flmalar› yap›yorlard›. Onlar da
dan›flmanlar›n› buraya gönderdiler son-
ra biz gittik tan›flt›k, yapt›klar›m›z› an-
latt›k. Daha sonra, 2007’nin bafl›nda
prensipte anlaflt›k. 2007 tamamen o sü-
reci tamamlamakla geçti ve 2008’in ba-
fl›nda da ortakl›¤a imzam›z› att›k. Man-
heim, dünyan›n en büyük aç›k art›rma
flirketi, 60 y›ll›k bir flirket ve 18 ülkede
faaliyet gösteriyor. Y›ll›k 10 milyon
adetten fazla arac›n sat›fl›na arac›l›k edi-
yor. Onbinlerce esnafla ve bütün mar-

kalarla çal›fl›yor. Türkiye’ye gelmeleri, ope-
rasyona müthifl bir ivme kazand›rd›. Çün-
kü biz kendi kendimize deneme yan›lma
yoluyla bu ifli ö¤renmeye çal›fl›yorduk. An-
laflmadan sonra burada bir tak›m operas-
yonel de¤iflikliklere gittik; hatlar infla ettik,
arac›n müflterilerin aras›ndan geçmesini
sa¤lad›k, böylelikle daha aktif bir ortam
gelifltirdik. 2008’in sonuna do¤ru ‹stoç’-
ta ikinci lokasyonumuzu açt›k. Oray› “tek-
noloji merkezi” olarak konumland›rd›k.
‹stoç, online sat›fla a¤›rl›k verilen bir nok-
ta. Yani oradaki esnaf ve bayi herhangi bir
noktada fiziki aç›k art›rmaya gitmeden, sa-
dece orada bulunarak, büyük ekranlardan
aç›k art›rman›n oldu¤u alan› izleyerek elin-
deki avuç içi bilgisayarlar PDA’lerle tek-
lif verebiliyorlar. 

KKiimmlleerrllee  ççaall››flfl››yyoorrssuunnuuzz??  AA¤¤››rrll››kkll››  mmüüflflttee--
rriilleerriinniizz  kkiimmlleerr??
A¤›rl›kl› olarak büyük filo kiralama flirket-
leri ile çal›fl›yoruz. TOKKDER’in üyeleri
yine yo¤un olarak çal›flt›¤›m›z müflterileri-

miz. Onun d›fl›nda kendi filolar›na sahip
kurumlar, bankalar, sigorta flirketleri, yet-
kili sat›c›lar, üreticiler, distribütörler, ga-
leriler müflterilerimiz aras›nda. Bireysel ola-
rak hiç çal›flm›yoruz. Burada ortalama bir
dakikada bir araba sat›l›yor, bu h›zda bi-
reysel olarak bir müflterinin araba almaya
karar vermesi mümkün de¤il. Her müflte-
rimizle özel anlaflmalar›m›z ve sözleflmele-
rimiz var. Müflterilerimizin bizde vekalet-
nameleri var, araçlar›n›n devir süreleri gel-
di¤inde biz devrini müflterilerimizin üzeri-
ne yap›yoruz. Tahsilattan devre kadar olan
süreci de biz takip ediyoruz. Bu kadar h›z-
l› giden bir süre içinde bireysel tüketiciyi
bulundurmak çok zor. Zaten Manheim’›n
da 60 y›ll›k tecrübesi bunu onaylam›yor. 

GGeeççeenn  iikkii  yy››llddaa  MMaannhheeiimm  kkaaçç  aaddeett  aarraaçç
ssaatttt››??
Geçen sene 7 bin adet araç satt›k. Ondan
evvelki sene bu say› 4 bin’di. 2010’da ge-
çen senenin iki kat›n› hedefliyoruz. 2008-
2009 y›l›nda yaflanan ekonomik kriz kira-

lama flirketlerini de etkiledi, bir çok flir-
ket kiralama dönemlerini uzatt›. Dola-
y›s›yla geri dönüfller azald› ve sektörde
biraz daralma yafland›. Sektör darald›-
¤› zaman d›flar› ç›kan araba say›s› da
azal›yor do¤al olarak. Ona ra¤men biz
geçen sene ciddi bir büyüme kaydettik. 

GGeeççeenn  sseennee  ÖÖTTVV’’nniinn  eettkkiissiinnii  nnaass››ll  hhiiss--
sseettttiinniizz??
Bizim aç›m›zdan ÖTV’nin pozitif bir
etkisi oldu diyebilirim. Bu etkiden do-
lay› birçok firma araç al›m› yapt›, araç-
lar›n› yeniledi, filolar büyüdü ve böy-
lece araç kayna¤› artt›. Arz artt›. Arz
art›fl›, bizde otomatik olarak sat›fllar›n
artmas›na yol açt›. E¤er ÖTV olmasay-
d› geçen sene bu büyümeyi sa¤layabi-
lir miydik biz? Zannetmiyorum. En
az›ndan bir yüzde 10 – 15 oran›nda dü-
flüfl olurdu.

B

“Manheim, dünyan›n en büyük aç›k art›rma flirketi. 60
y›ll›k bir flirket, 18 ülkede faaliyet gösteriyor ve y›ll›k 10
milyon adet arac›n sat›fl›na arac›l›k ediyor. Türkiye’ye
gelmeleri, operasyonun art›fl›na müthifl bir ivme
kazand›rd›.”
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Manheim Türkiye Genel Müdürü Cengiz Temel:

2010’DA GEÇEN SENEK‹
SATIfiLARIMIZIN ‹K‹
KATINI HEDEFL‹YORUZ
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lere göre yap›lan “Manheim Market Re-
port” pazar raporumuzda mevcut. O ara-
ban›n belli bir dönem içindeki sat›fl or-
talamalar›, son iki üç haftadaki sat›fl or-
talamalar›na göre bir fiyat aral›¤› belirle-
niyor. Biz fiyat aral›¤›n› müflteriye bildi-
riyoruz o isterse kabul ediyor, isterse ken-
di rezerv fiyat›n› belirleyebiliyor. Bu du-
rumda kâr›na da kendisi katlan›yor, za-
rar›na da. Biz ona hiçbir flekilde “Sat” ya
da “Satma” diye müdahale etmiyoruz. 

AArraaçç  kkiirraallaammaa  ffiirrmmaallaarr››  iillee  ssöözzlleeflflmmee  ssoonn--
llaarr››nnddaa  aarraaççllaarr››nn››  aallmmaayyaa  yyöönneelliikk  iiflflbbiirrllii--
¤¤iinniizz  vvaarr  mm››??
“Buy Back” garantisi vermiyoruz. Türki-
ye flartlar›nda böyle bir garanti vermek
mümkün de¤il zaten. Enflasyonun ve fa-
izlerin bu kadar de¤iflken oldu¤u bir ül-
kede Buy Back’i üreticiler ve bankalar ve-
remiyorken bizim vermemiz de mümkün
de¤il. Ama biz flu deste¤i sa¤l›yoruz: Ye-
ni filo alacak flirketlere bir çeflit dan›flman-
l›k yap›p alacaklar› arabalar›n üç y›l son-
raki ederini söylüyoruz. Bir de biz bir “Fi-
yat Rehberi” oluflturuyoruz. Bu proje
kapsam›nda Georgia Tech Üniversitesi ve
Sabanc› Üniversitesi ile iki senedir iflbirli-
¤i içerisindeyiz. Bu, istatiki bir çal›flma;
hem bizdeki sat›fl verilerinden, hem de
sektördeki sat›fl verilerinden beslenerek
oluflan istatiki bir platform. Bu platform-
da araçlar›n hem bugünkü de¤erlerini
hem de gelecekteki de¤erlerini bir referans
olarak sunuyoruz. Onun d›fl›nda herhan-
gi bir fiyat garantisi vermiyoruz. 

AA¤¤››rrll››kkll››  oollaarraakk  hhaannggii  sseeggmmeenntttteekkii  aarraaçç--
llaarr  aall››nn››pp  ssaatt››ll››yyoorr  bbüünnyyeenniizzddee??
Filo kiralama flirketlerine bakt›¤›n›zda on-
lar›n kulland›klar› araçlar›n segmentleri
çok belli, bizim de a¤›rl›kl› müflterilerimiz
onlar oldu¤u için genelde C segmentteki
araçlar al›n›p sat›l›yor. Bunun yan›nda ti-
cari araç sat›fl› da çok fazla, özellikle de ha-
fif ticari. Lüks segmente girmeye bafllad›k
yavafl yavafl. Bir senedir onun alt yap›s›n›
haz›rl›yoruz, bu aralar onunla ilgili ayr› bir
aç›k art›rma günü belirlemeye çal›fl›yoruz. 

SSiizziinnllee  ççaall››flflaann  mmüüflfltteerriilleerriinn  ssaahhiipp  oolldduu¤¤uu
aavvaannttaajjllaarr  nneelleerr??
Çok fleffaf bir aç›k art›rma ortam›m›z var.
Esas ifli bu olmayan bir kiflinin, bir kira-
lama flirketinin bir gün içinde ulaflamaya-
ca¤› kadar çok müflteriye ulaflmas›n› sa¤-
l›yoruz. Ayr›ca çok rekabetçi bir ortam var
burada; müflteriler birbirleriyle mücadele
ederek aç›k art›rmay› kazan›yor. Pazar bu-
rada belirleniyor çünkü burada bulunan
herkes araç sat›n alm›yor, burada fiyatla-
r› takip ediyor, fiyat listesi oluflturuyor, o
hafta show room’a koyaca¤› araçlar› be-
lirliyor, rakiplerine bak›yor… Kendi mar-
kas›n› öne ç›karmak, o markaya daha faz-
la fiyat verilmesini ve daha fazla prim
ödenmesini sa¤lamak için her türlü aktivi-
te yapmas›na olanak sa¤l›yor. Arac› sat›fla
sunma haz›rl›klar›na gerek duymuyor, çün-
kü biz burada her türlü hizmeti veriyoruz.
Park sorunu yok, ekspertiz derdi yok, pa-
zarlama derdi yok... Dolay›s›yla bu da sa-
t›c›ya büyük bir katma de¤er sa¤l›yor. Al›-

c› taraf›nda ise dedi¤im gibi sektörde irili
ufakl› bütün oyuncular› sistemin içine en-
tegre edebiliyorsunuz. Bir araba alma gü-
cü olan da, yüz araba alma gücü olan da
gelip buradan araba alabiliyor. 

KKaaçç  kkiiflfliilliikk  bbiirr  eekkiippllee  ççaall››flfl››yyoorrssuunnuuzz??
Toplam üç lokasyonda 50 kiflilik bir ekip-
le çal›fl›yoruz. Fakat aç›k art›rma günleri
bu say› art›yor, 70 – 80’i buluyor. Kap›-
dan araba girdi¤i anda arac› al›p, buraya
getirip, ekspertizlerini yap›p, sat›fla haz›r-
l›yoruz. Bu arada zamana karfl› yar›fl›yo-
ruz tabi. Bizim iflimiz çok emek -yo¤un bir
ifl. Çarflamba, Perflembe ve Cuma günleri
aç›k art›rma yap›yoruz.

‹‹kkiinnccii  eell  oottoommoobbiill  aall››mm››nnddaa  eenn  öönneemmllii  ssoo--
rruunn  ggüüvveenn!!  BBuu  ggüüvveenn  ssoorruunnuunnuu  MMaannhhee--
iimm  kkeennddii  iiççiinnddee  nnaass››ll  ççöözzddüü??
Biz burada iki çeflit ekspertiz hizmeti ve-
riyoruz. Birincisi sadece kaporta eksper-
tizi. Filo kiralama flirketlerinden gelen
araçlar›n sadece kaporta ekspertizine ba-
k›yoruz yani. Bu araçlarda boya, de¤ifl-
me, ezik, çizik var m› yok mu kontrolden
geçiriyoruz. Bu konuda da belirli kriter-
lerimiz var. Art›k esnaf bizim o de¤erlen-
dirmelerimizi çok iyi biliyor. Filo araç-
lar› daha kurumsal araçlar oldu¤u için bu
arabalar›n servis kay›tlar›na ulaflmak çok
daha kolay. Bu araçlarda kilometre ile il-
gili herhangi bir de¤ifliklik yap›lmas› he-
men hemen mümkün de¤il. Biz burada
araçlar› üç flekilde sat›yoruz: Ifl›k sistemi-
miz var; yeflil, sar› ve k›rm›z›. Yeflil ›fl›kta
satt›¤›m›z araçlar›n hepsi garantili araç-

lar, yani biz bir araca garantili dedi¤i-
miz zaman, kaporta konusunda garanti
veriyoruz. Sat›c› da “Bu arac›n flasesin-
de herhangi bir problem yoktur.” “Bu
arac›n kilometresinde herhangi bir prob-
lem yoktur.” “Bu araban›n mekanik ak-
sam›nda herhangi bir problem yoktur.”
garantisini veriyor. Araç bu garantiyle ç›k-
t›¤› zaman buradaki al›c› hiç tereddütsüz
sat›n al›yor. 

GGaarraannttiinniinn  hheerrhhaannggii  bbiirr  ssüürreessii  vvaarr  mm››??
Arac› buradan ç›kar›ncaya kadar garan-
ti veriyoruz. Üç ifl günü içerisinde flasey-
le ilgili bir problem olursa müflteri ara-
c›n› bize iade ediyor. Kilometreyle ilgili
de arabalar› test ederken ekspertiz rapo-
runa mutlaka kilometresini yaz›yoruz.
Ama e¤er ki arac›n kilometresiyle ilgili bir
flüphemiz varsa “Okunan kilometre bu.”,

“Tahmini kilometre bu.” diye belirtiyo-
ruz. Baz› araçlar da var ki müflteri: “Ben
bu araçla ilgili hiçbir taahhütte bulunmak
istemiyorum.” diyor. Böyle araçlar k›r-
m›z› ›fl›kla sat›l›yor. Bu durumda hiçbir
garanti vermiyoruz. Bayilerden gelen araç-
larda ise daha farkl› bir ekspertiz yönte-
mi uyguluyoruz: Hem mekanik ekspertiz
yap›yoruz hem de arac› diagnoza tabi tu-
tuyoruz. Arabalar› test cihaz›na ba¤l›yo-
ruz ve tüm mekanik ve elektronik aksa-
m›yla ilgili ar›za raporunu ç›kar›yoruz.
Bu ar›za tetkiklerini de arac›n üzerindeki
eksper raporuna yaz›yoruz. Dolay›s›yla
buradaki al›c› da esnaf oldu¤u için eks-
pertiz raporunu gördü¤ünde ona kaça
mal olaca¤›n›n hesaplamas›n› yapabili-
yor. Dolay›s›yla fiyat› da ona göre veri-
yor. E¤er arac›n kilometresiyle oynand›-
¤› tespit edilirse pazarl›¤a ya da toleran-
sa tabi olmadan o araç sat›fl› derhal ip-
tal edilip sat›c›s›na iade ediliyor ve ceza
uygulan›yor. 

SSaatt››flflaa  çç››kkaann  aarraaççllaarr››nn  bbaaflflllaanngg››çç  ffiiyyaattllaa--
rr››yyllaa  ssaatt››flfl  ffiiyyaattllaarr››  aarraass››nnddaa  nnee  kkaaddaarr  ffaarrkk
vvaarr??
Bizde bafllang›ç fiyat› diye bir fley yok.
Araçlar›n bir “rezerv fiyat›” var. “Rezerv
fiyat›” dedi¤imiz fiyat: Biz, ekspertizi yap-
t›ktan sonra arac›n fiyat aral›¤›n› belirli-
yoruz. O fiyat aral›¤› da bizim istatistik-

Çok fleffaf bir aç›k
art›rma ortam›m›z
var. Esas ifli bu
olmayan birinin ya da
bir kiralama 
flirketinin bir gün
içinde ulaflamayaca¤›
kadar çok müflteriye
ulaflmas›n› sa¤l›yoruz.
Ayr›ca çok rekabetçi
bir ortam var burada;
müflteriler birbirleriyle
mücadele ederek aç›k
art›rmay› kazan›yor. 
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D‹NAM‹K VE ETK‹LEY‹C‹ TASARIMI ‹LE 

YEN‹ CHEVROLET
SPARK 
Chevrolet’nin dinamik ve ikonik tasar›m dilinin en son 
temsilcisi Yeni Spark, küçük hatchback otomobil s›n›f›na
yeni bir alternatif sunuyor. Hem paran›n karfl›l›¤›n› veren
bir yat›r›m, hem de e¤lenceli, dinamik ve fl›k bir otomobil
olma özelli¤i sayesinde, flehir otomobilleri ile tam
donan›ml› küçük aile otomobilleri aras›ndaki bofllu¤u
dolduran bir köprü oluflturuyor.

üz y›ll›k geçmifli boyunca
“ikonik” araç tasar›m›na
sad›k kalan Chevrolet, Ye-

ni Spark’la bu iddias›n› yineledi. Ce-
sur tasar›m›n›, 2007 Los Angeles
Otomobil Fuar›’nda tan›t›lan Beat
konseptinden ilham alan otomobil,
d›fl görünümünde dinamik ve keskin
hatlara sahipken iç mekanda e¤len-
ce, fl›kl›k ve ifllevselli¤i bir arada su-
nuyor.
Yeni Spark’›n d›fl görünümü “teker-
lekler d›flar›da, gövde içeride” bir
durufla sahip, tek bir e¤riden oluflan
tavan çizgisi düz gövde hatlar› ile
vurgulan›yor. D›fl tasar›m› dinamik
hatlara sahip arac›n, iç tasar›m ve
donan›m›nda ise e¤lence ve ifllevsel-
lik bir araya getirilmifl. Kabinin
odak noktas›, direksiyon kolonunun
üzerine yerlefltirilmifl olan ve gerekli
tüm bilgileri kompakt ve kolay oku-
nur bir flekilde sunan, motosiklet
tarz› gösterge paneli. Yeni Spark’›n
modern tafl›nabilir müzik cihazlar›n›

çal›flt›rmaya uyumlu olmas› ise mü-
zikseverler için düflünülmüfl bir ay-
r›nt›; müzik sisteminde CD d›fl›nda,
AUX ve USB giriflleri de bulunuyor. 
Tüm Avrupa ile birlikte Türkiye’de
de Yeni Chevrolet Spark, 1.0 ve 1.2
lt’lik hacme sahip benzinli motor se-
çenekleri ile sunuluyor. 1.0 lt ben-
zinli motor 995 CC'lik bir hacim ve
68 HP’lik güç sa¤l›yor, Spark 100
kilometrede ortalama 4.8 litre yak›t
tüketirken, karbondioksit emisyonu
ise 113 g/km. 1206 CC hacme sahip
olan 1.2 lt motor ise 81 HP beygir
gücüyle üretilirken, 1.2 lt’lik
Spark'›n 100 km’de ortalama 5,1 lt
yak›t tüketimine sahip ve karbondi-
oksit emisyonu ise 119 g/km.
Sert gövde yap›s›, optimize edilmifl
amortisör ve yay oranlar› ile, Yeni
Spark sürüfl konforu ve gürültü se-
viyesi konusunda iddial›. Gelifltiril-
mifl flasi-gövde yap›s› ba¤lant› nok-
talar› da, düflük frekansl› gürültü-
nün araç kabinine girmesini ve yol

zemininden kaynaklanan gürültü ve
titreflimin büyük ölçüde yal›t›lmas›-
n› sa¤lamak üzere tasarlanm›fl. Yeni
Spark'ta kilitlenmeyi önleyen hassas
ABS fren sistemi ve çekifl kontrolü
özelliklerinin yan› s›ra, savrulma
dengeleyici sistem ile güvenlik ve
kontrol avantajlar› sa¤layan “Elek-
tronik Stabilite Kontrol Program›”
sunuluyor. Araç, yüksek yolcu ko-
ruma seviyesi, alt› hava yast›¤›, ön-
den çarp›flma halinde pedallar› araç-
takilerin ayaklar›ndan uza¤a çeke-
rek bacak yaralanmalar›n› önleyen
bir katlanabilir pedal sistemiyle des-
tekleniyor.  
fiehir yaflam›na uyumlu, pratik ve
konforlu sürüfl özelli¤inin yan› s›ra
uygun fiyat› ile dikkat çeken Yeni
Spark, üç farkl› versiyonla sat›fla su-
nuluyor.

Y



görüyoruz. Çok ilginçti. 
Birazdan içine girece¤imiz tuz ma¤aras›.. (Resim 27-28-
28a)
Tuzluca’dan devam ediyoruz. Amac›m›z Kars üzerinden
tekrar Do¤u’ya dönüp Ermenistan s›n›r›ndaki Ani Ha-
rabeleri’ne varmak. Birkaç kontrol noktas›nda Digor yo-
lundan gitmememiz önerildi. Ama yol çok uzuyor. Biz bi-
raz da abart›ld›¤›n› düflünerek Digor yolundan devam edi-
yoruz. 
Sak›n geçmeyin dedikleri Digor girifli. Bu çocuklar bizi
tafllamad›, aksine dibimizden ayr›lmad›lar. Ama bisiklet-
li çocuklard›, eee iki tekerci sonuçta onlar da. (Resim 29)
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¤d›r giriflindeyiz. (Resim 26)
I¤d›r dört bir taraf› da¤larla çevrili, 895 metreye
ra¤men tar›ma çok elveriflli bir iklimi ve topra¤›

olan bir bölge. Ba¤lar, bahçeler... Pamuk dahi yetifltiri-
liyor. Y›llar evvel I¤d›rl› bir müflterim vard›. Yeflilli¤ini
öve öve bitiremezdi I¤d›r’›n. Sonuna kadar hakl›ym›fl. 

I¤d›r’dan Tuzluca’ya do¤ru devam ediyoruz. Tuzluca
haritadan bakarsan›z, Ermenistan s›n›r›n›n dibindedir.
Ama ben geçerken bunu bilmiyordum. Dev bir kanyo-
nun yan›ndan t›rmanarak yukar› ç›kt›k. Kanyonun te-
pesinde düzenli aral›klarla gözleme kuleleri dikilmifl. Ben

kanyonu Türkiye içinde ve kuleleri de terörizme karfl›
yap›lm›fl diye düflünmüfltüm. Sonradan Ani Harabeleri-
ne girip Arpaçay kanyonunu gördü¤ümde fark ettim
ki bu kanyon Arpaçay’›n uzant›s›, kuleler ise Ermenis-
tan’daki s›n›r kuleleriymifl. Kanyonun o derin k›sm›n›
ve kulelerin foto¤raf›n› çekmedi¤ime çok üzüldüm son-
radan. 

Do¤ubayaz›t’ta Tuzluca hakk›nda “Tuz ma¤aralar›n›
mutlaka görün ve içine girin” denmiflti. Bu akl›m›zdan
ç›kmad›. Ma¤aralar› sorup yerini buluyoruz. Ma¤ara-
larda bir nevi kaya tuzu ç›kar›l›yor. Kristal kristal tuzu

I

3 GÜNLÜK
DO⁄UBAYAZIT,
D‹GOR, AN‹,
KARS KAÇIfiI/2

Yaz›:
‹lkay ERSOY

Geçen say›m›zda ilk bölümünü
yay›nlad›¤›m›z gezinin ikinci ve
son bölümü Do¤u’nun eflsiz
co¤rafyas›nda kald›¤› yerden
devam ediyor.

Resim 27

Resim 26

Resim 28a



Digor’da haritaya bakt›k. Kars üzerinden Ani Harabele-
ri çok uzun sürecek. Oysa Digor’dan bir köy yolu giriyor
ve da¤ tepe sonras›nda Ani’ye var›l›yor. En az›ndan hari-
ta öyle gösteriyor. Tamam diyoruz dalal›m yahu ne ola-
cak. Ama içimizde de hafif bir tedirginlik, çünkü Digor’un
asfalt›ndan geçmeyin denirken biz topra¤›na giriyoruz. 

Digor giriflinde haritaya bakt›k ve tamam dedik, yolu uzat-
may›p bu stabilize yoldan dal›yoruz. Belli yörelere gitme-
den duydu¤unuz korku ve tedirginlik, yörenin içine girin-
ce yerini “ne gereksiz tedirgin olmufluz” duygusuna b›ra-
k›yor. O rahatl›kla dald›k yola. 
Digor – Ani aras› flimdi tam hat›rlayamad›m ama san›r›m
40 km kadar. Bunun 30 km’si tamamen köy/mezra yolu. 

Yol zaman›nda traktörlerin çamurda geçmesi sebebiyle
ray tabir etti¤im kanal içeriyor. Ama yolu düzeltme amaç-
l› üstünden greyder geçmifl ve görüntüde kesinlikle trak-
tör tekerlek izleri görünmüyor. Dümdüz bir toprak yol
gibi görünüyor. Ama izler orada ve üstleri tamamen yu-
muflak toprakla kapl› ve içleri yumruk büyüklü¤ünde tafl-
larla dolu. 

‹zler görünür olsa sorun yok. Hem dikkat eder girmeme-
ye çal›fl›rs›n›z hem de girerken önleminizi al›rs›n›z. Bu-
rada ise önlem almak mümkün de¤il, düz sert ve tozlu
toprakta gidiyorum san›p bir anda kendinizi görünmeyen
o tekerlek izine kapt›rabiliyorsunuz. O bir yana bir de içi
yumuflak toprak dolu, inan›lmaz çekiyor. Bir de içinde-
ki tafllara denk geldi¤inizde... Art›k düflünün, yüre¤imiz
hoplaya hoplaya gidiyoruz. Ben açt›m gaz› arada bir ön
arada bir arka tekeri kapt›r›yorum ama h›zl› olunca so-

run yok gidiyoruz. 
Digor - Ani yolu (Resim 30-31)

Burada bir es verip Ani’den bildi¤im kadar›yla bahsetmek
istiyorum. 

Ani’nin detay tarihini bilmiyorum. Aç›kças›, ben Ani di-
ye bir yer oldu¤unu dahi bilmiyordum. 

Ani anlad›¤›m kadar›yla Ermeniler’in gönül ba¤lar›n›n ol-
du¤u bir antik kent. Harabelerdeki aç›klamalardan da
gördü¤üm kent ve kuruluflunda çok ciddi bir Ermeni et-
kisi var. Mesela Gagik isimli bir kral taraf›ndan kurul-
mufl, ad›na kilise yap›lm›fl, Trident (ya da Tredent) diye
bir usta / mimar taraf›ndan yap›lm›fl büyükçe bir kilise
var içinde. 

Ama di¤er yandan y›k›lm›fl da olsa bir cami, Selçuklu Mi-
marisi’nde binalar da var. Kim kurmufl nedir ne de¤ildir
bilemiyorum. Ama bildi¤im flu, bu antik kent asl›nda Ar-
paçay’›n her iki yan›na yay›lm›fl büyükçe bir kent. ‹ki ya-

kay› da birbirine bir köprü ba¤l›yor. Bu köprü 1950’le-
re kadar ayakta kalm›fl, ama sonra art›k s›n›rlar iyice
belirginleflince y›k›lm›fl. Köprünün ayaklar› afla¤›daki fo-
to¤rafta görülebilir. (Resim 32)

Deniliyor ki bu köprü 1064’te Türklerin Anadolu’ya geç-
mesini sa¤layan köprüymüfl ve ‹pek yolu’nun en önemli
köprüsüymüfl. 

Yukar›daki resim çok özel. Benim oturup sigara içti¤im
nokta buras› iflte. Ortada Arpaçay Kanyonu. Sol taraf Er-
menistan, sa¤ taraf Türkiye. Tam sol alt köflede, kanyo-
nun dibinden ç›kan y›k›k köprünün iki baca¤›n› görebi-
lirsiniz. 

Kent tabii çok ya¤malanm›fl. Hala alt›n aray›c›lar› geli-
yormufl. 1877-1918 y›llar› aras›nda Kars, Ruslar’›n elin-
deyken Ruslar taraf›ndan da birçok de¤erli parça tafl›n-
m›fl Moskova’ya. 

Antik kentin daha sa¤lam bölümü Ermenistan toprakla-
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Resim 28

Resim 34

Resim 32

Resim 29

Resim 30

Resim 33
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r› üzerinde kalm›fl ama Ermeniler de o bölümü oldu¤u gi-
bi kald›rm›fl ve yerine tafl oca¤› açm›fl. Önce bunun se-
bebini hiç anlayamad›m, madem de¤erliydi niçin kald›r-
d›lar? Sonradan ö¤rendim. Me¤er biraz daha içerde Ani
kentini tüm binalar›yla tekrar infla ediyorlar ve tafl oca-
¤›ndan ç›kard›¤› tafllar› kullan›yorlar (m›fl). 

O yöreden bu köprünün tekrar aç›lmas›n› isteyen grup-
lar varm›fl. fiöyle bir laflar› var “Dünya birleflse Ani yeni-
den yap›lamaz, ama Ani birleflse dünyay› yeniden ku-
rar…” Asl›nda sorunlar çözülse, tarih tarihte b›rak›lsa
her iki taraf gelece¤e baksa flu küçücük ülke Türkiye’den
çok fayda sa¤lar, Türkiye ayr› rahatlar ya politikaya gir-
meyelim. Sorunlar çözülüp p›r›l p›r›l eski haline kavufl-
mufl, köprüsüyle bir Ani olsa. Bence mükemmel olurdu. 

Neyse, Ani’de 1-1,5 saat kadar geçirdik. Arpaçay’›n k›y›-
s›na oturup kanyonu ve Ermenistan’› seyrettim. Gün ba-
t›m›, bir sigara ve bu manzara. Yaflanmaya de¤erdi. 

Birazdan hava kararacak. Ben Kars’› da görmek istiyo-
rum ama bu akflam Erzurum’a da varmak istiyorum çün-
kü yar›n Erzurum-Kayseri yapmam laz›m. Kars-Kayseri
yaparsam çok yorulurum belki de yapamam diyorum

Yavafl yavafl toparlan›p ç›kt›k yola. Ver elini Kars. Kars’a
vard›¤›m›zda bir tamirci buluyoruz ve Aytekin Abi’nin
k›r›lan çantay› geçici de olsa tamir ettirmeyi deniyoruz.
Usta iflini bilen ciddi bir insan. Çantay› mükemmelen ya-
p›yor. Eskisinden daha sa¤lam oluyor. (Resim 33)

Art›k iflimiz çözüldü ama hava da kararmaya bafllad› ve

daha Kars’› hiç gezemedik. Yar›n Allah kerim deyip, mec-
buren Kars’ta kalmaya karar veriyoruz. Çantay› yapan
ustam›za otel soruyoruz ve o akflam birlikte yemek yi-
yip yiyemeyece¤imizi, bize Kars’› gezdirip gezdiremeye-
ce¤ini soruyoruz. Memnuniyetle kabul ediyor. 

Otele geçiyor, dufl ve 10 dakika yatakta ayak uzatma key-
finden sonra lobide ustam›zla bulufluyoruz. 

Bize 1.5 saatlik bir Kars yürüyüflü yapt›r›yor. Gece olma-
s›na ra¤men çok etkileniyoruz. Genifl caddeler, genifl kal-
d›r›mlar. Muhteflem tafl binalar. Hele Kars Kalesi. Gör-
dü¤üm en görkemli ve sa¤lam kaleydi. Duydu¤umuza gö-
re askeri teknoloji aç›s›ndan da çok özellikli bir kaleymifl.
Ne yaz›k ki ziyaret edecek vaktimiz hiç yok. Hatta sabah
foto¤raf›n› bile çekmeyi unutuyorum. Tafl köprü, hükü-
met binas›. Hepsi bambaflka bir havada. 

Havuz bafl›nda bir de güzel akflam yeme¤i. Keyfimize di-
yecek yok. Ev sahibimizin anlatt›klar›na flafl›r›yorum.
Kars’›n so¤uk oldu¤unu biliriz ama 7’den 77’ye herkesin
paten yapabildi¤i, iyi kayak yapt›¤›n›, donan havuzlar-
da patenlerle oyun oynand›¤›n› hiç bilmiyordum. 

Harika bir sohbet ile birlikte iki duble de etkisini göste-
riyor. Gece s›rtüstü yata¤›ma uzan›yorum. fiu son üç gün-
de, kaç ›rktan, kaç memleketten, kaç kifliyle tan›flt›m kaç
farkl› yatakta yatt›m, kaç farkl› yer gördüm diye. Siga-
ramdan bir nefes al›yorum ve s›r›t›yorum. Çok keyifli…

Sal› sabah› Kars yola ç›k›fl. Sivas’a 50 km. kala Aytekin
Abi Tokat-Amasya-Merzifon üzerinden ‹stanbul’a dön-

dü (1408 km). Ben de Sivas, Kayseri, Konya (1264 km). 
Sabah erkenden harika bir kahvalt› ve yola ç›k›fl. Nere-
ye kadar Aytekin Y›ld›r›c› ile gidece¤iz bilemiyoruz. Bir-
kaç foto¤raf çekmek için Kars içinde mini bir tur... 

Kars caddeleri. (Resim 34-35)

Kars binalar›… Harika (Resim 36)

fiimdiki rota Kars – Sar›kam›fl – Erzurum – Erzincan - Si-
vas. Sonras›n› bilmiyoruz. Ben Belek’e gidiyorum ve Ay-
tekin Abi’yi kand›rmaya çal›fl›yorum Akdeniz’e inmek için
ama gördü¤ü, bildi¤i yerlere gitmeye pek istekli de¤il, o
da Do¤u Karadeniz’e ç›kal›m diyor. Yolda bakaca¤›z. 

Erzurum-Erzincan aras›nda yol zaman zaman çok dara-
l›yordu. (Resim 37)

Zaman zaman s›k› yol inflaatlar›ndan geçtik. (Resim 38) 

Sonunda Sivas’a san›r›m 50 km kala bir sapa¤a geliyo-
ruz. Biri Tokat-Amasya-Merzifon’dan standart Karade-
niz yoluna ba¤lan›yor, di¤eri benim rotam, Sivas-Kayse-
ri-Nevflehir-Aksaray-Konya. Burada son bir kez durup
karar›m›z› veriyoruz. ‹kimiz de birbirimizi kand›rmaya
çal›fl›yoruz. Karadeniz’e mi Akdeniz’e mi? Sonunda anla-
flam›yor ve “herkes yoluna” diyoruz. 

Aytekin Abi yukar›dan ‹stanbul’a do¤ru seyredecek ben
ise afla¤›lara inece¤im. Ayr›lmadan hemen önce. Bu adam
benim müflterim ve 10 gün sonra yine beraberiz ama iki-
mizde de garip bir burukluk oldu. Gezi, hele uzun yol

ve bilmedi¤in yerler baflka bir ba¤ yarat›yor aç›kças›.
(Resim 39)
‹kimiz de birbirimizi uyard›k. 

- Bak Aytekin Abi, direkt ‹stanbul’a basmak yok
- Tamam can›m sen merak etme ama bak çok yorulduk,
sen de sak›n Antalya’ya kadar gitmeye çal›flma.
- OK abi sen merak etme. Telefonlaflal›m lütfen.

‹kimiz de birbirimizi kand›r›yoruz... Bir günde o 1.408
km yap›p ‹stanbul’a var›yor ben de 1.264 km yap›p Kon-
ya’ya. Ben en az›ndan daha mant›kl›y›m. 

Cumartesi sabah Ankara’dan bafllayan gezi, 3. gün akfla-
m› birimiz ‹stanbul di¤erimiz Konya’da. 

fiimdilerde ise ayn› s›k› kilometreleri yollarda de¤il flirket-
te yapmaya çal›fl›yoruz. 7- 10- 14 Bin. Yetmez 20 bin ara-
ba. Birimiz daha ak›ll› olsayd› keflke.

fiimdilerde Nisan ay›n› bekliyoruz, bakal›m torbadan han-
gi rotay› ç›karaca¤›z. Hele önce 20 bin adede ulaflal›m, 20
bin km’yi sonra düflünürüz, yoksa sonraya kalmasa m›?

Resim 34 Resim 35 Resim 36 Resim 38 Resim 39



yundai’nin Avrupa paza-
r›’na uygun tasar›m anla-
y›fl›yla haz›rlanan yeni

5X5’lik SUV otomobili, ön tasar›m-
da Xenon farlar›, kendine özgü ön
›zgaralar› ve arka bölümdeki büyük
stop lambalar› ile göze hitap eden
bir stile sahip. Kabin içinde ise yedi
yolcusu için genifllik, fonksiyonellik
ve konfor sunuyor. Ayr›ca yol bilgi-
sayar›, mavi ›fl›kl› göstergeler ve h›z
sabitleyici özellikleri standart olarak
sunuluyor. 
Hyundai ix55’in motoru, hem eko-
nomik hem de çevre dostu olan 3.0
lt V6 CRDi turbo dizel motora sa-
hip. Alüminyum silindir bafllar›, kü-
çültülmüfl grafit demir blo¤u ve ha-

fifletilmifl aksam›yla sars›nt›s›z ve
sessiz çal›flan bu motor, Piezo enjek-
törleri sayesinde 451 Nm maksi-
mum tork üretebiliyor. 100 km/s h›-
za 10,4 saniyede ulaflan ix55, 100
km’de 9,4 lt ortalama yak›t tüketi-
yor. Maksimum h›z ise 200 km/s ile
s›n›rland›r›lm›fl.
Türkiye’ye tek donan›m paketiyle
ithal edilen ix55’in donan›m pake-
tinde, yüke duyarl› otomatik arka
süspansiyon ayar›, Xenon ön farlar
ve far y›kay›c›lar, lastik bas›nç kon-
trol sistemi, elektrik kontrollü ve
›s›tmal› ön koltuklar, tamamen kat-
lanabilen üçüncü s›ra koltuklar›, çift
bölgeli elektronik klima, haf›zal› sü-
rücü koltu¤u, lüks deri paketi, ah-

flap/metal görünümlü ön konsol,
anahtars›z girifl ve çal›flt›rma, ya¤-
mur sensörü, 18 inç jantlar, port
bagaj, elektrikli aç›l›r tavan ve park
mesafe kontrol sistemi gibi özellik-
ler yer al›yor. 
Kabindeki alt› hava yast›¤›n›n hari-
cinde üç s›rada oturan yolcular için
de yan çarp›flmalardaki güvenli¤i
art›rmak için perde hava yast›¤› kul-
lan›l›yor ve ayr›ca ESP (Elektronik
Stabilite Program›), TCS (Çekifl
Kontrol Sistemi), ROP (Devrilme
Önleyici Sistem) aktif koltuk bafll›k-
lar›, tüm yolcular için ön gergili ve
yük s›n›rlay›c›l› üç noktadan ba¤-
lant›l› emniyet kemerleri gibi özel-
likler standart olarak sunuluyor.
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ARAÇ TANITIM

HYUNDAI’N‹N ‹DD‹ALI
SUV’U ix55
Geçti¤imiz y›l Paris Otomobil Fuar›’nda 
otomobilseverlerle buluflan Hyundai ix55, fl›k tasar›m›,
sürüfl dinami¤i ve zengin donan›m›yla göz doldurmufltu.
Tucson ve Santa Fe’den sonra Türkiye’de de sat›fla
sunulan ix55, Hyundai’nin SUV segmentindeki gücünü
art›rmaya aday bir otomobil.

H



VE APPLE iPAD’i YARATTI

TEKNOLOJ‹
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ARAÇLARDA ‹NTERNET
DÖNEM‹

‹nternetin hayat›m›zdaki yeri büyümeye devam edi-
yor. S›rada arabalar var. Strategy Analytics firmas›n›n
yapt›¤› araflt›rmaya göre 2016 y›l›nda Kuzey Amerika
ve Avrupa’da üretilen arabalar›n yaklafl›k yüzde 90’›
internet eriflimi özelli¤ine sahip olacak. Bunun nas›l

olaca¤›n›n cevab›-
n› ise Opera flim-
diden veriyor.
“Tekerlekler üze-
rinde ‹nternet”
adl› raporu araç-
larda internet kul-
lan›m› konusunda
yeni aç›l›mlardan

bahsediyor. Bu aç›l›mlar ilk olarak Ford’un ilgisini
çekti ve otomotiv devi Opera ile bir ifl birli¤i anlaflma-
s› yapmaya karar verdi. Araçlarda internet kullan›m›
konusunda en büyük soru iflareti ise bu özelli¤in sürü-
cünün dikkatini da¤›tmadan nas›l araçlara entegre
edilebilece¤i. Opera bu sorunu sesli komut yöntemleri
ile çözmeyi hedefliyor.

Dünyan›n önde gelen teknoloji üreticilerinden Apple, uzun süredir büyük merakla
beklenen yeni ürünü tan›tt›. iPad ismiyle lanse edilen yeni ürünü Apple’›n CEO’su
Steve Jobs Yeni tablet bilgisayar›n, ak›ll› cep telefonuyla, dizüstü bilgisayar
aras›ndaki uçurumu kapatmaya yönelik bir çal›flma oldu¤unu belirtti. Jobs, ‘2010
y›l›na gerçekten devrim yaratacak mucize bir ürünle girmek istedik’ diye konufltu.
700 gram a¤›rl›¤›nda ve 1 cm kal›nl›¤›ndaki iPad’in ekran› tamamen dokunmatik.
Di¤er tafl›nabilir bilgisayarlar gibi katlanmayan bu tablet bilgisayar 10 saat flarj
süresine ve 16, 32 ve 64 GB’l›k farkl› belleklere sahip olacak. 

4G’L‹ SAMSUNG 
NETBOOK

Dünya henüz 3G
teknolojisine yeni
al›fl›rken Samsung,
gelifltirdi¤i 4G
ba¤lant› teknoloji-
sine sahip
Netbook’u ile tüm
dikkatleri üzerine
çekmeyi baflard›.
4G’li Samsung ile
birlikte art›k kul-
lan›c›lar 3G’ye göre ortalama befl kat daha h›zl› bir
flekilde internete ba¤lanabilecek ve dosya indirebile-
cek. Long Term Evolution / LTE mobil geniflbant
ba¤lant› teknolojisine sahip olan ve dolay›s›yla 4G
ba¤lant› teknolojisini kullanan Netbook’u olan
Samsung N150, 100Mb/s h›z›nda indirme ve 50Mb/s
gönderme h›z›na sahip.

KÜLTÜR SANAT

29. ULUSLARARASI ‹STANBUL
F‹LM FEST‹VAL‹ 

KENTLER 
ANADOLU’NUN DÖNÜfiÜMÜ,
TÜRK‹YE’N‹N GELECE⁄‹

PABLO PICASSO 
PERA’DA

YYaazzaann::  EE..  FFuuaatt  KKeeyymmaann
1990’lar›n sonuna do¤ru farkl› bir iv-
me kazanan ve de¤iflim geçiren Anado-
lu kentlerinin derinlemesine bir tahlili-
ni yapan kitap, Kayseri’den Çorum’a,
Bolu’dan Denizli’ye kadar 11 kenti
mercek alt›na al›yor. Kitapta, kentler;
ticari geliflme, küreselleflme koflullar›-
na yönelik kolektif tutum ve sosyo-
kültürel dönüflüm aç›lar›ndan inceleni-
yor. Ad› geçen kentlerde son 15-20 y›l
içinde yaflanan h›zl› dönüflümü ve or-
taya ç›kan yeni aktörleri ortaya koy-
duktan sonra Anadolu kentlerinin
ekonomik dinamizmini ve kendi arala-
r›ndaki farkl›laflm›fl yap›y› inceleyen
kitap, “Anadolu’nun dönüflümünün
Türkiye’nin gelece¤i için ne denli
önemli oldu¤unu” gösteriyor.

1166  fifiuubbaatt  --  1188  NNiissaann  22001100
Suna ve ‹nan K›raç Vakf› Pera Mü-
zesi, kuruluflunun 5`inci y›l›nda,
20. yüzy›l sanat›n›n büyük ustas›
Pablo Picasso`nun “Suite Vollard”
adl› gravür serisini ilk kez ve bir
bütün olarak sanatseverlerle bulufl-
turuyor. Ayn› zamanda bir heykel-
t›rafl, seramikçi ve gravürcü de olan
Picasso`nun en iyi ürünleri aras›nda
olan Suite Vollard, düzen ve fliddet,
klasizm ve biçim bozum, dinginlik
ve kaos aras›nda gidip gelen Picas-
so tipi diyalekti¤i yans›t›yor. Man-
t›ksal bir s›ralaman›n olmad›¤› kro-
nolojisinin güncel olaylar› ve sanat-
ç›n›n kiflisel deneyimlerini izledi¤i
seride, oyma bask›larla Picasso`nun
aflk, ç›plakl›k, erotizm, tutku, kaos,
portre mitolojik temalar ve yaflam
öyküsel göndermeleri dikkat çeki-
yor. Sergi çerçevesinde Pera Müze-
si`nde konferanslar ve çocuklara
yönelik e¤itim programlar› da ger-
çeklefltirilecek. 

33––1188  NN‹‹SSAANN  22001100
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› / ‹KSV
taraf›ndan Akbank sponsorlu¤unda
düzenlenecek 29. Uluslararas› ‹stan-
bul Film Festivali’nde, her y›l
oldu¤u gibi ünlü konuklar ve usta
sinemac›lar›n kat›laca¤› söylefli ve
atölye çal›flmalar›, ustal›k s›n›flar›,
konserler gibi birçok etkinlik
gerçeklefltirilecek. 2009 y›l›nda 162
bin izleyiciyle yine Türkiye’nin en büyük sinema etkinli¤i olan
Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali’nin program›nda bu y›l, 2009 ve
2010’un dikkat çeken yap›mlar›n›n yan› s›ra dünya festivallerinden
ödüllerle dönen filmler, unutulmayan klasikler ve usta yönetmenlerinin
baflyap›tlar›ndan seçmeler yer al›yor. Festivalde 20 bölümde yaklafl›k
200 film gösterilecek.
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2 M TOURISM
Ansera ‹fl Merkezi Portakal Çiçe¤i Sk.
No: 17/127-128-129  06540 Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 442 70 70 Faks: (0312) 442 70 72
www.2m.com.tr•2m@2m.com.tr
turan@2m.com.tr•sturan@2m.com.tr
‹stanbul
Tel: (0212) 259 33 64 Faks: (0212) 259 29 18

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

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

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

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

ALM‹RA HOLIDAY AUTOS
Atatürk Cad. No: 250/A Alsancak/‹zmir
Tel: (0232) 464 30 88 Faks: (0232) 464 65 12
www.almiragroups.com•almira@almiragroups.com
alperakbay@almiragroups.com
‹stanbul
Tel: (0212) 662 33 90 Faks: (0212) 662 04 31
Ankara
Tel/Faks: (0312) 287 12 61
Antalya
Tel: (0242) 316 57 20 Faks: (0242) 316 57 21
Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 316 93 76 Faks: (0252) 316 80 48
Dalaman / Mu¤la
Tel: (0252) 692 13 66 Faks: (0252) 692 13 69
Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 413 39 99 Faks: (0252) 413 45 48

ALTOTUR
Fatih Mah. ‹stasyon Cad. No.48/C Kocasinan/Kayseri
Tel: (0352) 222 68 29 Faks: (0352) 222 67 84
www.altotur.com•info@altotur.com•memduh@altotur.com
Kayseri
Tel: (0352) 222 68 29 Faks: (0352) 222 67 84
Kayseri Havaliman›
Tel/Faks: (0352) 338 95 55
‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›
Tel: (0216) 588 01 40 Faks: (0216) 588 01 42
24 Saat Acil (0212) 465 59 99

AM‹RAL F‹LO YÖNET‹M‹ - NEZ‹-
RO⁄LU

Neziro¤lu Plaza Konya Yolu No: 208  06520 Balgat/Ankara
Tel: (0312) 285 22 00 Faks: (0312) 287 50 60
www.amiralfilo.com.tr• bahadir.siyez@amiralfilo.com.tr

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

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

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

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

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

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

AV‹S RENT A CAR
Ayd›nevler Mah. Dumlup›nar Cad. No:24/1 34854
Küçükyal›/ ‹stanbul
Tel: (0216) 587 99 00 Faks: (0216) 489 19 40
www.avis.com.tr • www.avis.com.tr
Adana fiakir Pafla Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0322) 435 04 76
D›fl Hatlar Tel: (0322) 435 59 75
Ankara/ Kavakl›dere
Tel: (0312) 467 23 13-14
Ankara Esenbo¤a Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0312) 398 03 15
Antalya
Tel: (0242) 248 17 72-73
Antalya Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 30 73 - 330 34 30
Kemer
Tel: (0242) 814 76 70
Alanya
Tel: (0242) 513 31 13
Ayval›k/Bal›kesir
Tel: (0266) 312 24 56 - 312 37 34
Belek
Tel: (0242) 322 71 00
Bodrum fiehir Ofisi/Mu¤la
Tel: (0252) 316 23 33-316 19 96
Bodrum Havaliman›/ Mu¤la
‹ç Hatlar: (0252) 523 02 01
D›fl Hatlar: (0252) 523 02 03-04
Turgutreis-Bodrum/Mu¤la
Tel: (0252) 382 38 51-382 66 79
Bursa fiehir Ofisi
Tel: (0224) 236 51 33- 233 27 22

Dalaman Havaliman› /Mu¤la
‹ç Hatlar Tel: (0252) 792 51 68
D›fl Hatlar Tel: (0252) 792 51 18-19
Denizli fiehir Ofisi
Tel: (0258) 263 44 44
Diyarbak›r
Tel: (0412) 229 02 75-76
Diyarbak›r Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0412) 236 13 24- 229 02 76
Erzurum
Tel: (0442) 233 80 88
Erzurum Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0533) 364 78 28 – (0532) 200 58 30
Fethiye/Mu¤la
Tel: (0252) 612 37 19
Gaziantep
Tel: (0342) 582 11 41
‹zmit
Tel: (0262) 325 25 55
Sakarya
Tel: (0264) 282 03 33 - 282 41 66
‹stanbul/Taksim
Tel: (0212) 297 96 10-11
‹stanbul/Kad›köy
Tel: (0216) 355 3665- 350 4878
‹stanbul Atatürk Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 34 54-58
D›fl Hatlar Tel: ( 0212 ) 465 34 55-56
‹stanbul/ Sabiha Gökçen Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0216) 585 51 54 -  588 00 48
‹zmir Alsancak
Tel: (0232) 441 44 17-18
‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
‹ç Hatlar: (0232) 274 17 90
D›fl Hatlar: (0232) 274 00 10
Kayseri fiehir Ofisi
Tel: (0352) 222 61 96
Kayseri Havaliman›
‹ç HatlarTel: (0352) 338 05 94
Konya fiehir Ofisi
Tel: (0332)-237 37 50
Kufladas›
Tel: (0256) / 614 14 75 – 614 46 00
Malatya
Tel: (0422) 238 56 44
Marmaris
Tel: (0252) 412 26 38
Mardin
Tel: (0482) 312 10 47 - 312 56 47
Samsun fiehir Ofisi
Tel:(362) 231 67 50
Samsun Çarflamba Havaliman›
D›fl Hatlar Tel: (0362) 844 86 57  
Side
Tel: (0242) 753 13 48
fianl›urfa fiehir Ofisi
Tel: 0414 315 00 53
fianl›urfa Havaliaman›
‹ç Hatlar Tel: 0414 315 00 53
Tekirda¤:
Tel: (0282) 261 68 31
Trabzon Havaliman›
‹ç Hatlar: (0462) 325 55 82- 326 35 20
Ürgüp
Tel:(0384) 341 2177
Van fiehir Ofisi
Tel: (432) 214 63 75
Van Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0432) 217 88 78

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

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

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

BEYAZ F‹LO
fiehit Kurbani Akbo¤a Sokak No: 24 Birlik  06610 
Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 454 20 20 Faks: (0312) 454 20 32
‹stanbul 
0(216) 457 77 66 Faks: (0216) 457 98 84
‹zmir
(0530) 660 90 96 Faks: (0232) 371 58 90
www.beyazfilo.com bilal.yurddas@beyazfilo.com  ir-
fan.yalcin@beyazfilo.com

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

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

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

BUDGET CAR RENTAL
Ayd›nevler Mah. Dumlup›nar Cad. No:24/1 34854
Küçükyal›/ ‹stanbul
Tel: (0216) 587 99 00- 587 99 90  
Faks: (0216) 489 53 69
www.budget.com.tr
Adana  
Tel: (0322) 459 92 22 / (0533) 715 80 82
Ankara fiehir Ofisi
Tel: (0312) 466 03 36 – 37
Ankara Havaliman›
Tel: (0312) 398 20 34
Antalya Havaliman› 
‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 33 95 / 96
Bodrum Havaliman›
D›fl Hatlar Tel: (0252) 523 02 71
Dalaman Havaliman›
D›fl Hatlar Tel: (0252) 792 51 50 – 51
‹stanbul Taksim  
Tel: (0212) 297 43 93 – 94
‹stanbul Suadiye
Tel: (0216) 380 56 55
‹stanbul Atatürk Havaliman›
‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 69 09 / 10
‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›
Tel: (0216) 588 02 11

‹zmir Havaliman› 
Tel: (0232) 274 11 11
Kayseri 
Tel: (0352) 231 76 33 / (0532) 443 14 41
Mersin 
Tel: (0324) 238 34 74 / (0533) 397 93 78
Trabzon
Tel: (0462) 248 12 00 / (0535) 363 19 83
Erzurum Havaliman› 
Tel: (0442) 327 00 16 / (0506) 663 15 13
Side
Tel: (0242) 753 41 18

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

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

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

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

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

DAIMLER FLEET SERVICES A.fi.
Tem Otoyolu Had›mköy Ç›k›fl› Mercedes Cad. 34500 Bah-
çeflehir /‹stanbul
Tel: (0212) 866 65 65 Faks: (0212) 858 09 67
www.daimler.com•osman.aksoy@daimler.com

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

DRD DER‹NDERE
F‹LO K‹RALAMA

Kazl›çeflme Mh. Abay Cd. No: 184 
Sahilyolu 34760 Zeytinburnu/‹stanbul
Tel: (0212) 414 14 00 Faks: (0212) 414 13 89
www.drd.com.tr•iletisim@drd.com.tr
Ankara
Tel: (0312) 472 07 07 Faks: (0312) 472 07 08
Kartal / ‹stanbul
Tel: (0216) 586 85 86 Faks: (0216) 586 88 88
Samsun
Tel: (0362) 266 94 00 Faks: (0362) 266 87 81

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

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

EKAN TOUR‹SM & CAR RENTAL
Kavakl›dere Sok. No: 23/3 fiili Meydan› / Ankara

Tel: (0312) 426 69 69•Faks: (0312) 427 71 61
www.ekantourism.com•ekan@ekan.com.tr
Adana
Tel: (0322) 458 92 52 Faks: (0322) 468 92 53
Antalya
Tel: (0242) 316 75 05 Faks: (0242) 316 75 04
Kufladas› / Ayd›n
Tel: (0256) 612 11 51 Faks: (0256) 612 26 47
Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 77 64 Faks: (0252) 316 61 98
‹stanbul
Tel: (0212) 343 40 30 Faks: (0212) 343 40 33
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 Faks: (0342) 335 25 73

EKAR TUR‹ZM SAN. 
T‹C. LTD. fiT‹.

Mücahitler Bulv. Kurtulufl Mah. Bankalar Apt. Alt› 88/G
Seyhan / Adana
Tel: (0322) 454 55 55 Faks: (0322) 458 77 82
www.ekartur.com•ekar@ekartur.com
ekarturizm@hotmail.com

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

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

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

EUROPCAR
E5 Yanyol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2
So¤anl›k Kartal / ‹stanbul
Tel: (0216) 427 04 27 Faks: (0216) 427 15 45
www.europcar.com.tr•info@europcar.com.tr
makanlar@europcar.com.tr•telci@europcar.com.tr
Adana
Tel: (0322) 453 47 75 Faks: (0322) 458 15 29
Adana Havaliman›
D›fl Hatlar 
Tel: (0322) 433 29 57 Faks: (0322) 436 60 83
‹ç Hatlar 
Tel: (0322) 436 25 63 Faks: (0322) 436 60 83
Alanya / Antalya
Tel: (0242) 513 19 29/513 52 39 Faks: (0242) 512 05 84
Ankara
Tel: (0312) 426 46 06 Faks: (0312) 426 16 36
Ankara Havaliman›
Tel: (0312) 398 05 03 Faks: (0312) 398 05 06



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

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

IfiIL RENT A CAR 
Ömer Avni Mah. ‹nönü Cad. No: 40 Kat: 3/4  34427 
Gümüflsuyu - Taksim / ‹stanbul
Tel: (0212) 244 33 11 /  dhl:162 Faks: (0212) 244 26 56 
www.isilrac.com•info@isilrac.com
•reservation@isilrac.com
‹stanbul Hürriyet Ofis 
Tel: (0212) 449 66 19 Faks: (0212) 449 62 24
‹zmir Havaliman› Ofis
Tel: (0232) 274 59 49 Faks: (0232) 274 59 19
Ankara Hürriyet Ofis
Tel: (0312) 207 00 00 / dhl: 2224 Faks: (0312) 207 00 94

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

MAKS TUR‹ZM OTO K‹RALAMA
Çavuflo¤lu Mah. Spor Cad. Alacakaya ‹fl Merkezi
No: 84 K:1 Kartal/‹stanbul
Tel: (0216) 488 31 73 Faks: (0216) 488 31 78
www.maksturizm.com•servet.kulan@smartsgc.com

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

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

MILLER CAR RENTAL
Cumhuriyet Cad. 243/A Harbiye/‹stanbul
Tel: (0212) 246 06 47 Faks: (0212) 240 20 60 www.mil-
lercarrental.com•info@millercarrental.com
elifseda@millercarrental.com
Çanakkale
Tel: (0286) 212 73 33 Faks: (0286) 213 73 03
Gelibolu / Çanakkale
Tel: (0286) 566 29 29 Faks: (0286) 566 22 44
‹zmir
Tel: (0232) 463 18 00/01 Faks: (0232) 464 16 66
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NATIONAL & ALAMO
CAR RENTAL

Tem Otoyolu Kavac›k Kavfla¤› Ford Plaza K.4 Rüzgarl›bah-
çe - Beykoz / ‹stanbul
Tel: (0216) 680 06 90 pbx Faks:(0216) 680 06 99
www.yesnational.com•info@yesnational.com
‹stanbul Kavac›k 
Tel: (0216) 680 06 90 (pbx) Faks: (0216) 680 06 99 
‹stanbul Taksim 
Tel: (0212) 254 77 19 - 253 58 17 
Faks: 0212) 253 58 17 
‹stanbul Atatürk Havaliman› 
D›fl Hatlar Gelifl Terminali 
Tel: (0212) 465 35 46 Faks: 0(212) 465 35 46 
‹çhatlar Gelifl Terminali   
Tel: (0212) 465 77 93 Faks: (0212) 465 31 57  
Ankara 
Tel: (0312) 427 64 53 - 426 45 65   
Faks: (0312) 426 63 87 
Ankara Esenbo¤a Havaliman›  
‹çhatlar Gelifl Terminali
Tel: (0312) 398 21 66 Faks: (0312) 398 21 67
‹zmir 
Tel: (0232) 422 71 07 Faks: (0232) 422 24 99 
‹zmir Adnan Menderes Havaliman› 
‹ç Hatlar Gelifl Terminali 
Tel: (0232) 274 39 10 Faks: (0232) 274 39 11 
D›fl Hatlar Gelifl Terminali 
Tel: (0232) 274 62 65 Faks: (0232) 274 62 75   
Adana 
Tel: (0322) 453 09 87 Faks: (0322) 458 33 78 
Adana fiakirpafla Havaliman›
‹ç ve D›fl Hatlar Gelifl Terminali 
Tel: (0322) 432 27 43
Antalya 
Tel: (0242) 321 08 96 Faks: (0242) 321 08 97 
Antalya Havaliman› 
‹ç Hatlar Gelifl Terminali
Tel: (0242) 330 35 57 Faks: (0242) 330 35 58 
D›fl Hatlar Gelifl Terminali
Tel: (0242) 330 33 16 Faks: (0242) 330 33 17  
Bodrum 
Tel: (0252) 313 61 10 Faks: (0252) 313 62 54 
Kayseri 
Tel: (0352) 338 21 40 Faks: (0352) 338 21 50 
Malatya
Tel: (0422) 325 34 34-321 13 13 Faks: (0422) 325 75 85  
Trabzon
Tel: (0462) 248 12 00 Faks: (0462) 248 88 06
Gaziantep
Tel: (0342) 336 77 18  Faks: (0342) 339 13 39
Gaziantep Havaliman› 
‹ç Hatlar ve D›fl Hatlar 
Tel: (0342) 336 77 18  Faks: (0342) 339 13 39
Erzurum 
Tel: (0442) 234 30 25
Nevflehir
Tel: (0384) 341 65 41 Faks: (0384) 341 65 43   
Dalaman 
Tel: (0252) 417 22 17
Marmaris 
Tel: (0252) 417 23 13
Konya 
Tel: (0332) 237 99 92
Denizli
Tel: (0258) 262 33 43 Faks: (0258) 264 33 54 
Diyarbak›r 
Tel: (0412) 223 22 55
Mersin 
Tel: (0324) 325 91 26
Van
Tel: (0432) 215 21 01 Faks: (0432) 214 11 31

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

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

OTOCAR ARAÇ K‹RALAMA
Atatürk Bulvar› 13/A fianl›urfa
Tel: (0414) 312 09 09 Faks: (0414) 316 83 49
www.otocarrental.com.com•info@kanculturizm.com
cdonmezler@hotmail.com•donmezler@otocarrental.com
‹stanbul
Tel: (0212) 213 66 00 Faks: (0212) 213 16 00
Ankara
Tel: (0312) 426 31 58 Faks: (0312) 426 31 59
Gaziantep
Tel: (0342) 336 53 53 Faks: (0342) 336 11 65
Diyarbak›r
Tel: (0412) 229 35 35 Faks: (0412) 229 01 34

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

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

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

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

PARTNER FLEET 
SOLUTIONS

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

PAS‹F‹K OTO
Koreflehitleri Cad. 37/4 D:5 Zincirlikuyu/‹stanbul
Tel: (0212) 275 42 44 Faks: (0212) 272 04 61
www.pasifikoto.com.tr•samim@pasifikoto.com.tr
Ankara
Tel: (0312) 426 08 88 pbx Faks: (0312) 426 07 77

Antalya Havaliman›
Tel: (0242) 330 30 68 Faks: (0242) 330 30 88
Belek / Antalya
Tel: (0242) 715 34 80-81 Faks: (0242) 715 34 82
Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 08 85 Faks: (0252) 313 90 25
Bodrum Havaliman›
Tel: (0252) 559 02 14 Faks: (0252) 559 02 17
Bursa
Tel: (0224) 235 32 70 Faks: (0224) 235 32 71
Çeflme
Tel: (0232) 723 26 86 Faks: (0232) 723 26 86
Dalaman Havaliman›
Tel: (0252) 792 54 14 Faks: (0252) 792 54 29
Dalyan / Mu¤la
Tel: (0252) 284 28 16/284 41 29 Faks: (0252) 284 31 57
Diyarbak›r
Tel: (0412) 228 68 54 Faks: (0412) 228 68 53
Diyarbak›r Havaliman›
Tel: (0412) 236 09 33 Faks: (0412) 228 68 53
Erzurum
Tel: (0442) 234 61 60 Faks: (0442) 234 80 32
Fethiye / Mu¤la
Tel: (0252) 614 49 95/614 19 91 Faks: (0252) 614 93 62
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 Faks: (0342) 335 25 73
Taksim / ‹stanbul
Tel: (0212) 254 77 10/254 71 54 Faks: (0212) 254 71 57
Atatürk Havaliman› / ‹stanbul
D›fl Hatlar 
Tel: (0212) 465 36 95 Faks: (0212) 465 36 97
‹ç Hatlar 
Tel: (0212) 465 62 84 Faks: (0212) 465 62 87
‹stanbul Kartal
Tel: (0216) 427 04 27 Faks: (0216) 427 15 45
‹zmir Havaliman›
D›fl Hatlar 
Tel:(0232) 274 21 63 / 274 22 43 Faks:(0232) 274 43 22
‹ç Hatlar 
Tel:(0232) 274 64 20 / 274 64 21 Faks:(0232) 274 60 22
Kayseri
Tel: 0352-338 00 44 /  0352-338 05 08
Kemer / Antalya
Tel: (0242) 814 11 40 Faks: (0242) 814 11 50 
Konya
Tel: (0332) 238 49 49 Faks: (0332) 237 86 65
Konya Havaliman›
Tel: (0533) 370 30 90  Faks: (0332) 237 86 65
Kufladas› / Ayd›n
Tel: (0256) 614 67 70 Faks: (0256) 614 94 73
Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 417 45 88 Faks: (0256) 417 45 96
Side
Tel: (0242) 753 17 64 / 753 18 47 
Faks:(0242) 753 33 35
fianl›urfa
Tel: (0414) 316 47 46 Faks: (0414) 316 47 46
Ürgüp
Tel: (0384) 341 88 55 Faks: (0384) 341 43 15
Van
Tel: (0432) 215 89 90 Faks: (0432) 215 89 91
Van Havaliman›
Tel: (0536) 415 75 41 Faks: (0432) 215 89 91

FLEET CORP TURKEY
Fatih Sultan Mehmet Mah. Atatürk Cad. No:7

34470 Küçük Armutlu, Etiler / ‹stanbul
Tel: (0212) 362 06 00 Faks: (0212) 323 52 52
www.fleetcorp-turkey.com•flc-tr-info@fleet-corp.com

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

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

GED‹ZLER MOTORLU ARAÇ-
LAR T‹C. A.fi.

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

GENÇ OTO K‹RALAMA
Cemalpafla Mah. Baraj Yolu 2.5 Durak No: 108/B Seyhan/Adana
Tel: (0322) 458 60 20 Faks: (0322) 458 51 31
www.gencoto.com•info@gencoto.com
gencoto_kiralama@hotmail.com
Adana
Tel: (0322) 456 10 10 Faks: (0322) 456 16 76

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

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

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

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

GRUP OTO K‹RALAMA
Konya Yolu 8.Km No:160 Balgat / Ankara

Tel: (0312) 442 76 52 Faks: (0312) 442 76 51
www.grupvolvo.com•mufit@grupvol.com
grupvolvo@superonline.com
Ankara Merkez Ofis
Tel: (0312) 284 61 10 Faks: (0312) 284 61 25

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

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

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

HAVAfi TUR‹ZM
Pafla Liman› Cad. No: 73 Paflaliman› Üsküdar/‹st.
Tel: (0216) 531 24 00 Faks: (0216) 531 25 38
www.havasturizm.com.tr•zhic@cinergroup.com.tr
Taksim Ofis
fiehit Muhtar Cad. No: 38 Talimhane Taksim/‹st.
Tel: (0212) 254 71 00 Faks: (0212) 253 33 55

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

HERTZ RENT A CAR
Ba¤dat Cad. No: 146 Feneryolu-Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 349 30 40 Faks: (0216) 349 47 65
www.hertz.com.tr•n.hidayetoglu@hertz.com.tr
Taksim / ‹stanbul
Tel: (0212) 225 64 04 Faks: (0212) 225 65 06
‹stanbul Atatürk Havaliman›
D›fl Hatlar Tel: (0212) 465 59 99 Faks: (0212) 465 59 98
‹ç Hatlar Tel: (0212) 465 59 95 Faks: (0212) 465 59 90
Adana
Tel: (0322) 458 50 62 Faks: (0322) 453 12 10
‹ncirlik / Adana
Tel: (0322) 316 10 66
Hilton / Adana
Tel: (0322) 324 28 08
Hilton / Mersin
Tel: (0324) 326 50 00
Ankara
Tel: (0312) 468 62 90 Faks: (0312) 467 65 41
Ankara Esenbo¤a Havaliman›
Tel: (0312) 398 05 35 Faks: (0312) 398 03 96
Antalya Havaliman›
D›fl Hatlar Tel: (0242) 330 38 48 Faks: (0242) 330 38 49
‹ç Hatlar Tel: (0242) 330 34 65 Faks: (0242) 330 36 88
Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 412 25 52 Faks: (0252) 412 31 15
Dalaman Havaliman›
Tel: (0252) 792 54 20 Faks: (0252) 792 54 19
Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 78 96 Faks: (0252) 316 34 46
Bodrum Havaliman›
Tel: (0252) 523 01 37 Faks: (0252) 523 01 38
‹zmir
Tel: (0232) 464 34 40 Faks: (0232) 464 52 15
‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
D›fl Hatlar Tel: (0232) 274 36 10 Faks: (0232) 274 22 87
‹ç Hatlar Tel: (0232) 274 22 48 Faks: (0232) 274 20 99
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ÜYELER

Tel: (0212) 465 35 16 Faks: (0212) 465 35 17
www.ulgerrentacar.com•ulger@ulgerrentacar.com

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

WAY CAR RENTAL
Köybafl› Cad. Çeflme Sok. No: 14/1 Yeniköy/‹stanbul
Tel: (0212) 262 30 62 Faks: (0212) 262 04 94
www.waycarrental.com•info1@waycarrental.com
bulent@micelogistic.com
Antalya
Tel: (0242) 312 00 24 Faks: (0242) 312 89 03
Marmaris / Mu¤la
Tel: (0252) 413 66 51 Faks: (0252) 413 66 53
‹zmir
Tel: (0232) 441 11 77 Faks: (0232) 441 11 15

WORLD RENT A CAR
Atatürk Havaliman› ‹ç Hatlar Gelifl Terminali
No: 4 Yeflilköy/‹stanbul
Tel: (0212) 465 55 75 Faks: (0212) 465 55 74
www.wrc.com.tr•info@wrc.com.tr
ozhan@wrc.com.tr
‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman› 
‹ç Hatlar Tel: (0216) 588 01 18 Fax: (0216) 588 01 19
D›fl Hatlar Tel: (0216) 588 01 17

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

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

ZAFER RENT A CAR
Akdeniz Cad. No: 8 35210 Pasaport-Alsancak/‹zmir 
Tel: (0232) 425 66 00 Faks: (0232) 483 09 04
www.zaferrentacar.com•info@zaferrentacar.com
‹zmir Havaliman›
Tel/Faks: (0232) 274 23 74
Rezervasyon Tel: (0232) 425 66 00

ZEPL‹N CAR RENTAL
Kore fiehitleri Cad.38/8 Zincirlikuyu / ‹stanbul
Tel: (0212) 444 01 34 / 273 24 00
Faks: (0212)273 28 88
www.zeplincar.com•res@zeplincar.com
Antalya
Tel: (0242) 323 92 44 Faks: (0242) 323 93 73
‹stanbul
Tel: (0212) 273 24 00 Faks: (0212) 273 28 88
‹zmir
Tel: (0232) 274 31 67 Faks: (0232)274 31 57
Ankara
Tel: (0312) 441 22 55 Faks: (0312) 442 46 66
Adana
Tel: (0322) 436 74 09 Faks: (0322) 431 60 04
Afyon
Tel: (0272) 315 40 07

Antakya
Tel: (0326) 221 65 11 Faks: (0326) 221 11 79
Bodrum / Mu¤la
Tel: (0252) 313 77 64 Faks: (0252) 316 61 98
Bursa
Tel: (0224) 224 35 87
Çorum
Tel: (0364) 225 06 69 Faks: (0364) 225 47 79
Dalyan / Mu¤la
Tel: (0252) 284 33 33 Faks: (0252) 284 34 96
Denizli
Tel: (0533) 966 29 32 (Gsm)
Diyarbak›r
Tel: (0412) 229 46 00 Faks: (0412) 229 46 02
Eskiflehir
Tel: (0222) 228 06 32 Faks: (0222) 228 09 57
Erzurum
Tel: (0442) 234 74 84 Faks: (0442) 234 74 93
Gaziantep
Tel: (0342) 215 31 20 Faks: (0342) 215 33 32
Kapadokya / Nevflehir
Tel: (0384) 341 33 44 Faks: (0384) 341 44 40
Kayseri
Tel: (0352) 231 31 78 Faks: (0352) 231 39 94
Konya
Tel: (0332) 236 51 79 Faks: (0332) 238 94 34
Isparta
Tel: (0246) 212 11 90 Faks: (0246) 212 17 11
Malatya
Tel: (0422) 325 90 41 Faks: (0422) 325 90 49
Samsun
Tel: (0362) 233 32 88 Faks: (0362) 233 03 07
Trabzon
Tel: (0462) 321 94 24 Faks: (0462) 326 40 71

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

PRAT‹K TUR‹ZM OTOMOT‹V NAK. 
T‹C. ve SAN. LTD. fiT‹.
Birlik Org. San. Sitesi 1.Cad. No: 52-54-56-58 Beylikdü-
zü/‹stanbul
Tel: (0212) 876 48 62 Faks: (0212) 875 25 29
www.pratikaraba.com•info@pratikaraba.com

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

RICH RENT A CAR
Sefa Sirmen Bulv.Grand Yükselifl Oteli Lobby Kat› ‹z-
mit/Kocaeli
Tel: (0262) 335 55 00 Faks: (0262) 335 17 60
www.richrent.com•zenginotm@superonline.com
reservation@richrent.com
‹zmit / Kocaeli
Tel: (0262) 325 06 07  Faks: (0262) 324 55 22
Gölcük / Kocaeli
Tel: (0262) 412 86 86 Faks: (0262) 412 09 60

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

SIXT RENT A CAR / ARTI
SEYAHAT LTD.fiT‹.

Cumhuriyet Bulvar›  N:141/A  Alsancak / ‹ZM‹R
Tel: (0232) 463 89 99  Faks: (0232) 463 1375
Rezervasyon Merkezi : Tel:(0232) 444 00 76
www.sixt.com.tr  4440076@sixt.com.tr
Ankara Esenbo¤a Havaliman›
Tel: (0312) 398 21 90 Faks: (0312) 398 21 93
Antalya Havaliman›
Tel: (0533) 276 60 66 Faks: (0232) 463 13 75
Bodrum Milas Havaliman›
Tel: (0252) 559 03 40 Faks: (0252) 559 03 41
Bursa 
Tel: (0224) 444 58 58 Faks: (0224) 233 63 25
Bursa Yeniflehir Havaliman›
Tel: (0224) 781 80 19 Faks: (0224) 233 63 25
Dalaman Havaliman›
Tel: (0252) 692 16 99 Faks: (0252) 692 19 33
Datça
Tel: (0252) 712 48 48 Faks: (0252) 712 48 48
‹stanbul Etiler 
Tel: (0212) 352 91 81 Faks: (0212) 352 91 80
‹stanbul Astoria AVM
Tel: (0212) 215 24 19 Faks: (0212) 215 22 98
‹stanbul Kozyata¤›
Tel: (0216) 411 95 39 Faks: (0216) 411 95 48
‹stanbul Atatürk Havaliman›
Tel: (0212) 465 25 91 Faks: (0212) 465 25 93
‹zmir Adnan Menderes Havaliman›
Tel: (0232) 274 66 22 Faks: (0232) 463 13 75
Kayseri 
Tel: (0352) 232 77 47 Faks: (0352) 231 26 79
Kayseri Erkilet Havaliman›
Tel: (0352) 339 84 82 Faks: (0352) 231 26 79

Kufladas› 
Tel: (0256) 612 11 51 Faks: (0256) 612 26 47
Marmaris 
Tel: (0252) 412 25 51 Faks: (0252) 412 31 15

SUN RENT A CAR
K›s›kl› Cad. Nurbaba Sok. No : 1 - 34692  
K›s›kl› Üsküdar - ‹stanbul 
Tel: (0216) 318 90 40 Faks: (0216) 321 40 14 
www.sunrent.com 
Adana 
Tel: (0322) 459 61 20 Faks: (0322) 459 61 02 
Bursa 
Tel: (0224) 234 55 61 Faks: (0224) 234 05 04 
Bodrum  
Tel: (0252) 559 03 42 Faks: (0252) 559 03 43 
Dalaman 
Tel: (0252) 692 15 25  Faks: (0252) 692 10 33 
Erzurum 
Tel: (0442) 234 34 05  Faks: (0442) 234 34 05 
‹stanbul Atatürk Havaliman› 
Tel: (0212) 465 36 45 Faks: (0212) 465 36 47 
‹zmir  
Tel: (0232) 274 66 16 Faks: (0232) 274 66 15  
Kayseri 
Tel: (0352) 338 60 95 Faks: (0352) 338 60 96 
Samsun 
Tel: (0362) 844 83 95 Faks: (0362) 844 83 96 
Gaziantep 
Tel: (0342) 339 61 10 Faks: (0342) 336 25 89 
Trabzon 
Tel: (0462) 326 18 70 Faks: (0462) 326 28 71

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

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

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

TEB ARVAL ARAÇ F‹LO 
K‹RALAMA A.fi.

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

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

TFS OTO K‹RALAMA
Bostanc› Ba¤dat Cad. Ata Apt. No: 524 D: 4
Kad›köy/‹stanbul
Tel: (0216) 384 53 80 Faks: (0216) 384 53 82
www.tfs.com.tr•info@tfs.com.tr
‹zmir
Tel: (0232) 374 28 20  Faks: (0232) 374 28 40  

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

TR‹O CAR RENTAL
Leylak Sok. Murat ‹fl Merkezi B Blok K.5 D.20 Mecidiye-
köy-fiiflli/‹stanbul
Tel: (0212) 266 39 98 Faks: (0212) 266 39 95
www.triocarrental.com•info@triocarrental.com
Direkt Rezervasyon
Tel: (0212) 266 54 37-110           
rezervasyon@triocarrental.com
‹stanbul / Bak›rköy
Tel: (0212) 661 06 62 (pbx) Faks: (0212) 661 03 47
Ankara
Tel: (0312) 426 97 37-38 Faks: (0312) 426 97 60
‹zmir
Tel: (0232) 251 84 69 Faks: (0232) 252 60 51
Antalya
Tel: (0212) 266 54 37-111 Faks: (0212) 266 28 48
Kayseri
Tel: (0352) 337 14 14 Faks: (0352) 337 73 33
Trabzon
Tel: (0362) 844 81 27 Faks: (0362) 230 02 57
Nevflehir
Tel: (0384) 341 67 60 Faks: (0384) 341 67 61
Samsun
Tel: (0362) 230 02 55 Faks: (0362) 230 02 57
Erzurum
Tel: (0442) 233 88 47 Faks: (0442) 233 88 47

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

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

ULUGÖL OTOMOT‹V SAN.
T‹C. LTD. fiT‹.

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

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

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

ÜLGER RENT A CAR
Atatürk Havaliman› D›fl Hatlar Gelifl Terminali No: 1/A Ye-
flilköy/‹stanbul



AJANDA

2 Mart
KRAL‹ÇE LEAR

KKeenntteerr  TTiiyyaattrroossuu
Yafllanmak ve bunun çeflitli bedelleri, kuflak farklar›n-
dan ç›kan çat›flmalar ve bunun getirdi¤i komik ve do-
kunakl› durumlar› anlat›ld›¤› oyunda izledi¤imiz süreç,
yafll›l›¤›n gençlikle büyümesi, umars›z gençli¤inse bir ih-
tiyarla hayat› tan›y›p umudu keflfetme serüvenidir. Jane
ve Heather hayatlar›nda de¤iflik kay›plar yaflam›fllard›r.
Oyuna haz›rlan›rken birbirlerini tan›rlar ve an›lar›n›
paylafl›rlar. Sanat›n yap›c› gücü ve Shakespeare’in bü-
yüleyici varl›¤› sayesinde, hem kendilerini hem de yep-
yeni dünyalar› keflfederler. Usta tiyatrocu Y›ld›z Ken-
ter’in yönetti¤i oyun Kent Oyuncular› taraf›ndan sah-
neleniyor.

28 Mart
RUSYA ULUSAL ORKESTRASI, 
MIKAIL PLETNEV

‹‹flfl  SSaannaatt  KKüüllttüürr  MMeerrkkeezzii
Mikhail Pletnev’nin, 1990’da kurdu¤u ve ülkesinin ilk
ba¤›ms›z müzik toplulu¤u olan Rusya Ulusal Orkes-
tras›, zamanla Rusya’n›n sayg›n müzik elçileri haline
geldi. ‹stanbul’da verecekleri konserin solisti Nicola
Benedetti, klasik müzik dünyas›n›n yeni y›ld›zlar›ndan
biri. 2004’te, 16 yafl›ndayken BBC taraf›ndan “Y›l›n
Genç Müzisyeni” seçilen ve bu unvana lay›k görülen
ilk ‹skoç kemanc› olan Benedetti, genç yafl›na ra¤men
dünyan›n önemli topluluklar› ve flefleriyle çal›flt›. Bene-
detti’yi, Çaykovski’nin zarif Keman Konçertosu’nda
dinlerken müzi¤i kendi iç dünyas›yla birlefltiren genç
bir virtüözle tan›flacaks›n›z. 
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10 Mart 
M‹MAR S‹NAN RES‹M SERG‹S‹

‹‹flfl  BBaannkkaass››  KKiibbeellee  SSaannaatt  GGaalleerriissii  
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sa-
natlar Fakültesi Resim Bölümü iflbirli¤iyle haz›rlanan
ve “Türk Resim Sanat›n›n Kilometre Tafl›: Akademi
Resim Bölümü” ad›n› tafl›yan sergide, 1883 y›l›nda
Sanayi-i Nefise-i Mekteb-i Âlisi ad›yla kurulan ve 127
y›ll›k tarihi içerisinde Türkiye’de sanat alan›ndaki tek
otorite olarak kabul edilen kurumun geçmiflten bugü-
ne 85 hocas›n›n eserleri sergilenecek. 2010 y›l›na
damgas›n› vuracak sanat etkinliklerinden biri olarak
kabul edilen ve Türk resminin tarihine toplu bir bak›fl
niteli¤indeki sergi, Türk resim sanat›na ilk defa resim
e¤itimi aç›s›ndan bakma f›rsat› da sunacak.






