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2014 yılının ilk 3 ayında oldukça hareketli günler geçirdik. 

Ülkemizin içinde bulunduğu seçim sürecine rağmen Türkiye otomotiv endüstrisi bekle-
nenin oldukça üzerinde bir performans sergiledi. Otomobil satışları 2015 yılının ilk çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42, hafif ticari araç satışları ise %78 oranın-
da artış gösterdi. 2015 yılının ilk çeyreğinde 173.248 adet otomobil ve hafif ticari araç sa-
tışı gerçekleşti. Tahminen Mayıs 2015’de yayınlanacak olan Türkiye Operasyonel Kirala-
ma Sektör Raporu’nda operasyonel kiralama sektörünün 2015 yılının ilk çeyreğinde ser-
gilediği performansı da göreceğiz. 

Kamuoyunda “İç Güvenlik Yasa Tasarısı” olarak da bilinen “Polis Vazife ve Salahiyet Ka-
nunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı” 4 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak kanunlaştı. 
Söz konusu kanun tasarısının TBMM İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerine TOKKDER 
de katılarak araç kiralama sektörünü ilgilendiren maddeler ile ilgili görüş ve önerilerini et-
kin bir şekilde ifade etti. Kanun ile ilgili bilgilendirme notunu kanun resmi gazetede yayın-
landıktan kısa süre sonra üyelerimizle paylaştık.

KKB Kredi Kayıt Bürosu ve TOKKDER işbirliği ile kısa zaman önce hayata geçirilen KKB 
Reel Sektör Kredi Değerlendirme Sistemi 12 Mart 2015 tarihinde The Marmara Hotel 
Taksim’de gerçekleştirilen toplantı ile basına tanıtıldı. Türkiye’nin saygın birçok basın ku-
ruluşunun temsilcilerinin katıldığı toplantıda, söz konusu sistemin araç kiralama sektö-
rüne sağlayacağı fayda TOKKDER ve KKB Kredi Kayıt Bürosu yetkilileri tarafından ifade 
edildi. Basın toplantısı sonrası konu ile ilgili haber birçok ulusal yayın organında yer aldı.

2014 yılının ilk çeyreğinde başlattığımız komite çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ko-
mitelerimiz 2. toplantılarını Nisan ayı içinde tamamlamış olacak. Komite çalışmalarından 
elde edilen görüş ve öneriler TOKKDER yönetim kurulu tarafından değerlendiriliyor ve 
sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak birçok yeni projenin hayata geçirilmesine ışık 
tutuyor.

Global Fleet tarafından 2-3 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Global Fleet 
Zirvesi’ne TOKKDER olarak destek veriyoruz. Zirve, Türk ve uluslararası filo pazarındaki 
bugünün ve yarının kilit unsurlarını belirlemek için önemli bir platform olma özelliği taşı-
yor. Teklif sunma, raporlama, sürdürülebilirlik ve güvenlik, uluslararası etkilere karşı ye-
rel etkiler, araç politikası evrimi, gelecek trendler ve teknolojiler İstanbul’daki bu ilk bölge-
sel filo zirvesinin gündem konularını oluşturuyor.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.l
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KKB Kredi Kayıt Bürosu 
ve TOKKDER işbirliği 
ile kısa zaman önce 

hayata geçirilen 
KKB Reel Sektör 

Kredi Değerlendirme 
Sistemi 12 Mart 2015 

tarihinde The Marmara 
Hotel Taksim’de 

gerçekleştirilen toplantı 
ile basına tanıtıldı. 

T ürkiye’nin saygın birçok 
basın kuruluşunun 
temsilcilerinin katıldığı 

toplantıda, söz konusu 
sistemin araç kiralama 
sektörüne sağlayacağı fayda 
TOKKDER ve KKB Kredi Kayıt 
Bürosu yetkilileri tarafından 
ifade edildi. Araç kiralama 
sektörüne özel olarak 
tasarlanarak hayata geçirilen 
müşteri riski değerlendirme 
sistemi olan “KKB Reel 
Sektör Kredi Değerlendirme 
Sistemi”, araç kiralama 
firmalarına müşteri adaylarının 
risk değerlendirmelerini kısa 
bir süre yaparak kiralama 
konusunda daha doğru karar 
vermelerini sağlıyor.

Toplantıda Kredi Kayıt 
Bürosu Genel Müdürü Kasım 
AKDENİZ, “Reel sektörün 
risklerini etkin yönetme genel 
stratejimiz paralelinde araç 
kiralama şirketlerinin hem 
risklerini yönetme hem de 
doğru kişiye, doğru aracı 
sunabilmelerini sağlamayı 
hedefledik. Amacımız araç 
kiralama sektörüne özel 
olarak tasarladığımız müşteri 
riski değerlendirme sistemi 
ile detaylı risk raporu ve 
Findeks notunu birlikte 
kullanarak otomatik bir risk 
değerlendirmesi yapılmasını 
sağlamak” dedi. Kurulacak 
olan sistem, lokasyon ve 
kişiden bağımsız olduğu için, 
kurumsal anlamda müşteri 
ilgili araç kiralama şirketinin 
hangi şubesine başvurursa 
başvursun aynı değerlendirme 
yapılabilecek. 

TOKKDER tarafından 
tanımlanan kurallar 
paralelinde sistem tarafından 
üretilen kararlar referans 
olarak kullanılacak. Sistem 
tarafından önerilen karara 
uyup uymamak doğrudan 
araç kiralama firmalarının 
inisiyatifinde olacak. Araç 
kiralama şirketleri risklerini 
minimize ederken müşteri 
memnuniyetini artırma 
imkanı yakalayacak.” şeklinde 
açıklama yaptı.

TOKKDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Önder 
ERDEM ise, “Toplumun 
her kesiminden talep 
gören günlük / kısa süreli 
araç kiralamanın bu denli 
yaygınlaşması müşteri riski 
değerlendirmesini araç 

kiralama şirketleri için olmazsa 
olmaz bir husus haline 
getiriyor. Günlük / Kısa süreli 
araç kiralama şirketlerinin 
müşterilerinden talep ettiği 
kira ücretleri kiralanan aracın 
değeri ile kıyaslandığında 
araçların güvenilir kişilere 
kiralanmasının ne kadar 
önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Araç kiralama şirketleri 
açısından asıl önemli husus 
kira ücretinin müşteriden tahsil 
edilmesinin yanı sıra kiralanan 
aracın kira süresi sonunda 
müşteri tarafından sorunsuz 
bir şekilde kiralama firmasına 
teslim edilmesi.

İşte TOKKDER ve Kredi Kayıt 
Bürosu işbirliği ile hayata 
geçirilen, araç kiralama 
sektörüne özel olarak 
tasarlanan “KKB Reel Sektör 
Kredi Değerlendirme Sistemi” 
TOKKDER üyesi araç kiralama 
firmalarının, müşterilerinin 
risk değerlendirmesine birkaç 
dakika içinde ulaşarak kiralama 
konusunda sağlıklı bir karar 
vermelerini sağlayacak. 
Sistem ayrıca doğru kişiye, 
doğru aracın, doğru şartlarla 
kiralanmasına da imkân 
tanıyacak.” diyerek bu 
projenin önemini vurguladı.

Sektörün kullanımına açılan 
bu sistem sayesinde, birkaç 
bilgi girişinin ardından araç 
kiralamak isteyen kişinin cep 
telefonundan vereceği risk 
bilgilerinin paylaşılmasına 
ilişkin onay mutabakat mesajı 
ile araç kiralama şirketine 
otomatik bir değerlendirme 
imkânı sunuluyor.l

KKB Reel Sektör
Kredi Değerlendirme Sistemi
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Araç paylaşım markası 
Zipcar, Otokoç Otomotiv 

işbirliği ile Türkiye’de 
faaliyete başladı. Grand 

Tarabya Oteli’nde 
gerçekleştirilen 

lansmana Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürü 

Görgün ÖZDEMİR, 
Otokoç Otomotiv 

Araç Kiralamadan 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı İnan EKİCİ 
ve Zipcar Uluslararası 
Operasyonlar Başkanı 

Massimo MARSILI katıldı. 

Z ipcar, ilk lisansiye ülke 
unvanıyla Türkiye’deki 
hizmetlerini ise otomotiv 

perakendeciliği ve araç 
kiralama sektörünün önce 
gelen firması Otokoç Otomotiv 
işbirliğiyle başlattı. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
2000 yılında kurulan ve 
öncüsü olduğu saatlik araç 
kiralama sistemiyle uzun 
yıllardır lider marka olan 
Zipcar, son 7 ay içinde 
Avrupa’daki 3. lansmanını 
İstanbul’da gerçekleştirmiş 
oldu. İstanbullulara yaşadıkları, 
çalıştıkları ve seyahat etmek 
istedikleri  bölgelere yakın 
araçları, yalın ve hayatın 
akışına uyumlu üyelik 
sistemiyle benzersiz bir 
kullanıcı deneyimi vaat eden 
Zipcar, böylece araç sahipliğine 
sürdürülebilir ve ekonomik bir 
alternatif sunmayı hedefliyor. 
Zipcar faaliyet gösterdiği 
şehirlerde her bir kiralanan 

araç karşılığında 17 özel aracın 
trafikten çıkmasına vesile 
olarak kullanıcılar için maliyet 
ve zaman tasarrufunun yanı 
sıra çevre kirliliğinin  ve trafik 
sıkışıklığının önlenmesinde 
de önemli rol oynuyor. Zipcar 
öncelikle İstanbul’da şehrin 
merkez noktaları ve üniversite 
kampüsleri olmak üzere 20 
lokasyonda kullanılmaya 
başlayacak. 

Otokoç Otomotiv Zipcar’ın ilk 
lisansiye ülkesi oldu!

Otokoç Otomotiv Genel 
Müdürü Görgün ÖZDEMİR 
yaptığı konuşmada Zipcar’ın 
dünyadaki ilk lisansiyesi olma  
gururunu yaşadıklarını söyledi. 
Otomotiv perakendeciliği ve 
araç kiralama alanında gerek 
pazar payları gerekse elde 
ettikleri tecrübe açısından 
Türkiye’de lider olduklarını 
belirten ÖZDEMİR, “Avis 
Budget Group dünyanın lider 
araç paylaşım markası Zipcar’ı 
satın alarak araç kiralamadaki 
hizmet ağını genişletti. Otokoç 
Otomotiv olarak Avis Budget 
Group ile sürdürdüğümüz 41 
yılı aşkın başarılı ortaklığımızın 
yeni ve güçlü bir teyit 
konumunda Zipcar markasının 
ilk lisansiye ülkesi olduk. Bu 
sayede Otokoç Otomotiv 
olarak araç kiralamanın tüm 
halkalarını tamamlıyoruz. 
Bugün İstanbul’da 20 
noktasıyla hizmete başlayan 
Zipcar’ı sene sonuna kadar 
50 noktaya ulaştırmayı 
hedefliyoruz. 5 yıl sonunda 
ise 150 noktaya ulaşarak 
araç paylaşım sektörünün 
Türkiye’de büyümesine katkıda 
bulunacağız. Zipcar, hızlı 

büyüyen ve misyonumuzla 
örtüşen inovatif iş modelidir. 
Genç, teknolojik, çevreci, 
şehirli, esnek, mobil ve 
verimli tüm özellikleri ile 
günümüz yükselen trendlerini 
barındırıyor. Bu amaçla, Zipcar 
misyonumuz şehir hayatını 
kolaylaştırmak. Tüm dünyada 
artan popüleritesiyle turizm 
ve iş dünyasının en dinamik 
rotalarından biri haline gelen 
İstanbul, Zipcar’ın mevcut üye 
tabanına da hizmet verecek” 
şeklinde konuştu.

Kampüste Zip ve Herkese 
Zip seçenekleriyle Zipcar, 
şehirli yaşama yeni bir soluk 
getirecek!

Araç Kiralama Genel Müdür 
Yardımcısı İnan EKİCİ ise 
yaptığı değerlendirmede; 
“Gerçekleştirdiğimiz lansman 
İstanbullulara ekonomik, esnek 
ve şehirli bir ulaşım çözümü 
sunmanın yanı sıra son derece 
modern, teknolojik ve çevreci 
bir deneyim yaşama fırsatı 
da veriyor. Araç paylaşım 
sistemi modern şehir hayatını 
geliştiren, topluluk bilincini 
ve ortak yaşam kültürünü 
pekiştiren bir model sunması 
açısından da önem taşıyor. Her 
bir paylaşılan Zipcar aracının 
trafikten 17 aracı çektiği 
görülmüş. Bu istatistik çevre 
kirliliğinin ve trafik sıkışıklığının 
azaltılması yolunda önemli 
bir gelişim olacağına ve 
Türkiye özelinde ailelerin 
birden fazla araç sahibi olma 
ihtiyacının daha kolay çözüme 
kavuşacağına inanıyorum" 
dedi. l

Zipcar, Otokoç Otomotiv
ile Türkiye'de
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Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de araç 

filo kiralama yöntemi 
şirketler tarafından daha 

çok tercih edilirken, 
genişleyen filoların 

yönetimi ve masrafların 
takibi bir hayli zorlaşıyor. 
Operasyonel kiralamada 
uzman şirket TEB Arval, 

dijital çözümleriyle bu 
tip kurumsal ihtiyaçlara 

karşılık veriyor. 

O perasyonel kiralama 
sektöründe teknolojiye 
olan ihtiyaç artıyor. 

Operasyonel kiralama 
sektörünün önde gelen şirketi 
TEB Arval, sürekli artan bu 
ihtiyacı TEB Arval Smart 
Experience teknoloji çözümü 
ile karşılıyor. Filo yöneticilerine 
kolaylık sağlayacak 
uygulamalar, sosyal ağlar ve 
iletişim araçlarından oluşan 
TEB Arval Smart Experience, 
sürücülerin kurallara 
uymasını ve trafik kazalarının 
önlenmesini hedefleyen bir 
oyunu da içeriyor.

TEB Arval Smart Experience 
portföyünde filo yöneticilerinin, 
ihtiyaç duydukları tüm bilgilere 
erişebilmelerini sağlayan, 
otomotiv dünyasına dair 
haberler ve sürücülerin işlerini 

kolaylaştıracak belgeleri içeren 
TEB Arval Connect internet 
sitesi yer alıyor. Çözümün 
bir parçası olan TEB Arval 
Fleet View platformu ise, 
harcamaları, egzoz emisyon 
miktarları ve kontrat süresi 
başta olmak üzere, filodaki 
araçların performans ve 
çevresel etkilerinin anlık 
olarak takip edilebilmesini 
sağlıyor. TEB Arval Mobile 
+ ise, filo araçlarını kullanan 
sürücülerin servis noktalarının 
coğrafi konumları ve en yakın 
anlaşmalı servis noktaları gibi 
bilgilere ulaşabilmelerini ve  
“Sanal Cüzdanım” işlevini 
kullanarak araç ruhsatı, ehliyet 
ve zorunlu trafik sigortası 
gibi önemli belgelerin dijital 
kopyalarını güvenli bir şekilde 
saklayabilmelerini sağlıyor. 
TEB Arval’in sunduğu teknoloji 
çözümleri içerisinde sürücü 
davranışlarını geliştiren 
ve trafikte kaza oranlarını 
düşürmeyi amaçlayan 
TEB Arval Drive Challenge 
oyunu da bulunuyor. Oyun 
ivmelenme, hız limitlerine 
sadakat ve fren kullanımı 
kriterleri üzerinden sürücünün 
performansını puanlıyor. 

Toplanan puanlar sürücülere, 

sürüş ustalığını simgeleyen 

rozetler ve ödüller kazandırıyor. 

Oyunda elde edilen başarı 

Facebook ve Twitter gibi 

sosyal ağlar üzerinden 

paylaşılabiliyor.  

TEB Arval Genel Müdürü Luc 

SORIAU, TEB Arval Smart 

Experience’ın, filo yönetiminde 

müşterilerine dijital dünyanın 

kapılarını açtığı görüşünü 

paylaşıyor. “Filo yönetimi 

operasyonel açıdan son 

derece ayrıntılı bir süreç” 

diyen Soriau, sundukları 

uygulamalar ve platformlar 

sayesinde filo yöneticilerinin 

iş yükünün hafifleyeceğini, 

maliyetlerin düşeceğini ve 

trafik kazalarının azalacağını 

söylüyor. SORIAU, “TEB Arval 

Smart Experience altında yer 

alan uygulamalardan TEB Arval 

Mobile +, TEB Arval Connect 

ve TEB Arval Drive Challenge’ı 

müşterilerimize sunmaya 

başladık. TEB Arval Fleet View 

platformunu da yakın zamanda 

kullanıma sunacağız” diye 

ekliyor.l

TEB Arval filo yönetimini
dijital ortama taşıdı 
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Global Fleet (Nexus 
Communication), 

TOKKDER’in desteği 
ile, 2-3 Haziran 

2015 tarihlerinde 
İstanbul’da “Global 

Fleet Summit Turkey 
2015” organizasyonunu 

gerçekleştiriyor. 

B ölgesel olarak ilk defa 
gerçekleştirilecek olan 
zirvenin 1. gününde 

Türkiye filo kiralama 
pazarındaki rekabet koşulları 
ve pazardaki fırsatlar üzerinde 
durulacak. Zirvenin 2. gününde 
ise uluslararası ve yerel 
katılımcılar filo uzmanlarının 
bilgi paylaşımları ile Rusya, 
Kazakistan, Bulgaristan ve 
Romanya pazarlarını keşfetme 
imkânına sahip olacaklar.

Zirve, Türk ve uluslararası 
filo pazarındaki bugünün 
ve yarının kilit unsurlarını 

belirlemek için önemli bir 
platform olma özelliği taşıyor. 
Teklif sunma, raporlama, 
sürdürülebilirlik ve güvenlik, 
uluslararası etkilere karşı yerel 
etkiler, araç politikası evrimi, 
gelecek trendler ve teknolojiler 
İstanbul’daki bu ilk bölgesel filo 
zirvesinin gündem konularını 
oluşturuyor.

Global Fleet CEO’su ve İş 
Geliştirme Bölümü Başkanı 
Caroline THONNON ”Guide 
to Fleet Management in 
Turkey”nin yayınını takiben 
uluslararası oyuncular Global 

Fleet’ten Türkiye’de bir zirve 
düzenlemesini talep etti. Bu 
talepler karşında Global Fleet 
olarak ilk bölgesel filo zirvesini 
İstanbul’da düzenlemeye karar 
verdik” dedi.l

Global Fleet Zirvesi, TOKKDER'in desteği
ile İstanbul'da toplanıyor

F ilosunu yüzde 
50 genişleterek 
büyümeye devam eden 

Enterprise’ın bayi toplantısına 
ilgi büyük oldu. Toplantıya 
katılan Ford Otosan yeni 2015 
model Mondeo’nun tanıtımı 
ve yeni filolarına katılacak 
araçlardan ipuçları verirken 
aynı şekilde kurumsal 
filosundan bilgiler aktaran 
Mercedes Benz’in de katılımı 
ile Enterprise yeni filosundan 
da ipuçları vermiş oldu. 
TÜSİAD ve Kalite Derneği 
Jüri üyesi Can BAYKUT, 
aktardıkları ile katılımcıları 
Türkiye’de kalitenin gelişimi 

hakkında aydınlattı. Enterprise 
EMEA Bölge Yöneticileri Mike 
EDWARDS ve Milena SPAIC’in 
yaptığı sunumlardaki ortak 
nokta, müşteri memnuniyetinin 
önemi oldu. Tamamen müşteri 
ve çalışan memnuniyeti odaklı 
hizmet veren Enterprise, 
hizmet kalitesini daha da ileriye 
taşımak için yeni stratejiler 
üzerinde tüm iş ortaklarıyla fikir 
birliğine vardı.

Enterprise, sunduğu kaliteli 
hizmet ve uygun fiyatlar ile ön 
plana çıkarken, uygulamaya 
koyduğu kampanyalarla 
ilgi odağı olmaya devam 

ediyor. Toplantıda Anadolu 
Jet ve Onur Air ile exclusive 
ortaklıkları, Türkiye’de ki en 
büyük mil ödül kampanyası 
ile Miles&Smiles iş birliği, 
Turkcell ve daha pek çok 
kampanyanın başarısına 
değinen Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Özarslan 
TANGÜN; “ Birçok önemli 
kampanyaya imza attık. Kısa 
ve uzun vadede uygulamaya 
koyacağımız diğer önemli 
projelerimizle, bu konuda da 
öncü olmaya devam edeceğiz.” 

diye belirtti. Yes Oto Kiralama 
ve Turizm Yatırımları A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan BAŞDEMİR; 
“Enterprise’ın global 
vizyonu ve Yes Oto’nun 40 
yıllık sektör deneyiminden 
güç alarak müşteri 
memnuniyetinde sektörünün 
en iyisi olmak en büyük 
hedefimiz. Çalışanlarımız 
ve iş ortaklarımızla birlikte 
Enterprise ailesi olarak hizmet 
kalitemizi yükseltmeye devam 
edeceğiz’’ dedi.l

Enterprise bayileri ile biraraya geldi
27 ilde, 25’i havalimanı, 24’ü şehir olmak üzere toplam 
49 ofisi ile dünyanın en büyük araç kiralama firması 
Enterprise’ı Türkiye’ye getiren Yes Oto Kiralama ve 
Turizm Yatırımları A.Ş. bayileri ile buluştu. 
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Markanızdan, 2014 yılının nasıl geçtiğinden 
ve 2015 yılı planlarınızdan bahseder misi-
niz?

2 014 yılı, Ford Otosan olarak bizim için 
ticari araç ürün gamımızın büyük kıs-
mını yenilediğimiz önemli bir yıldı. 

Bu sebeple 2014 yılını “Ticari Araçlar Yılı” 
ilan ettik. Önce Mart ayında pazara sundu-
ğumuz Yeni Transit, ardından Mayıs ayında 
pazara sunduğumuz Courier ile ticari ürün 
gamımızı çok ciddi şekilde güçlendirdik. 

2015 yılı ise bizim için “Otomobil Yılı” ola-
cak dedik. 2014 sonunda pazara sunduğu-
muz Yeni Focus ve ardından Şubat ayında 
lansmanını gerçekleştirdiğimiz Yeni Mon-
deo ile 2015’e çok güçlü bir başlangıç yap-
tık. Ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil; 
sırasıyla Mayıs ayında Focus’un uzun yıl-
lardır beklediğimiz dizel-otomatik versiyo-
nu, Haziran ayında Yeni C-Max, Ağustos’ta 
otomotiv dünyasının efsanelerinden “Mus-
tang”, Ekim ayında C-Max’in dizel otomatik 
versiyonu ve yine son çeyrekte sunacağımız 
Yeni S-max ve Galaxy ile binek ürün gamı-
mızın çok daha güçlü bir konuma geleceği-
ni söyleyebiliriz.

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

Satış operasyonlarımızı perakende ve filo 
olarak iki grupta takip etmekteyiz. Filoların 
yönetiminde operasyonel kiralamayı ayrı 
bir konu olarak değerlendirip, buna odak-
lı çalışan bir ekip ile takibini yapmaktayız. 
Perakende satışlar bir marka için ne kadar 
önemli ise, sağlıklı sürekliliği sağlayabilmek 

Satış sonrası hizmetlerde de 
müşterilerimize fayda sağlıyoruz

Ford Otosan olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde, sunduğumuz hizmetleri her geçen gün  bir adım 
öteye taşımaya çalışıyoruz. Bu kapsamda operasyonel kirala-
ma sektörünün de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde süreçleri-
mizi ve hizmetlerimizi iyileştiriyoruz. 

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı
Özgür YÜCETÜRK 
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için filoyu da belli bir dengede yönetmesi 
gerekmektedir. Biz de Ford Otosan olarak 
satışlarımızın planladığımız bir bölümünü, 
filo satışı olarak gerçekleştirmekteyiz. 

Operasyonel kiralama firmalarına sadece 
araç satışı gerçekleştiren bir marka olmak 
yerine, çözüm ortağı olarak işbirliği oluş-
turmayı hedeflemekteyiz. Örneğin; sade-
ce araç satışı değil, satış sonrası servis hiz-
metlerinde sağladığımız faydalarla da müş-
terilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Sa-
tış sonrasında da bu konuya odaklanmış bir 
ekiple operasyonel kiralama firmalarına hiz-
met vermekteyiz.

Operasyonel kiralama şirketlerinin beklen-
tilerini marka olarak karşılayabiliyor musu-
nuz?

Ford Otosan olarak değişen müşteri ihtiyaç-
larına cevap verecek şekilde, sunduğumuz 
hizmetleri her geçen gün  bir adım öteye ta-
şımaya çalışıyoruz. Bu kapsamda operasyo-
nel kiralama sektörünün de ihtiyaçlarını kar-
şılayacak şekilde süreçlerimizi ve hizmetle-
rimizi iyileştiriyoruz. Böylece bizlerden bek-
lentileri karşılamaya çalışıyoruz.

Günlük kiralama firmalarına yaklaşımınız 
ne şekildedir? Sunduğunuz hizmetlerden 
bahseder misiniz? 

Günlük kiralama sektörü, Türkiye’de büyü-
me potansiyeli barındıran büyük bir sektör. 
Dolayısıyla biz de marka olarak bu sektör-
de bulunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, 
markaya zarar verebilecek uygulamalar-

Operasyonel ve günlük kiralama şirketle-
rinden beklentileriniz nelerdir? 

Operasyonel ve günlük kiralama şirketleri 
ile karşılıklı antant kaldığımız çalışma pren-
sipleri dahilinde, işbirliğimizi her geçen gün 
büyütmek isteriz. Ford Otosan olarak kirala-
ma şirketi müşterilerimizin çözüm ortağı ol-
maya çalışıyoruz. Bizim beklentimiz, tedari-
ğini sağladığımız Ford marka araçların kar-
şılıklı antant kaldığımız şartlar dahilinde kul-
lanılması. Tabii bunu yaparken son kullanı-
cılara; Ford standartlarında temiz, güvenli 
ve servis bakımları aksatılmadan yapılmış 
araçlar sunmalarını isteriz.

Markanızın ikinci el araç politikaları hakkın-
da bilgi verebilir misiniz? 

İkinci el konusu her geçen gün önemini ar-
tırıyor. Rekabette avantajlı olmaya çalışan 
veya dezavantajlı konuma düşmek isteme-
yen markalar, kendi bünyelerinde 2. el ko-
nusuna odaklanmaya başladı. Biz de Ford 
Otosan olarak 2014 yılı başı itibarıyla 2. el 
konusunda konsantre bir anlayışla organi-
zasyon yapımızı gözden geçirdik. Kendi 2.el 
web sitemizi oluşturduktan sonra, bu kanal 
üzerinden ihaleler düzenlemek suretiyle sa-
tışlar yapmaya başladık. 2015 yılı içerisinde 
bu bölümümüzü daha da güçlendirerek, et-
kin bir ikinci el yönetimi yapmayı hedefle-
mekteyiz. Yine ikinci el yönetimimiz saye-
sinde, filo müşterilerimizin kiralamadan dö-
nen araçlarını bayi teşkilatımıza ihale ede-
rek tüm Türkiye’de satılmasını sağlamakta-
yız.

Satış sonrası hizmetlerde operasyonel ki-
ralama şirketlerine ne gibi avantajlar sağ-
lıyorsunuz?  

Daha önce de belirttiğim gibi, Ford Otosan 
olarak filo müşterilerimizin satış sonrası ko-
nularını bu konuya odaklı çalışan bir ekip ile 
takip etmekteyiz. Bu ekip ile sadece servis-
lerde işlem gören araçların yaşadığı prob-
lemleri takip etmiyor, aynı zamanda operas-
yonel kiralama şirketleri ile birlikte çalışarak 
iş geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda 2015 yılında satış sonrasın-
da kazan-kazan ortaklığı sağlayacak birçok 
teşvik sistemini devreye alıyoruz. Burada 
amacımız operasyonel kiralama şirketleri-
nin parkında bulunan Ford marka araçları-
na, Ford Yetkili Servisleri’nde kaliteli ve gü-
venli hizmet sağlayabilmek.l

dan ise uzak duruyoruz. Bu grupta sattığı-
mız araçların belli bir süre ve kilometre kul-
lanımını ön şart olarak istiyoruz.

Operasyonel kiralama firmalarına sunduğu-
muz hizmetleri, paralel olarak günlük kirala-
ma firmalarına hem satış hem de satış son-
rası olarak sunmaktayız.

Günlük kiralama şirketlerinin beklentileri-
ni marka olarak karşılayabiliyor musunuz?

Gerek günlük kiralama sektöründe gerek-
se diğer filolarda, hem müşterilerin hem 
de markaların belli çalışma prensipleri bu-
lunuyor. Biz de Ford Otosan olarak çalışma 
prensiplerimizin örtüştüğü filo şirketleri ile 
çalışmaktayız. Bu müşterilerimizin beklenti-
lerini karşıladığımızı düşünüyoruz.
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2 009-2014 yılları arasında yıllık ortala-
ma %15 büyüyen filo kiralama sektö-
rü, göstermiş olduğu bu performans 

ve sektörün düşük penetrasyon oranları ne-
deniyle hem stratejik hem de finansal ya-
bancı yatırımcıların ilgisini çekmeye de-
vam ediyor. Sektörün 2014 yılında göster-
miş olduğu performans sonrasında 2015 yı-
lında da bu ilginin artarak devam etmesini 
öngörmek mümkün.  Bu yazımızda özellikle 
yabancı yatırımcıların bakış açısından, filo 
kiralama şirketlerinin finansal performans-
larının analiz edilmesi, şirket hisse değeri-
nin tespit edilmesi çalışmalarında karşıla-
şılan zorluklar ve dikkat edilmesi gereken 
noktaları ele alacağız.

İlk olarak dikkatimizi çeken noktaların ba-
şında, 2. el araç satışlarının şirketlerin top-

açısından, kendi ülkelerinde karşılaşmadık-
ları bu durumun sürdürülebilirliği, yapılan 
analizler ve değerleme çalışmaları sırasın-
da bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. 

Bir diğer önemli konu ise, sektör oyuncula-
rının birbirinden farklı olan Borç/Sermaye 
(leverage ratio)  oranları. PwC Kurumsal Fi-
nansman Bölümü olarak filo kiralama sek-
törünü  bilanço yapısı nedeniyle finansal 
hizmetler sektörünün bir parçası olarak de-
ğerlendiriyoruz. Filo kiralama şirketlerinin 
diğer hizmet sektörlerindeki şirketlere oran-
la daha yüksek borç/sermaye  oranları ile fa-
aliyetlerini sürdürmeleri de bu değerlendir-
memizdeki bir diğer faktör.  Bu bağlamda 
şirketler iş planlarını oluştururken borç/ser-
maye yapılanmalarını yüksek olarak değer-
lendirilebilecek seviyelerde (örneğin sektör 

lam gelir ve karlılıklarındaki yüksek payları 

gelmekte. Geçtiğimiz yıllarda gerek Euro ve 

Amerikan Doları’ının (USD) Türk Lirası kar-

şısındaki sürekli değer kazanması, gerek-

se Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında-

ki değişiklikler ile yeni otomobil fiyatların-

daki artışa paralel olarak artan 2. el araç fi-

yatları, filo kiralama şirketlerine,  filolarında 

bulunan araçların 2. el satışlarından yüksek 

karlar elde etmelerine olanak sağladı. Filo 

şirketleri, yeni geliştirdikleri web tabanlı 2. 

el araç satış platformları ve klasik satış ka-

nalları ile bu durumdan maksimum faydayı 

sağlayarak gelirlerini ve buna paralel olarak 

karlılıklarını artırdılar. Bu noktada özellikle 

gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren strate-

jik yatırımcılar ve Türkiye filo sektörüne ya-

tırım yapmak isteyen finansal yatırımcılar 

Filo kiralama şirketlerinin 
finansal analizi: Zor iş ! 

PwC Türkiye Kurumsal 
Finansman Bölümü
Direktör
Aykut TAŞEL

PwC Türkiye Kurumsal 
Finansman Bölümü
Kıdemli Müdür
Fatih ŞAHAL

>> Filo kiralama sektörüne 
yönelik yapılan analizlerde, 
şirketlerin finansal 
performanslarının ölçümü, 
sonuçların karşılaştırılması ve 
şirketlerin hisse değerlerinin 
tespit edilmesi sırasında pek 
çok zorluk ile karşılaşılıyor.
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ortalamasının üzerinde) planlamaları duru-
munda,  şirket değerlerinin tespitinde kul-
lanılan finansal modelleme çalışmalarının 
sonuçları gerçekçi olmaktan uzaklaşmak-
tadır. Agresif olarak nitelendirebileceğimiz 
bu tür iş planlarının yukarılara taşıdığı borç/
sermaye rasyoları, yatırımcılar nezdinde iş 
planlarının gerçekleştirilebilirliği konusun-
da soru işaretleri oluşturmakta.

Şirketlerin finansal performanslarının ana-
lizinde en çok dikkat çeken bir başka konu 
da, yabancı para kurlarındaki dalgalanma-
ların şirket bilanço ve gelir tablolarına olan 
etkileri. Her ne kadar filo kiralama şirketle-
ri kendilerini bu etkilerden korumak amacıy-
la Uluslararası Muhasebe Standartları’nın 
müsaade ettiği ölçüde “Riskten Korunma 
Muhasebesi” (Hedge Accounting) uygula-
malarını hayata geçirseler de, gelir tablo-
larındaki “Kambiyo Gelir-Giderleri” kalemi 
yabancı yatırımcılar açısından anlaşılması 
en zor konulardan biri olmaya devam edi-
yor ve kurdaki dalgalanmalar sürdüğü süre-
ce de devam edecek.

Bir diğer nokta ise finansal analizlerde han-
gi finansal büyüklüğe dikkat edilmesi gerek-
tiği konusu. Genel olarak birleşme ve satın 
alma dendiğinde akla ilk gelen  FAVÖK- Faiz 
Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (EBITDA) 
çarpanıdır. Filo kiralama şirketlerinin bilan-
ço yapıları, daha önce de bahsettiğimiz yük-
sek borç/sermaye oranları nedeniyle yaban-
cı kaynaklar ile finanse edildiğinden, bu ya-

defaya mahsus gelir ve giderlerden arındı-
rılmış düzeltilmiş “Net Gelir” olacağını dü-
şünmekteyiz.

Son olarak filo kiralama sektöründe önce-
ki yıllarda gerçekleşen satın alma işlemle-
rinde oluşan piyasa çarpanlarını ele ala-
cak olursak, geçmiş yıllarda meydana ge-
len işlemlerden doğru bir analiz yapmak ol-
dukça zor. Herhangi bir kamu otoritesi ta-
rafından (SPK, BDDK vb) yasal düzenleme-
ye tabi olmayan sektörde şirketler,  birbirle-
rinden farklı muhasebe politikaları uygula-
yabilmekteler. Bu da mali tablolarında kritik 
ve önemli muhasebe tahminleri yapılan bir 
sektör olan filo kiralama sektöründe, şirket-
lerin birbirlerinden farklı uygulamaları ne-
deniyle farklı finansal sonuçlarının doğma-
sına yol açmakta ve bu durum da, finansal 
analizlerde karşılaştıralabilirlik bakımından 
sıkıntı yaratmaktadır. 

Herhangi bir yasal düzenlemeye tabi  olma-
yan, kendine özgü bilanço yapısı ve dina-
mikleri ile filo kiralama şirketlerine yönelik 
yapılacak finansal analiz ve değerleme ça-
lışmalarında standart bir yönteme ulaşmak 
mümkün değil. Bu yazıda özellikle yabancı 
yatırımcıların bakış açısı ile en çok dikkat çe-
ken konulara değinmeye çalıştık. Önümüz-
deki dönemde sektörde yapılacak yasal dü-
zenlemeler ve gerçekleşecek birleşme ve 
satınalma işlemleri,  içerisinde pek çok zor-
luk barındıran değerleme çalışmalarında 
yeni yaklaşımları ortaya çıkaracaktır. l

bancı kaynaklara ödenen faizler gelir tablo-
sundaki en önemli gider kalemlerinin başın-
da gelmektedir. Ayrıca operasyonel kirala-
maya konu araçların amortisman giderleri 
de şirketin ana gider kalemlerinden bir di-
ğerini oluşturmaktadır. Klasik EBITDA he-
saplamasında dışarıda tutulan faiz ve amor-
tisman giderleri, filo kiralama şirketlerinin 
ana gider kalemleri olduğundan, EBITDA 
bakış açısı şirketin faaliyet sonuçlarını doğ-
ru bir şekilde yansıtmayacaktır.  Bu bağlam-
da en doğru yaklaşımın, şirketin gelir tab-
losunda, esas faaliyet konusu dışındaki ge-
lirlerinin yüksek olması ve oluşabilecek bir 
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Hertz Türkiye Genel Müdürü
Nur HİDAYETOĞLU

Kiralamada üretilen 
hizmetin ve kalite 
standartlarının yüksek 
olması çok önemli

>> Hertz Türkiye Genel Müdürü Nur HİDAYETOĞLU, kiralama 
müşterilerine geniş bir araç yelpazesi içinden ihtiyaçlarına 
uygun araç bulabilmeleri için erken rezervasyon yaptırmalarını 
önerdiklerini dile getirdi. Bayram ve yaz tatilleri gibi hareketli 
dönemlerde araçsız kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak 
seyahatlerini riske etmemelerini söyledi. 
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Firmanızdan ve sunduğu hizmetlerden bah-
seder misiniz?

H ertz 1918 yılında kurulmuş, kısa ve 
uzun dönem araç kiralamada global 
bir oyuncu. 150 ülkede ağırlıklı hava-

limanları olmak üzere 7.000 ofis ile hizmet 
veriyor. Global filosunda standart araçla-
rın yanı sıra prestij koleksiyonları ve çevre-
ci yeşil araçlardan oluşan seçenekler de su-
nuyor. Türkiye’de ise 35 ofis ile aynı şekilde 
ağırlıklı havalimanlarında hizmet veriyoruz. 

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

Müşterilere öncelikli tavsiyem doğru şirket 
araştırması ve erken rezervasyon.  Seyaha-
tin sorunsuz geçmesi için kiralanacak ara-
cın performansının ve şirketin ürettiği hiz-
metin kalite standartlarının yüksek olması 
çok önemli.  Müşterilerimize geniş bir araç 
yelpazesi içinden ihtiyaçlarına uygun araç 
bulabilmeleri için erken rezervasyon yap-
tırmalarını da öneriyorum. Özellikle bay-
ram ve yaz tatilleri gibi hareketli dönemler-
de araçsız kalma ihtimalini göz önünde bu-
lundurarak seyahatlerini riske etmesinler. 
Fiyat avantajları açısından da tatillerini ne 
kadar erken programlarlarsa o kadar eko-
nomik olacaktır.

Günlük kiralama şirketi tercih ederken 
müşterilerin dikkat etmesi gereken konu-
lar hangileridir? TOKKDER üyesi bir firma-
dan günlük kiralama yapmanın avantajları 
nelerdir?

Araç kiralama ile seyahatin keyifli olma-
sı için önce araçla ilgili güvenlik tedbirleri-
nin alınmış olması gerekir.  Kiralama firma-
larının en temel sorumluluğu bakım işlem-
lerini ve araçların kiralama öncesi kontrol-
lerini eksiksiz olarak yaptırmaları.  Bununla 
birlikte aracın hijyenik durumu da son dere-
ce önemli. Kiralama öncesi araçların kalite-
li bir temizlik işleminden geçmesi ve titizlik-
le kontrol edilmesi gerekiyor.  Araçların mo-

fazlasıyla sezonluk. Yaz-kış kapasiteleri yüz-
de 50 fark ediyor ve yüksek sezon çok kısa.  
Türkiye’ye yurtdışından ticari seyahat trafi-
ğinin artması ve yıl içinde az dalgalı bir satış 
eğrisine ulaşmak ticari olarak daha fazla ki-
ralık araç yatırımını teşvik edecektir. Sektö-
rün yerel olarak büyümesi için ise içerideki 
ekonomik yapı ve bölgesel gelişmişlik düze-
yi çok etken. Coğrafi olarak yatırım hedefle-
diğimiz bir çok bölgede halen beklediğimiz 
asgari havayolu trafiğini gözlemleyemiyo-
ruz. Türkiye’de ekonomik hareketliliğin tüm 
bölgelere yayılması kiralamanın da yaygın-
laşmasını sağlayabilir. 

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

Araç alışverişlerimiz tek seferlik bir operas-
yon olmadığı için otomotiv grupları ile tica-
retimizde uzun süreli istikrarlı bir ilişki için-
de olmayı önemsiyoruz.  Müşteri/satıcı bir-
likteliğinden öte karşılıklı katma değer yara-
tan, birbirimizi anlayabildiğimiz ve destek-
leyebildiğimiz işbirlikleri görmeyi bekliyo-
ruz. Bu açıdan çok uyumlu çalıştığımız mar-
ka ve bayilerimiz var sağ olsunlar. 

Bankacılık tarafında şirket olarak uzun va-
deli ilişkiler içindeyiz. Finansal sistem için-
de doğru anlaşıldığımızı düşünüyorum. 

Devlet kurumları nezdinde ise alınması ge-
reken çok aksiyon olduğu kanaatindeyim. 
Sektörde hem yasal düzenlemeler açısın-
dan hem de tüketicilerin korunması açısın-
dan disipline edilmesi gereken alanlar oldu-
ğunu düşünüyorum. l

del yılının eski olmaması, düşük kilometre-
li olması kiralama tecrübesinin kalitesi açı-
sından önemli. Bunlar araçla ilgili teknik 
gereklilikler. Hizmet boyutunda da kirala-
ma şirketlerinin önemli yükümlülükleri var. 
7/24 müşterilerin ulaşabileceği bir yol yar-
dım destek hattı mutlaka olmalı. Yolda ka-
lan veya kaza yapan araçlar için yedek araç 
teslimatı sağlanabilmeli. Müşterilerin soru 
ve sorunlarına hızlı cevap verebilen müşteri 
hizmetleri altyapısı bulunmalı.

Günlük kiralama Türkiye’de pahalı mıdır?

Türkiye’deki fiyat seviyeleri Avrupa ile kı-
yaslandığından pahalı değil, hatta bir çok 
Avrupa ülkesinden daha ucuz olduğunu 
söyleyebilirim.  

Günlük kiralamanın ülkemizde geleceğini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kiralama işlem hacminin gerek toplam nü-
fus gerekse turist sayısı veya havayolu tra-
fiği ile  orantısına bakarsak benzer Avru-
pa ülkeleri ile mukayese ettiğimizde büyü-
me potansiyelinin yüksek olduğu varsayıla-
bilir. Ancak burada Türkiye’nin bazı özellik-
lerini de dikkate almak gerekir. Örneğin tu-
rizm sezonuna fazlaca bağımlı bir pozisyo-
nu var araç kiralama sektörünün bu nedenle 

>> Araç kiralama ile seyahatin keyifli olması için önce araçla 
ilgili güvenlik tedbirlerinin alınmış olması gerekir.  Kiralama 
firmalarının en temel sorumluluğu bakım işlemlerini ve araçların 
kiralama öncesi kontrollerini eksiksiz olarak yaptırmalarıdır. 
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Ayrıca bu bölümde, yasama sürecinde re-

kabet perspektifinin göz önünde bulundu-

rulması amacıyla Rekabet Kurumu tarafın-

dan hazırlanan “Rekabet Değerlendirmesi 

Rehberi”ne değinilmiştir. Tarama sonucun-

da oluşturulan Mevzuat Listesi ise raporun 

ekinde kamu ile paylaşılmıştır.

Rekabet Kurumu bu raporun hazırlanma-

sı için amacını hâlihazırda rekabeti etkile-

me ihtimali bulunan mevzuatı tartışmaya 

açarak fayda-maliyet analizinin yapılmasına 

ilişkin ilk adımı atmak olarak açıklamaktadır. 

Mevzuat tarama projesinde hâlihazırda yü-

rürlükte bulunan kanunlar, kanun hükmün-

de kararnameler (KHK), tüzükler, yönetme-

likler ve tebliğlerin rekabet politikası pers-

pektifinden incelenmiştir.

Kurum, bu incelemeyi yaparken ilk olarak 

mal ve hizmet piyasaları ile ilgili ve ticareti 

etkileyen hükümleri barındıran mevzuatla-

rı tespit etmiştir. Ardından ilgili mevzuatları 

sektörel gruplara ayırmış ve bu ayırım üze-

R ekabet Kurumu daha önce kamunun 

ekonomiye etkileri üzerine bir çalış-

ma gerçekleştirmişti. Böylece kamu-

nun ekonomi ve rekabetçilik üzerindeki et-

kilerini kapsamlı bir şekilde referans olacak 

nitelikteki çalışmalarla detaylandırmış olan 

Rekabet Kurumu, daha sağlıklı kararlar alın-

masına yardımcı olacak bilgi dağarcığını 

zenginleştirmiş oldu.

Raporun ilk bölümünde, genel olarak mev-

zuatın rekabet kurallarına uygunluğunun 

ekonomik büyümeye etkisi ele alınmış. Ay-

rıca, rekabet perspektifinden mevzuat in-

celemesi gerçekleştiren ülkelerin tecrübe-

leri ve ulaştıkları sonuçlara da değinilmiş. 

İkinci bölümde ise, ilk olarak rekabeti etkile-

me ihtimali bulunan mevzuatın belirlenme-

si sürecinde kullanılan yöntem aşama aşa-

ma açıklanmıştır. Raporun ilerleyen bölüm-

lerinde mevzuat taraması sonuçları ele alı-

narak son bölümde tarama sonucunda öne 

çıkan başlıca rekabet sınırlamalarına iliş-

kin açıklama ve örneklere yer verilmiştir. 

Rekabet Kurumu Cesur Bir Adım Attı: 

Mevzuatımızdaki Rekabete 
Aykırı Hususların Taranması

>> Rekabet Kanunu Rekabet Kurumu Başkanlığı’na rekabet 
politikası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat 
hakkında görüş bildirme görevi vermekte. İşte bu görevden 
yola çıkarak Rekabet Kurumu ticari hayata ilişkin düzenlemeler 
içerisinde rekabeti sınırlama ihtimali bulunanları tespit etmek 
amacıyla bir çalışma yaptı ve bu çalışma sonucunda elde edilen 
bulguları bir rapor halinde kamuoyu ile paylaştı. 

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
TOBB ETÜ-ACTECON
Ortak Eğitim Programı
Stajyer Öğrenci
Ahmet YALÇIN

ACTECON
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rinden rekabeti kısıtlayıcı etki yaratma ihti-
mali bulunan hükümleri sektör bazında in-
celemiştir. Mevzuatın rekabeti kısıtlayıcı etki 
doğurup doğurmadığını tespit ederken Ku-
rum mevzuata bir takım sorular sormuş ve 
bunlar üzerinden analizini tamamlamıştır. 
Soruların konusunu piyasaya giriş-çıkış, fi-
yat ve üretim üzerindeki kontrol, kalite, rek-
lam verme, girdi türleri, maliyetler, avantaj-
larda ayrımcılık, rekabet etme güdüsü ve di-
ğer rekabet kısıtları başlıkları oluşturmakta.

Mevzuat Tarama Sonuçları

Kurum proje sonucunda 48 Kanun, 2 KHK, 
2 Tüzük, 108 Yönetmelik ve 55 Tebliğ olmak 
üzere toplamda 215 adet düzenlemede, re-
kabet sınırlama ihtimali bulunan hükümler 
tespit etmiştir.

İncelenen tüm mevzuatın toplamda 347 
adet sınırlama ihtimali olan hüküm/ifade 
içerdiği anlaşılmıştır. Rapora göre en fazla 
sınırlama adet olarak da en büyük kategori-
yi oluşturan Yönetmelik ve Tebliğ’lerde yer 
almaktadır.

Kurum’un raporuna göre kısıtlamanın ko-
nusuna göre dağılım ise tabloda yer almak-
tadır.

Tablodan1  görülebileceği üzere, “2” ko-
duyla ifade edilen “fiyat ve üretim miktarı 
üzerinde kontrol” taramada en sık karşıla-
şılan sınırlama türü olarak ortaya çıkmakta-
dır. “giriş veya çıkış” ve “avantajlarda ay-
rımcılık” niteliğindeki sınırlamalar da ikinci 
ve üçüncü sırada yer almaktadır.

Mevzuat taramasında aynı düzenlemede 
birden fazla sınırlamanın bulunması söz ko-
nusudur. En fazla sınırlama içeren düzenle-
me 7 adet rekabeti olumsuz etkileyebilecek 
hüküm ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kuru-
mu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendi-
rilmesi Hakkında Kanun’dur. Bu düzenle-
meyi 6 adet sınırlama ile 4634 sayılı Şeker 
Kanunu takip etmektedir. Ayrıca, 5015 sayı-
lı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvı-
laştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Ka-
nunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 5’er sınırlama 
içermektedir.

Tespit Edilen Başlıca Rekabet Sınırlamaları

Rekabet Kurumu mevzuat taramasında en 
çok “Fiyat ve Üretim Miktarı Üzerinde Kont-

ret tarifesi altında vekâlet ücret kararlaştırı-
lamaz” hükmü, Arabuluculuk Asgari Ücret 
Tarifesi Tebliği 1. maddesinde belirlenen 
miktarın altında arabuluculuk ücreti karar-
laştırılamayacağı ve 12516 sayılı RG’de ya-
yımlanan Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sis-
temi Yönetmeliği tarifelere ilişkin 7. madde-
si gibi hususlar bu kapsamda paylaşılan ör-
nekler arasındadır.

• Mevzuattaki bir hüküm “Bir firmaya diğe-
rine göre ayrımcılık sağlıyor mu?” sorusu 
üzerine tespit edilen avantajlarda ayrımcı-
lığın örnekleri ise aşağıdaki gibi rapora ek-
lenmiştir:

1. 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Gümrük Yönetmeliği, pazarda yerleşik 
teşebbüslere avantaj sağlanmasının bir ör-
neği sayılabilir. Yönetmeliğin 25. maddesi-
ne göre (diğer koşulların yanında en az iki 
yıldır fiilen faaliyette bulunulması halinde) 
onaylanmış kişi statüsü verilen gerçek ve 
tüzel kişiler, gümrük mevzuatı kapsamında 
gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaş-
tırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş 
usul, uygulama ve yetkilerden adlarına dü-
zenlenen yararlanabilmektedir.

2. 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 8. madde-
sinde ilgili piyasada önemli düzenleme ve 
denetleme yetkilerini haiz Şeker Kurulu’nun 
üyeleri arasında, pazarda faaliyet gösteren 
teşebbüslerin gösterdiği kişilerin de yer ala-
cağı belirtilmektedir. Şeker Kurulu sektöre 
ilişkin çok önemli yetkilere sahip olduğun-
dan, bu durumun Şeker Kurulu’nda temsil-
cisi olan teşebbüslere avantaj sağlayabile-

rol” başlığında ilgili mevzuata sorulan “Pi-
yasada belirlenmesi gereken fiyat seviye-
sini herhangi bir şekilde etkiliyor mu?” so-
rusunun yanıtı niteliğindeki hükümler ile 
karşılaşılmıştır. İncelenen mevzuatta piya-
sa fiyatına müdahale olarak ifade edilebi-
lecek bu ve benzeri etki içeren toplam 104 
hüküm/ifade tespit edilmiştir. İkinci sırada, 
bir firmaya diğerine göre herhangi bir ko-
nuda avantaj sağlamak suretiyle “avantaj-
larda ayrımcılık” türü rekabet sınırlaması ni-
teliğindeki hükümlere rastlanmıştır. Üçüncü 
olarak, “giriş veya çıkış“ başlıklı bölümde 
“Benzer ürün üreten yeni rakiplerin paza-
ra girmesini sınırlandırıyor mu?” şeklindeki 
soru yöneltilmiştir. Dördüncü sırada ise, “fi-
yat ve üretim miktarı üzerinde kontrol” baş-
lığındaki ithal edilecek veya ihraç edilecek 
miktarın sınırlanması suretiyle rekabet sı-
nırlamasına neden olabilen hükümlere yer 
verilmiştir.

Raporda rekabeti ihlal etme ihtimali olan 
mevzuatlara ilişkin sayısal verilerin tespi-
tinden sonra, kurum tarafından rekabeti sı-
nırlayıcı etki doğurduğu düşünülen başlıca 
mevzuat örnekleri verilmiştir. Bunları aşağı-
daki gibi sıralayabiliriz:

• Piyasa fiyatına müdahale kapsamında, 
bir kurum, teşebbüs ya da teşebbüs birli-
ğine doğrudan veya dolaylı olarak asga-
ri, azami ya da tavsiye fiyat, fiyat aralığı ya 
da indirim oranı tespiti yetkisinin verilme-
sini konu alan hükümleri Rekabet Kanunu 
ile çelişir bulmuştur. 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu 164. maddesi “avukatlık asgari üc-
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ceği değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgili pi-
yasada faaliyet gösteren teşebbüs temsilci-
lerinin, temsilcisi oldukları teşebbüslerin ve 
rakip teşebbüslerin prim ödemesi kapsamı-
na alınma konusunda karar alabilmesi, re-
kabeti bozucu uygulamalara ve Rekabet Ka-
nunu ile çelişen sonuçlara yol açabilecektir.

• Benzer ürün üreten yeni rakiplerin pazara 
girmesinin sınırlandırılması ihtimalini içe-
ren düzenleme örneklerinden bazıları ise şu 
şekildedir:

1. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hak-
kında Kanun’un 5. maddesine göre, serbest 
eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa 
göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane 
olacak şekilde düzenlenmektedir. Bu düzen-
lemenin, yeni eczanelerin açılmasına sınır-
lama niteliğinde olduğu değerlendirilmek-
tedir.

2. 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği”nin 45. 
maddesinde, iki akaryakıt ve/veya LPG is-
tasyonu arasındaki mesafenin, aynı yönde 
olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir 
içi yollarda bir kilometreden az olamayaca-
ğı düzenlenmektedir.

• Faaliyetin boyutlarına kısıtlama getirilmesi 
ihtimali içeren düzenleme örnekleri arasın-
da, 5174 sayılı TOBB ve Odalar ve Borsalar 
Kanunu 45. maddesine göre ticaret borsala-
rında alım satım yapılan ürün miktarının Bir-

lı olmayıp Rekabet Kurumu sitesinde 
18.03.2015 tarihinde yayımlanan raporun 
32-78 sayfaları arasında tek tek kaleme alın-
mış ve bu hükümlerin/ifadelerin ne tür ihlal-
lere yol açacağı belirtilmiştir.2

Ülkemizde, 2006 yılında Avrupa Birliği-
ne üyelik sürecinde yayımlanan Mev-
zuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkın-
da Yönetmelik’te kamu tarafından yapıla-
cak düzenlemelerde Düzenleyici Etki Ana-
lizi yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 
Rekabet Kurumu, Düzenleyici Etki Analizi 
yapılması zorunlu tutulan mevzuatın yanı 
sıra, rekabet üzerinde olumsuz etki doğur-
ma riski bulunan birincil ve ikincil düzenle-
meler ile idari işlemlerde yol gösterici ol-
ması amacıyla Rekabet Değerlendirmesi 
Rehberi’ni yayımlamıştır. Rekabet Kurumu 
attığı bu cesur adımla, “Kamu Müdahalele-
ri” konusunu içeren 2013 yılı raporunun de-
vamı niteliğinde olan “Mevzuat Taraması” 
konulu raporu ile düzenlemeleri rekabetçi 
açıdan değerlendirmekte olduğunu bizlere 
bir kez daha hatırlatmaktadır. 

Sonuç olarak, Kurum rekabetin ekonomik 
büyüme ve toplumsal refaha ulaşma yo-
lunda oldukça önemli bir araç olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, kamunun dü-
zenleme yaparken, sadece politika hedef-
lerini değil, ekonomi üzerinde doğrudan 
ya da dolaylı olarak ortaya çıkabilecek tüm 
olumsuz etkileri hesaba katarak, rekabeti en 
az sınırlayıcı seçenekleri bulma yolunda ha-
reket etmesinin önemini vurgulamıştır. 

Rekabet Kurumu yayımladığı raporda da bu 
hususların altınız çizmiş ve gerek yeni yü-
rürlüğe girecek düzenlemelerin gerek mev-
cut düzenlemelerde yapılacak değişiklikle-
rin işbu raporun, raporun ekinde yer alan 
mevzuat listesinin ve Rekabet Değerlen-
dirmesi Rehberi’nin ışığında rekabet pers-
pektifinden incelenmesinin, rekabet ve dü-
zenleme hedefleri arasında makul bir den-
genin gözetilmesi ve fayda maliyet analizi-
nin yapılması konusunda kamu kurum ve 
kuruluşlarının Rekabet Kurumu gibi hassa-
siyet göstermesinin büyük önem arz ettiği 
vurgulamıştır.l

1) http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1
%2fDocuments%2fG%C3%BCncel%2fraporlar%2f
raporperspektif.pdf (sf.17).

2) http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1
%2fDocuments%2fG%C3%BCncel%2fraporlar%2f
raporperspektif.pdf (sf. 32-78)

lik ve Bakanlık koordinasyonu ile belirlene-

ceğinin ifade edilmesi bulunmaktadır. Ayrı-

ca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7. 

maddesinde dağıtıcıların kendi işlettiği is-

tasyonlar aracılığı ile yaptığı satışın, dağıtı-

cının toplam yurt içi pazar payının yüzde on 

beşinden fazla olamayacağı ve dağıtıcıların 

yurt içi pazar payının, toplam yurt içi paza-

rın yüzde kırk beşini geçemeyeceğine ilişkin 

düzenleme yer almaktadır.

Rekabet ihlali etkisi doğurma ihtimali bu-

lunan hükümler sayılan örneklerle sınır-
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Günlük
Kiralama

>> Turizm sektörü ve havayollarındaki 
büyümeler, araç kiralama sektörünün de 
büyümesini doğru oranda etkiliyor. Geçtiğimiz 
yıl tüm Türkiye’de uçuş sayısı 1.678.971’e 
ulaşarak 2013 yılına göre 11,6 oranında; buna 
bağlı olarak uçan yolcu sayısı da 2014 yılında 
%10,8 oranında artış gösterdi. Bu artış özellikle 
yaz döneminde araç kiralama sektörüne de 
yansıyarak sektördeki araç sayısını doğal olarak 
artırdı. Bu dönemde kişilerin ihtiyaçlarına ve 
müşteri memnuniyetine önem veren firmalar 
fark yaratıyor.
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2015 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi hak-
kında görüşleriniz nelerdir? 

A BD ekonomisindeki iyileşme trendi 

ve buna bağlı dolardaki değerlenme 

beklentileri, 2015 yılının en önem-

li gündem belirleyicisi olmaya devam edi-

yor. Bu süreçte ekonomilerde inişli çıkış-

lı ve kararsız bir yapı gözlemleniyor. Türki-

ye de tüm gelişmekte olan ülkeler gibi bu 

durumdan etkileniyor. Ancak gelinen nok-

tada, özellikle döviz kurlarını gözlemlediği-

mizde ülke ekonomisi açısından bir denge 

seviyesi yakalanmış gibi görünüyor. Diğer 

taraftan bir seçim yılı olmasına rağmen, pi-

yasalarda risk algısı makul boyutlarda sey-

rediyor. 

Haziran ayında yapılacak olan seçimlerden 

sonra hem sektörün hem de bireylerin ka-

rar alımları yıla etki edecek şekilde gerçekle-

şecektir. Genel olarak baktığımızda 2015 yı-

lında okulların tatile girmesinin ve ramaza-

nın Haziran ayına denk gelmesi yüksek se-

zon rakamlarını bir nebze de olsa etkileye-

cektir. Ancak 2014 yılında yabancı turist sa-

yısına baktığımızda  % 5,5 ile yabancı turist 

sayısı 36  milyon 837 bin 900 kişiye ulaştığı-

Turizm sektörünün kiralama 
sektörünün büyümesinde
çok büyük payı var

Otokoç Otomotiv / Avis – Budget Genel Müdür Yardımcısı
İnan EKİCİ

cuların sektöre giriş yaptığını görüyoruz. 

Günlük araç kiralama pazarında tamamla-

yıcı sektörlerle stratejik iş birlikleri her ge-

çen gün artıyor. Fly & Drive, Stay & Drive 

gibi yeni ürün ve hizmetler, araç paylaşımı 

gibi trendler, online ve mobil uygulamalar 

hızla gelişiyor. Sektör dahilinde 2014 yılın-

da araç parkı yüzde 14 seviyesinde büyüme 

kaydetti. Araç kiralamadaki büyüme ivmesi-

nin 2015’te de devam etmesini bekliyoruz.

Dünyada yaşanan hızlı değişim ile birlik-

te toplumların alışkanlıkları da değişiyor. 

Bugün Y kuşağı sahip olmak yerine payla-

şım ekonomisini benimsiyor. Araç almak-

tansa toplu ulaşım araçlarını tercih ediyor. 

Biz de bu değişimin farkında ve öncüsü ola-

rak Amerika’da 2000 yılında kurulan dünya-

nın ilk, ve 900 binin üzerinde üyesi ve 10 bin 

adet üzerinde filosuyla en büyük araç payla-

şım sistemi Zipcar’ın ilk lisansiye ülkesi ola-

rak hizmete başladık. Araç sahipliği anlayı-

şına yeni bir perspektif getiren Zipcar araç 

nı görüyoruz. Bu rakamların 2015 yılında da 
paralel olacağı beklentisiyle Haziran ayın-
daki durgunluktan daha az etkileneceğimi-
zi söyleyebiliriz.

Otomotiv pazarı açısından baktığımızda, yı-
lın ilk üç aylık döneminde beklentilerin üze-
rinde bir hareketlilik görüyoruz. Bir önce-
ki yıla kıyasla ümit verici bir ivme söz ko-
nusu. 2015 yılının sonunda otomotiv paza-
rının yüzde 10-11 civarında bir büyümeyle 
900 binli seviyeleri yakalayacağını düşünü-
yoruz.

Türkiye günlük araç kiralama sektörünün 
2015 yılı ile ilgili öngörüleriniz ve beklenti-
leriniz nelerdir?

İhtiyaçlar ve ekonomik avantajlar doğrul-
tusunda artan müşteri talepleri ve rekabet-
çi ortam sebebiyle ulaşılabilir rakamlar su-
nan sektör her sene ortalama yüzde 15 ora-
nında büyüme gösteriyor. Artan şehirleş-
me oranına paralel olarak alternatif ulaşım 
araçları ve yollarının devreye girecek olma-
sı, artan satış ve pazarlama kanalları ve mo-
bilite ile sektörün büyüme trendinin sürek-
li yüksek olacağını görüyoruz. Özellikle son 
yıllarda gerek kurumsal gerek global oyun-

>> Artan şehirleşme oranına paralel olarak alternatif ulaşım 
araçları ve yollarının devreye girecek olması, artan satış ve 
pazarlama kanalları ve mobilite ile sektörün büyüme trendinin 
sürekli yüksek olacağını görüyoruz.  
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paylaşım sisteminin kiralama sektörüne çok 
farklı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz.

Yeni markamız Zipcar, şehrin dinamizmin-
den kaynaklanan araç ihtiyacına cevap veri-
yor ve bu şehirde yaşayan üniversite öğren-
cileri, çalışanlar, araca ihtiyacı olan ancak 
araç sahibi olmak istemeyenler ya da aracı 
olsa da zaman zaman ikinci bir araca gerek-
sinim duyanlara büyük bir kolaylık sunuyor. 

Zipcar üyeleri hiçbir prosedüre ihtiyaç duy-
madan yada ofise gitmeden araçlarını re-
zerve edebiliyor. Tek yapmaları gereken in-
ternet üzerinden, mobil uygulamalardan 
yada çağrı merkezinden üye olmak. Üye ol-
duktan sonra günlük yada saatlik olarak ki-
ralama yapabiliyor. İstanbul’da 20 nokta-
sıyla hizmete başlayan Zipcar’ı sene sonu-
na kadar 50 noktaya ulaştırmayı hedefliyo-
ruz. 5 yıl sonunda ise 150 noktaya ulaşarak 
araç paylaşım sektörünün Türkiye’de büyü-
mesine katkıda bulunacağız. Bu şekilde Oto-
koç Otomotiv olarak Avis Budget ve Zipcar 
markalarımızla 1 saatten 47 aya kadar araç 
kiralamanın tüm halkaları tamamlamış olu-
yoruz.

2015 yılında dünyada Türkiye’de ve günlük 
kiralama sektöründe ortaya çıkabilecek risk 
ve fırsatlar sizce nelerdir? 

Ülkemizde  araç kiralama sektörü oyuncula-
rının sayısı hızla artıyor. Ancak sayı ile bir-
likte kalite artışının da doğru orantılı olarak 

Bunun dışında, günlük kiralama tarafın-
da şoförlü araç kiralama konusunda tüm 
Türkiye’yi kapsayacak bir yönetmeliğin ol-
maması ve farklı uygulamaların devrede ol-
ması o alanda atılabilecek adımlar için en-
gel teşkil ediyor. Aynı zamanda trafik ceza 
uygulamaları da kiralama sektörünü negatif 
anlamda etkileyen koşullardan.

Ülke turizminin ve havayolu taşımacılığının 
gelişiminin günlük araç kiralama sektörüne 
etkileri sizce nelerdir?

Turizm sektörü ve havayollarındaki büyü-
meler, araç kiralama sektörünün de büyü-
mesini doğru oranda etkiliyor. Geçtiğimiz 
yıl tüm Türkiye’de uçuş sayısı 1.678.971’e 
ulaşarak 2013 yılına göre 11,6 oranında; 
buna bağlı olarak uçan yolcu sayısı da 2014 
yılında %10,8 oranında artış gösterdi. Bu ar-
tış özellikle yaz döneminde araç kiralama 
sektörüne de yansıyarak sektördeki araç sa-
yısını doğal olarak artırdı. Bu dönemde kişi-
lerin ihtiyaçlarına ve müşteri memnuniyeti-
ne önem veren firmalar fark yaratıyor.

Turizm sektörünün kiralama sektörünün 
büyümesinde çok büyük payı var. Kirala-
ma ürünü artık seyahat eden tüketici için , 
değişen tüketici davranışları nedeni ile de, 
vazgeçilmez seyahate devamlılık aracı hali-
ne geldi. Bunu destekleyen gelişmeler ise; 
karayollarının gelişmesi ve konforunun art-
ması; havalimanı sayısının çoğalması ve 
uçuşların daha uygun fiyatlı hale gelmesi-
dir. Özellikle turist sayısına baktığımızda 
2014 yılında turist sayısı ve turizm gelirle-
rinde artış yaşandı ve turizm gelirleri 34 mil-
yar 305 milyon TL’ye ulaştı. Aynı zamanda 
Türkiye’ye gelen Arap turistlerin sayısı son 
11 yılda iki yüz binden 2 milyon 800 bine 
yükseldi. Ve artan bu Arap turistler yalnızca 
İstanbul gibi metropolleri değil aynı zaman-
da Trabzon, Rize, Bursa ve Yalova gibi illeri 
de tercih ediyor. Kısacası turizm sektörü ve 
havayolu sektörü araç kiralama sektörünü 
ileriye taşıyan kilometre taşlarından biri...l

gerçekleşmesi gerektiği görüşündeyiz. Tü-

ketici uygun fiyata kaliteli hizmet almak is-

ter. Firmalar yalnızca fiyatlarını düşürerek 

değil en üst düzey kalitede hizmeti de suna-

rak müşterilerin nezdinde öne geçmeye ça-

lışmalıdır. Bu da çeşitliliğin yanında iyi hiz-

meti de beraberinde getirir. Rekabet koşul-

ları tüm oyuncular için eşit yaşam ortamını 

sağladığında  daha kaliteli hizmetin ve sek-

törde büyümenin önünü açan bir yardım-

cı olduğu görülecektir. Kayıt dışılığın en-

gellemesi bu ortamın sağlanabilmesinin en 

önemli unsurudur.

>> Dünyada yaşanan hızlı değişim ile birlikte toplumların 
alışkanlıkları da değişiyor. Bugün Y kuşağı sahip olmak yerine 
paylaşım ekonomisini benimsiyor. Araç almaktansa toplu ulaşım 
araçlarını tercih ediyor
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2015 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi hak-

kında görüşleriniz nelerdir?

2 015 yılı gerek bizim beklentilerimiz, 

gerek dünya beklentileri ve gerek Tür-

kiye ekonomisinin genel görünümü 

açısından çok olumlu bir sene olarak yo-

rumlanamamaktadır. 

Özellikle seçim sonrası dönemin belirsiz-

liği nedeniyle, şirketlerin gerekli önlemle-

ri şimdiden almış olması gerektiğini düşü-

nüyoruz. 

Müşteri beklentilerini 
yönetebilmek ön plana çıkıyor

Central Rent A Car
Genel Müdürü
Nora KARAKAŞ

Ancak Central olarak; sektör risklerini, ilke-
lerimiz, hizmet kalitemiz ve sadık müşte-
ri yapımızla farklılaşarak fırsata çevirebile-
ceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda finan-
sal olarak gerekli önlemleri planladığımız 
için büyüme ve yüksek standartlarımızdan 
hiç bir ödün vermeden yol alabileceğimizi 
planlamış durumdayız.

Ülke turizminin ve havayolu taşımacılığının 
gelişiminin günlük araç kiralama sektörüne 
etkileri sizce nelerdir?

Ülke turizminin kuşkusuz sektörümüz üze-
rinde ağırlıklı etkisi bulunmaktadır. Ancak 
biz iç turizmi ve seyahat eden beyaz yakalı 
profilini öncelikli olarak hedeflediğimizden 
hareketle;

Çalıştığımız firmalarla ve sadık müşterileri-
mizle olan iş ortaklıklarımızda özel  tarifeler  
ve anlaşmalar yaparak bu iş kolumuzu da 
geliştirmekteyiz. 

Aynı zamanda havayolu şirketlerinin ulaşı-
labilir ve daha yaygın hale gelmesinin ar-
dından; kendi aracı yerine uçak kullanmaya 
başlayan yeni bir kitle müşterimiz oluşmuş 
bulunmaktadır. 

Ciddi CRM çalışmalarıyla müşteri ihtiyaçla-
rını anlık olarak tespit ederek, ihtiyaca uy-
gun çözümler alacak esneklikte bir yönetim 
yapımız bulunmaktadır. 

Bu durum bizlere dinamik olan ve anlık ola-
rak değişimler gösterebilen sektör seyrine 
uygun hareket etme ve fark yaratma fırsa-
tı tanımaktadır. 

Yaptığımız ve devam edeceğimiz; PR, sos-
yal sorumluluk ve reklam çalışmalarımızın 
da devamlılığını sağlayarak bu seneyi fırsa-
ta dönüştürerek, planlanan büyümeleri sağ-
layacağız. 

2015 yılının tüm zorluklara rağmen sektö-
rümüz için olabildiği ölçüde iyi geçecek bir 
sene olmasını diliyorum. l

Ancak hizmet verdiğimiz sektör olan filo ve 
günlük araç kiralama sektörüne baktığımız-
da; gerek otomotiv gerekse kiralama sektö-
rünün, Türkiye’nin artan genç çalışan nüfu-
suna paralel olarak; halen büyüme alanları-
nın olduğu düşüncesindeyiz.

Bu doğrultuda; karşımızda 2015 ile ilgili çok 
belirgin bir ekonomik gösterge olmaması-
na karşın, Central olarak gerekli önlemle-
ri almış ve bunun yanı sıra büyüme ile ilgi-
li beklentimizi de planlamış bulunmaktayız.

Türkiye günlük araç kiralama sektörünün 
2015 yılı ile ilgili öngörülerini ve beklentile-
riniz nelerdir?

2015 yılı için günlük araç kiralamada plan-
ladığımız %30’luk büyümenin sektör para-
lelinde olacağını ya da bir miktar üzerinde 
olabileceğini düşünüyoruz. 

Büyümenin yanı sıra; bir Central geleneği 
haline gelmiş olan “kaliteli hizmet ve mut-
lu müşteriler yaratma” misyonumuz aynı 
standartlarda devam edecektir. 

Hizmetlerimize dahil edebileceğimiz yüksek 
kalitede, sektöre fayda sağlayacak yenilikle-
re imza atabildiğimiz ve sürekliliğini sağla-
yabildiğimiz sürece başarılı olup; markamı-
za değer kattığımızı düşünüyoruz.  

Bu fikirden hareketle kurulduğumuz gün-
den bugünlere geldiğimiz noktada; toplam 
21 ofisimizle Türkiye’nin hemen hemen her 
noktasında;  aynı yüksek standartlarda kali-
teli hizmet anlayışıyla başarılı bir marka yö-
netir durumdayız.

2015 yılında dünyada Türkiye’de ve günlük 
kiralama sektöründe ortaya çıkabilecek risk 
ve fırsatlar sizce nelerdir?

Kuşkusuz 2015 yılının zor bir yıl olması se-
bebiyle;  öngörülerimiz içerisinde veya ön-
görülemeyen bazı risklerle sektör olarak 
karşı karşıya kalmamız söz konusu olacaktır. 
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2 015 yılı hem dünya hem de Türki-
ye ekonomileri için zor bir yıl olaca-
ğa benziyor.  Uzmanların görüşlerine 

göre dünya genelinde ekonomide büyüme  
oranı % 2.8 olarak bekleniyor. Ukrayna kri-
ziyle beraber başlayan Rusya batı gerginli-
ği sürecek gibi görünüyor. Yılın ikinci yarı-
sında FED’in faiz artırımı beklentileri dolar-
da güçlenmenin süreceğini gösteriyor. Ge-
lişen ülkelerde ise büyümenin yavaşlaması 
bekleniyor.

Türkiye açısından ise, Amerikan Merkez 
Bankası’na bağlı dalgalanmalar, dolarda 
yılbaşından itibaren hızlanan hareketlilik, 
Ortadoğu’da gittikçe karışan siyasi ortam 
ve Rusya’daki siyasi ve ekonomik kriz ve çö-
züm süreci belirsizliği 2015 yılının sıkıntılı 
geçmesine yol açacak gibi görünüyor. Üs-
telik Türkiye tarihinin en önemli genel seçi-
mi arifesinde.

2014 yılında daralan otomotiv sektörüne 
rağmen günlük kiralama sektörü büyüme 
eğilimini sürdürmekte. Tahminen 20.000 

Bireyler araç 
kiralayarak 
tatile çıkmanın 
avantajlarının farkına 
varıyor

Türkiye’de günlük kiralama sektörü, müş-
terilere öncelikle kısa süreli ulaşım ile ilgi-
li gereksinimlerini, gerek yaşadığı ilde ge-
rekse ticari veya tatil amaçlı seyahatlerin-
de değişik seçenekler arasından karşılaya-
bilmesini sağlaması açısından her geçen yıl 
gelişimini ve büyümesini artırmakta. Hava-
yolu taşımacılığının Türkiye’de son yıllar-
da gösterdiği gelişmeyle birlikte artan re-
kabet ve uçuş noktalarının artması, bu doğ-
rultuda ulaşılabilir fiyatlara gelmesi ve yay-
gınlaşması, ekonominin büyümesi ve buna 
bağlı olarak seyahatlerin artması günlük 
araç kiralamaya olan talebi artırmakta. Tü-
ketici uçakla gittiği noktada araç kiralayarak 
avantaj kazanmakta. Özellikle kısa süreli se-
yahatlerde araç kullanarak yolda harcanan 
zaman ve enerjiyi, işleri veya tatil keyfi için 
kullanmaları, günlük kiralama kavramının 
kullanıcılar açısından her geçen yıl daha da 
önem kazanmasını sağlamakta. Turizm sek-
töründeki gelişme ve büyüme araç kiralama 
sektörünü de ileriye götürüyor. Araç kirala-
ma artık bir lüks değil gereksinim olarak gö-
rülüyor. Bireyler araç kiralayarak tatile çık-
manın avantajlarının farkına vardıkça araç 
kiralama kavramı da tatil anlayışının bir par-
çası olmakta.  Özellikle hafta sonuna sığdı-
rılan kısa süreli tatillerde kiralık araç kulla-
nımı her geçen yıl daha da artmakta. Tüke-
tici açısından başka önemli bir etken de sa-
tın alınması planlanan bir aracı kiralayarak 
deneme olanağı bulması ve bu araçlar hak-
kında daha yakından fikir sahibi olma şan-
sını yakalaması. Bu olgu da satın alma ka-
rarında son derece etkili bir süreç oluştur-
makta. l

araçlık bir filodan oluşan günlük kiralama 

sektörünün 2015 yılında da % 8 ile % 10 ara-

sında bir büyüme yakalayacağını düşünü-

yorum. Ancak otomotiv sektöründeki daral-

manın 2015 yılında da sürmesi, bu daralma 

sonucunda satın alma maliyetlerinin artma-

sı ve filo oluşturmada ortaya çıkacak zorluk-

ların sektörün büyümesi önünde engeller 

oluşturabileceği kaygısını taşıyorum. Bu-

nun yanında ekonomik ve siyasal arenada 

ülkenin yaşayabileceği krizler dikkate alın-

dığında 2015 yılı günlük kiralama sektörü 

için hem büyüme eğilimini sürdürebilece-

ği ancak sıkıntılı süreçler yaşanabileceği il-

ginç bir yıl olacak gibi gözüküyor. Bu yıl ya-

pılacak genel seçimler nedeniyle de sektö-

rün en büyük sıkıntısı olan yasal düzenle-

meler konusunda da bir gelişme yaşanaca-

ğını düşünmüyorum.  Ancak son birkaç yıl-

dır günlük kiralama sektöründe sürekli göz-

lenen büyümenin, 2015 yılında olası olum-

suz unsurlara rağmen,  sektör için bir fırsat 

oluşturmasını umuyorum.

Europcar Türkiye Genel Müdürü
Murat AKANLAR

>> Türkiye’de günlük kiralama sektörü, müşterilere öncelikle 
kısa süreli ulaşım ile ilgili gereksinimlerini, gerek yaşadığı 
ilde gerekse ticari veya tatil amaçlı seyahatlerinde değişik 
seçenekler arasından karşılayabilmesini sağlaması açısından 
her geçen yıl gelişimini ve büyümesini artırmakta. 
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D ünya ekonomileri, Amerika Birleşik 
Devletleri dışında yavaş büyümesi-
ni devam ettirecek görünüyor. ABD 

içinde bulunduğu durgunluktan çıkarken bi-
zim beklentimiz FED’in acele etmeden faiz-
lerde artırıma gideceği yönünde.  Bu hare-
ketin önemli bir bölümü hali hazırda piyasa-
larda fiyatlanmış durumda. 

Son veriler Türkiye de büyümenin yavaş-
lamaya devam ettiğini gösteriyor. 2015 
yılı için büyüme beklentimiz % 3 civarında 
ama riskler aşağı yönlü. Özel sektör yatırı-
mı 2011 yılından bu yana zayıf devam edi-
yor ve 2015 yılında bu trendin değişme-
si için önemli bir neden yok. Türk lirasın-
da ki özellikle dolara karşı olan zayıflık tü-
ketici güvenini ve harcamalarını negatif et-
kiliyor. Bütün bunların yanı sıra geçtiğimiz 
18 ayda 3 seçim olması, bunların öncesinde 

Üst sınıf ve lüks araçlara olan 
talebinin arttığını görüyoruz 

Yes Oto Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Yönetici Ortak
Özarslan TANGÜN 

de ortalama günlük kiralama için yapılan 
harcamanın Avrupa ortalamasının hala on 
da birinden daha düşük olması bu sektörde-
ki büyüme potansiyelini gösteriyor. 

Gelir seviyesindeki artış önemli bir etken. 
Bunun yanında yurt dışından gelen turist 
sayısının artması, ve bir çok global firmanın 
Türkiye de artan şekilde iş yapmasının yanı 
sıra yurt içi seyahatlerinin de artması araç 
kiralama ihtiyacını artırıyor. Uçak biletleri-
nin daha uygun fiyatlara gelmesi, havayo-
lu taşımacılığının daha yaygın hale gelmesi 
tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor ve araç 
kiralama talebini artırıyor. 

Ayrıca müşteriler farklı araçları kiralayarak 
farklı deneyimler yaşayabiliyorlar. Bu araç-
larını test ettirmek isteyen üreticiler ve dist-
ribütörler için de çok önemli bir fırsat.

2015 yılının özellikle ikinci yarısında siya-
si risklerin azaldığı ekonominin kendi di-
namiklerinin öne çıktığı bir ortam bekliyo-
ruz. Ucuzlayan Türk lirasının yanı sıra belir-
sizliklerin azaldığı bir ekonomik ortam sek-
törümüz için önemli bir fırsat olabilir.  ÖTV 
ile ilgili belirsizlikler araç fiyatlarını etkiledi-
ği için filo planlamada belirsizlikler yarata-
biliyor. Ayrıca bu sene yeni yürürlüğe giren 
araç kiralama şirketlerinin faaliyetlerine iliş-
kin yeni yükümlülükler getiren kanunun na-
sıl uygulanacağı sektörümüz için bir belir-
sizlik teşkil etmekte.

Sektör gelişip olgunlaştıkça, global stan-
dartlarla hareket edip müşteri memnuniye-
tine odaklanan şirketlerin daha çok tercih 
edileceğini  düşünüyoruz. Ayrıca stratejik 
işbirliklerinin ve global bir rezervasyon ağı-
nın öneminin artacağını düşünüyoruz. Bü-
tün bunları göz önüne aldığımızda Enterp-
rise Türkiye olarak 2015’in verimli bir yıl ol-
masını bekliyoruz ve sektörün büyüme ra-
kamlarının çok üzerinde bir büyüme gerçek-
leştirmeyi planlıyoruz. l

yaşanan siyasi belirsizlikler, ekonomiyi ne-
gatif etkiledi. 2015 yılında Haziran seçimle-
rinden sonra dört yıl seçim olmaması Tür-
kiye de önümüzdeki dönem için önemli. Bu 
dönemde yeni yapısal reformlar hayata ge-
çirilirse, Türkiye hızlanan bir büyüme yaşa-
yıp daha az belirsizliğin olduğu bir ekono-
mik ortama kavuşabilir.

Türkiye’de günlük araç kiralama pazarı-
nın 2015 yılında yaklaşık %15’lik bir büyü-
me göstermesini bekliyoruz. Müşterilerin 
kiralama ile ilgili risklere daha önem verdi-
ği, daha seçici davrandığı, dünya standart-
larına uygun hareket eden firmaları artarak 
tercih ettiklerini  gözlemliyoruz. Yasal altya-
pının halen yeterli olmadığı ülkemizde bu 
önemli bir trend. Ayrıca müşterilerin kirala-
ma yaparken  üst sınıf ve lüks araçlara olan 
talebinin arttığını da görmekteyiz. Ülkemiz 
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Z eplin Car Rental, günlük  araç  kirala-

ma  sektörüne  2005  yılından  itibaren  

uygun projeler geliştirmeyi hedefle-

miştir. 15 Haziran 2015 itibariyle 62 istas-

yonda 10 binin üzerinde araç ile hizmet ve-

riyoruz. 1.600 kişiye ortalama 5,3 gün araç 

vermekteyiz. 22 istasyonda 5.500 araç ile 

ana firmamız hizmet verirken, diğer nokta-

lar ise franchising ofislerimizdir.

Zeplin Car Rental olarak önceki yıllarda yüz-

de 40-50’lere varan büyüme hızımızın, bu yıl 

yüzde 25-30’lar seviyesinde olacağını tah-

min etmekteyiz.

Zeplin Car Rental olarak sektörümüze yeni-

likler ve farklılıklar getirmeye çalıştık. Yeni 

projelerimiz ise zamanı gelince uygulama-

ya konulmaya devam edecektir. Kurumsal 

Üyelik Sistemi, Zeplin İstasyonları gibi pro-

Araç kiralama bilinci geliştikçe 
sektörde gelişecek

Zeplin Car Rental
Genel Müdürü
Hakan SEVİM

nominin çarpık gelişimi, uçak, hızlı tren gibi 
modern toplu taşımacılığının gelişmeme-
si günlük araç kiralamanın önündeki engel-
lerdir.

Ayrıca toplumdaki eğitim eksikliği de araç 
kiralama kültürünün gelişimine yavaşlat-
maktadır. Eğitim, bugünden yarına çözüm-
lenecek bir konu değildir. Yeni jenerasyo-
nun gelişimi gelecekte araç kiralama kültü-
rünün yayılımını artıracaktır.

Öte yandan saatlik araç paylaşımının dün-
yadaki gibi bizim sektörümüzde hemen ka-
bul göreceğini çok sanmıyorum. Çünkü biz 
daha günlük araç kiralama kültürünü yerleş-
tiremedik. Fakat yakın bir gelecekte özellikle 
5-6 yıl sonra saatlik kiralama elektrikli araç-
lar ile daha kullanılabilir bir hale gelecektir.

Öte yandan günlük kiralamanın gelişimi-
nin önündeki en büyük engellerden birinin 
ise sektörün standartlarının yeterince yazılı 
hale gelememesidir. Sektörün etik kuralları-
nı hayata geçirmek de TOKKDER olarak en 
büyük kanayan yaramızdır.

Dünyada kasabın, emlakçının ve seyyar pi-
lavcının ek iş olarak günlük kiralama yaptı-
ğı tek ülkeyiz diyebilirim. Bu durum aslında 
turizm sektörü anlamında da ne kadar kötü 
bir imaj yaratmaktadır.

Sektörün kendini anlatamadığını ve tanıta-
madığını düşünüyorum. Oysa gerek kısa, 
gerek uzun dönem kiralama hizmeti sunan 
firmalar ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar 
sunuyor.

Uzun dönem kiralama sektöründe yer alan 
yabancı kuruluşlar ülkemize kalıcı yatırım-
lar yapıyorlar. Toplu taşımacılığın geliş-
mesi ve bu sayede ulaşılan noktadan araç 
kiralanması sayesinde şehirlerarası tra-
fik azalacak ve ciddi miktarda enerji tasar-
rufu sağlanacaktır. Sektörümüzün yarattığı 
ekonomiyi her platformda çok iyi anlatma-
mız gerekiyor. Fakat kendimizi tanımıyor ve 
anlatamıyoruz.l

jelerimize en son havalimanı ulaşımlarında 
sadece Zeplin Kurumsal Üyesi olan firmala-
ra özgü avantajlı projeler geliştirdik.

Örneğin, Trakya-Çorlu istasyonundan alı-
nan araç Atatürk ve Sabiha Gökçen istas-
yonlarına bırakılması gerekiyor. Bu hizmet 
için yakıt dahil sadece 1 günlük ücret cari 
hesaplarına yansıtılmaktadır. Bunun yanı 
sıra ulaşım noktasında Zeplin’den bir araç 
kendilerini bekliyor olacaktır. Zeplin Ku-
rumsal Üyelerinin havalimanı otoparklarına 
yüksek otopark ücreti vermelerine gerek de 
kalmayacak.

Bizim müşteri portpöyümüzün yüzde 50-
60’ını sigorta assistans müşterileri ve filo 
ikame araç hizmetleri oluşturmaktadır. Ka-
lan bölümü ise 5 bine yakın sanayici ve ku-
rumsal firmanın bütün Türkiye’deki gün-
lük kiralama ihtiyaçlarının karşılanması ile 
oluşmaktadır. Bu açıdan bizim portföyü-
müz yüzde 98 yerli müşteridir. Biz daha çok 
iş dünyasında büyümek arzusundayız ve 
buna göre yeni istasyonlar açıyoruz. Bu yıl 
İzmit-Çorlu arasında 12 istasyonumuza ila-
ve olarak İkitelli OSB, Kavacık, Şekerpınar-
Gebze OSB ve Adapazarı istasyonları açıla-
rak 16 noktaya ulaşacaktır. Bu istasyonlar-
da yıkama, bakım, kontrol hizmetleri veril-
mekte, müşterilerimize ulaşım maliyetleri-
mizi azaltmakta, hizmet kalitemizi ve hızımı-
zı en yükseğe çıkartmaktadır.

Bu istasyonlarımız ayrıca kurumsal olarak 
çalıştığımız firmalardaki personelin bireysel 
araç ihtiyaçlarını da karşılamakta ve araç ki-
ralama kültürünün gelişmesine önemli kat-
kı sağlamaktadır.

Günlük araç kiralama sektörünün büyü-
yeceğine hepimiz inanıyoruz. Fakat büyü-
me olması gerekenin yüzde 10-15’i dolay-
larında seyretmektedir. Bu yavaş gelişimi-
nin ana nedenlerinin başında eğitim eksik-
liği ve araç kiralama kültürünün gelişme-
mesidir. Öte yandan diğer önemli bir so-
run da ekonomideki dalgalanmalardır. Eko-
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Firmanızdan ve sunduğu hizmetlerden bah-
seder misiniz?

1 963 yılında Hollanda’da kurulan ve 50 
yılı aşkın deneyimiyle bugün dünya-
nın en büyük filo kiralama şirketi olan 

LeasePlan, 6 bin 800 çalışanı ile beş kıtada 
ve 32 ülkede 1 milyon 420 bin adetlik dev bir 
araç filosunu yönetmektedir. 

Türkiye’de 2007 yılında başladığı faaliyet-
lerini sürdürmekte olan şirketimiz, uzman 
kadrosuyla yerli ve uluslararası, büyük ve 
küçük ölçekli firmalara operasyonel filo ki-
ralama hizmeti vermektedir. KonforPlan, 
HazırPlan, Açık Hesaplama gibi ürünlerin 
yanı sıra Yakıt Yönetimi, OGS/HGS Yöneti-
mi, Filo Raporlama, Araç Ekspertizi gibi ilk-
leri sunan bir şirket olarak sektöre öncülük 
etmekteyiz. 

Ayrıca sektörde yine bir ilke imza atarak on-
line operasyonel kiralama hizmeti veren 
www.tiklakirala.com’u hizmete sunduk. Tık-
la Kirala, ziyaretçilerin farklı marka ve mo-
del araçlar için tercih ettikleri süre ve kilo-
metrelerde 7/24 araç teklifi hazırlayabilme-
lerine imkan veren kullanıcı dostu bir uy-
gulama olması nedeniyle yoğun bir talep-
le karşılaştı. Sitemizde birçok farklı mar-
ka ve model için kiralama teklifi alabilme-
niz mümkün. Ayrıca Tıkla Kirala’da sürekli 
olarak hemen teslim araç kampanyaları ya-
pıyoruz. Fiyatlarımızı her gün güncelliyoruz. 
Üyelerimize bazen sürpriz indirimler, sürp-
riz kampanyalar yaparak ve hediyeler vere-
rek dinamik bir içerik sunuyoruz.

4 yıldır Ekonomist dergisi ile beraber “Yılın 
Filo Yöneticisi” ödüllerinin sponsorluğunu 

yapıyoruz. Hem sektörümüze dikkat çeken, 
hem de başarılı filo yönetimi yapan şirket 
ve filo yöneticilerini ödüllendiren bu prog-
ram her yıl daha fazla ilgi çekmekte, farkın-
dalık yaratmaktadır.  

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

LeasePlan, dünyadaki lider konumu ile filo 
yönetiminde çok önemli bir birikime sa-
hip, tüm dünyada edinilen ortak tecrübeler 
ve bu sayede kazandığımız yetkinlikler bize 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını onlar kadar iyi 
tespit edebilme ve taleplerine yönelik ürün 
ve servisleri proaktif olarak çözümleyebil-
me esnekliğini sağlıyor. Kiralama talebiyle 
bize ulaşan müşterilerimize en uygun hiz-
meti verebilmek için öncelikle ihtiyaçlarını 
en doğru şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bu 

Müşteri ihtiyaçlarını en doğru 
şekilde anlamaya çalışıyoruz 

Büyük ölçekli ve uluslararası firmaların büyük kısmının operas-
yonel kiralama yöntemini uzun zamandır kullandığını söyleye-
biliriz. Son senelerde ise müşteri başına düşen araç sayısının 
azalmasının da işaret ettiği üzere KOBİ’ler ve şahıs şirketleri-
nin de operasyonel kiralamanın avantajlarını fark ettiğini göz-
lemliyoruz. 

LeasePlan Genel Müdürü
Fevzi Türkay OKTAY
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aşamada müşterinin ihtiyaçlarını doğru ak-
tarması ve hizmet kapsamını doğru değer-
lendirmesi her iki taraf için de mutlu ve ve-
rimli bir kiralama tecrübesinin yaşanmasını 
garanti edecektir.

Hangi firmalar operasyonel kiralama yön-
temini tercih ediyor? Tercih nedenleri siz-
ce nedir?

Büyük ölçekli ve uluslararası firmaların bü-
yük kısmının operasyonel kiralama yönte-
mini uzun zamandır kullandığını söyleyebi-
liriz. Son senelerde ise müşteri başına dü-
şen araç sayısının azalmasının da işaret et-
tiği üzere KOBİ’ler ve şahıs şirketlerinin de 
operasyonel kiralamanın avantajlarını fark 
ettiğini gözlemliyoruz. 

Filo kiralama satın alma ile kıyaslandığında 
şirketlere finansal ve operasyonel avantaj-
lar sağlamaktadır. Kiralama, şirketlere ser-
mayelerini araç finansmanı yerine kendi iş 
alanlarında kullanmalarına olanak tanımak-
tadır. Operasyonel kiralama ile aylık öde-
melerinizin tamamını gider göstererek ver-
gi avantajı yaratabilirsiniz. Filonuzun yöne-
timi ile ilgili aracın bakım, onarım, hasar yö-
netimi, lastik tedarik, yol yardımı, değişim 
aracı hizmeti, vergi ve sigorta takibi işlem-
leri filo kiralama şirketine aittir. Bu da müş-
terilerin iş devamlılığında herhangi bir so-
runla karşılaşmalarını önleyerek zaman ta-
sarrufu yaratır ve kendi işlerine odaklan-
malarını sağlar.  Özellikle KOBİ’ler için sı-
nırlı sayıda insan kaynağının etkin kullanı-
mı açısından önem kazanmaktadır. Ayrıca 
satın alma yerine kiralama seçeneği tercih 
edildiğinde aracın ikinci el satışı ile ilgilen-
mek durumunda kalınmayacağı için risk de 
ortadan kalkacaktır.  Araca ait tüm olası gi-
derlerin düzenli bir ödeme planında önce-
den belirlenmiş kira bedeli kadar gerçekle-
şiyor olması da KOBİ’ler için planlama adı-
na önemlidir. 

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

En başta Toplam Sahip Olma Bedeli’ne dik-
kat edilmesi gerekiyor. Operasyonel Kirala-
ma hizmeti talep eden firmalar taahhüt edi-
len hizmetlerin içeriği ve kalitesinden olu-
şan toplam maliyetinden daha çok aylık ki-
ralama fiyatına odaklanmaktadır. Hizmet 
içeriği, kalitesi, hizmet alınacak operasyonel 

filo kiralama şirketinin tecrübesi, güvenilir-
liği de dikkat edilmesi gereken konulardır. 

Araç seçim aşamasında şirket ihtiyaçlarına 
uygun bir araca karar vermek maliyetlerin 
kontrolünü sağlayabilmek adına önemlidir. 

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

Filo Yönetimi Hizmeti veriyoruz. Araçlarını 
satın alan firmalar için araç sahipliği dışın-
da operasyonel kiralama hizmetlerinin ta-
mamını bu hizmet altında müşterilerimize 
sunuyoruz. Müşterilerimiz operasyonel ola-
rak bu araçların yönetimini bize devrederek 
kendi işlerine odaklanabiliyor, sahip olduk-
ları araçların yönetimine kaynak ayırmıyor, 
iş kesintisine uğramıyorlar. Şu anda daha 
çok ticari araçlar için bu hizmeti müşterileri-
mize veriyoruz.   

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

Operasyonel kiralama, müşterileri için ope-
rasyonel ve finansal avantajlar sunan, ül-
kemizin gerçeği olan kısıtlı kaynakla iş yap-
mak isteyen her büyüklükteki kuruluşun 
kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanma-
sını sağlayan bir sektör. Tamamı kayıt için-
de olan, çalıştığı tüm tedarikçileri kendi bü-
yümesine paralel büyüten bir sektör. Ayrıca 
otomotiv gibi ülkemiz için hem üretim hem 
de tüketim anlamında lokomotif olan bir 
sektöre destek olarak mevcut araç parkının 
yenilenmesini sağlayan, hizmet verdiği şir-
ketlerin çevre ve güvenlik konularına odak-

lanmasını sağlayarak ülke ekonomisine kat-

kıları olan bir sektörüz. 

Böyle bir sektörün kanun koyucu ve düzen-

leyici kurumlar tarafından desteklenmesi 

yukarıda saydığım katkılarından dolayı çok 

önemli. Tüm dünyada operasyonel kirala-

ma çok yüksek oranda tercih edilen bir yön-

tem olurken ülkemizde de benzer oranlara 

ulaşmamız için hep beraber çalışmamız ge-

rekiyor. 

Bankaların sektörün kar zarar dinamikleri-

ni daha iyi anlaması gerekmektedir. Sade-

ce ikinci el araç fiyatları veya kurdaki dalga-

lanmalara bakarak değerlendirme yapma-

ları çok yetersiz ve yanlış değerlendirmele-

re yol açmaktadır. Bankaların sektöre sağla-

mış olduğu finansmanda klasik kredi tipleri-

nin yanı sıra daha uzun vadeli işletme kredi-

leri sağlamaları da sektörün gelişimi açısın-

da olumlu olacaktır. 

2010 yılındaki Karayolları Kanunu ile tica-

ri araçların kiralanamıyor olmasının ope-

rasyonel kiralama sektörünün penetrasyo-

nunu yavaşlattığını  gözlemliyoruz. Bu du-

rum aynı zamanda küçük ve orta ölçekli iş-

letmelerin sermayelerinin büyük bir kısmı-

nı araç finansmanına ayırmalarına sebep ol-

maktadır. Oysa ki operasyonel kiralama Av-

rupa ülkeleri ve birçok dünya ülkesinde ti-

cari araçlar için geçerli ve sıklıkla kullanı-

lan bir yöntemdir. Bu doğrultuda aynı ka-

nuni düzenlemenin ülkemizde de yapılma-

sı KOBİ’lerin gelişimiyle beraber operasyo-

nel kiralama sektörünün gelişimi için de bü-

yük bir artı olacaktır. l
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B u ayki yazımızda çoğu okuyucumu-
zun şirket sahibi olarak ilgisini çeke-
bileceğini düşündüğümüz anonim 

şirket pay sahiplerinin hakları konusunu ele 
aldık. Özellikle birden fazla pay sahibi olan 
şirketlerde pay sahiplerinin haklarının far-
kında olması ve bunları gerektiğinde etkin 
kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Zira uygulamaya baktığımızda birçok hisse-
darın ihmal ya da yeterli bilgi sahibi olun-
maması sonucunda hukuken sahip olduğu 
haklarını doğru kullanmadığını görüyoruz.

Pay sahiplerinin kanundan doğan hakları

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) tarafından 
pay sahiplerine tanınan haklar; (i) her bir 
pay sahibi tarafından tek başına kullanılma-
sı mümkün olan “kişisel haklar” ve (ii) esas 
sermayenin belli bir yüzdesine sahip olan 
pay sahipleri tarafından kullanılması müm-
kün olan “azınlık hakları” olmak üzere iki-
ye ayrılır. 

Azınlık pay sahipleri anonim şirketin esas 
sermayesinin tamamının %10’una sahip 
olan pay sahipleridir. Halka açık anonim 
şirketlerde ise esas sermayenin tamamı-
nın %5’ine sahip olanlar azınlık pay sahip-
leri olarak kabul edilir. Bu yüzdenin şirke-
tin esas sözleşmesi ile daha düşük tutulma-
sı mümkündür; ancak artırılamaz. 

1. Kişisel Haklar

Yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak so-
rumluluk davası

Her pay sahibi, yönetim kurulu üyesinin hu-
kuk kurallarına ve/veya şirketin ana sözleş-
me hükümlerine aykırı davranışları sebebiy-
le şirketin uğramış olduğu zararlardan do-
layı şirketin yönetim kurulu üyelerine karşı 
dava açabilir. 

Genel kurul kararının iptali davası

Bir genel kurul kararının yasalara veya şir-
ketin ana sözleşme hükümlerine aykırı ol-
ması halinde, genel kurul toplantısına katı-
lan ve genel kurul kararına karşı oy kullan-
mış olan pay sahipleri genel kurul kararı-
nın iptali için dava açabilirler.(i) Genel kurul 
toplantı davetinin kanunda belirtilen şekilde 
gönderilmemesi veya toplantı gündeminin 
kanunda belirtilen şekilde ilan edilmemesi, 
(ii) yetkili olmayan kişilerin oy kullanması, 
(iii) haklı bir sebep olmaksızın pay sahipleri-

nin genel kurul toplantısına katılmasının en-
gellenmesi gibi hallerde her pay sahibi, söz 
konusu aykırılıkların kararın alınmasını etki-
lemiş olduğu gerekçesiyle, genel kurul kara-
rının iptaline ilişkin dava açma hakkına sa-
hiptir.

Özel denetim isteme hakkı

TTK uyarınca her pay sahipliği haklarının 
kullanılabilmesi için gerekli hallerde eğer 
bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce 
kullanılmışsa, şirkette özel denetim yapıl-
masını isteyebilir. Pay sahibinin özel dene-
tim isteme hakkını kullanabilmesi için bu 
hususun genel kurul toplantısı gündeminde 
yer alması zorunluluğu yoktur. Genel kuru-
lun pay sahibinin özel denetime ilişkin tale-
bini kabul etmesi halinde söz konusu dene-
tim, şirketin bulunduğu yerin yetki çevresin-
de yer alan mahkeme tarafından atanan de-
netçi tarafından gerçekleştirilir. Özel denet-
çi atanmasına ilişkin talebin genel kurul ta-
rafından reddedilmesi halinde, ancak azınlık 

Türk hukukunda anonim 
şirket pay sahiplerinin hakları
Av. Duygu TURGUT
Esin Avukatlık Ortaklığı
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Duygu TURGUT

pay sahipleri mahkemeden denetçinin atan-
masını isteyebilir. TTK uyarınca paylarının 
itibari değeri toplamı en az 1.000.000 TL 
olan pay sahipleri, pay oranlarına bakılmak-
sızın, özel denetçi atanmasını talep edebilir. 

Rüçhan Hakkı

TTK uyarınca sermayenin artırılması halin-
de her pay sahibi yeni çıkarılan paylara iliş-
kin olarak şirkette mevcut paylarının serma-
yeye olan oranına göre taahhütte bulunma 
hakkını haizdir.  

2. Azınlık Hakları

Genel kurulu toplantıya davet ve gündeme 
madde ekletme 

Azınlık pay sahiplerinin talebi üzerine, şir-
ketin genel kurulu olağanüstü toplantıya 
genel kurulu davet etmekle yükümlüdür.  
Azınlık pay sahipleri ayrıca toplantıda görü-
şülmesi istedikleri konuları toplantı günde-
mine ekletme hakkına sahiptir.   

Finansal tabloların görüşülmesini erteleme

Azınlık pay sahipleri şirketin finansal tab-
lolarının görüşülmesinin ertelenmesini ta-
lep edebilir. Azınlık pay sahiplerinin bu ta-
lebi üzerine, genel kurulun görüşmeleri bir 
ay ertelemesi gerekir. Söz konusu erteleme 
sadece bir kez talep edilebilir. İkinci kez erte-
leme talep edilebilmesi için şirket yönetimi-
nin pay sahiplerinin finansal tablolara iliş-
kin sorularına gereken şekilde cevap verme-
miş olmaları şartı aranır. 

Denetçinin azli için dava açma hakkı 

TTK uyarınca, Bakanlık tarafından belirle-
necek belli niteliklere haiz anonim şirket-
lerin bağımsız denetçiler tarafından denet-
lenmesini öngören bir sistem düzenlenmiş-
tir. Aktif toplamının elli milyon ve üstü Türk 
lirası olması, yıllık net satış hasılatının yüz 
milyon ve üstü Türk Lirası olması ve çalı-
şan sayısının iki yüz ve üstü olması ölçüt-
lerinden en az ikisini sağlayan şirketler ba-
ğımsız denetime tabidir. Bağımsız denetime 
tabi olan şirketlerde, denetçiler ancak mah-
keme kararıyla azledilebilir. Denetçinin azli-
ne ilişkin dava genel kurul toplantısında de-
netçinin atanmasına ilişkin karşı oy kullan-
mış olan; karşı oylarını toplantı tutanağına 
kaydetmiş olan; ve en az genel kurul toplan-
tısından önceki üç ay boyunca şirkette pay 
sahibi olan azınlık pay sahipleri tarafından 

açılabilir. 

Şirketin feshini isteme 

Azınlık pay sahipleri haklı bir sebebin varlığı 
halinde şirketin feshi için dava açma hakkı-
na sahiptir; ancak TTK’da “haklı sebep” ta-
nımı yapılmamıştır. Öğretide, genel kurulun 
birçok kez kanuna aykırı bir şekilde toplantı-
ya çağrılmış olması, azlık hakları ile bireysel 
hakların ihlali, özellikle bilgi alma ve incele-
me haklarının engellenmesi, şirketin sürek-
li zarar etmesi, dağıtılan kar payının düzenli 
azalması, haklı sebep sayılmıştır.  

Ayrıca, mahkeme kararlarından anlaşıldığı 
üzere şirketin kayda değer bir süre boyun-
ca ( kayda değer sürenin ne olduğu her so-
mut olayda mahkemenin görüşüne bağlı-
dır) devamlı olarak kar payı dağıtımını ger-
çekleştirememiş olması ve şirketin devamlı 
olarak pay sahiplerinin haklarını ihlal etmiş 
ve özellikle tek bir pay sahibinin hakları ve 
çıkarları doğrultusunda hareket etmiş olma-
sı halinde haklı bir sebebin var olduğu ka-
bul edilmiştir. 

Pay senedi basılmasını isteme

Nama yazılı pay senetlerinin basılması azın-
lık pay sahiplerinin talep etmesi şartına 
bağlanmıştır.

3. Şirketin pay devrini reddetme yetkisi

TTK uyarınca şirket ana sözleşmesine pay 

devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hüküm 

konması mümkündür. Şirketler, şirket ana 

sözleşmesinde pay devrini kabulden ka-

çınmaya ilişkin bir hakkın var olması halin-

de, pay devrini pay defterine kaydetmeye-

rek pay devrini reddetme hakkına sahiptir. 

Ancak, kanun şirketlerin pay devrini neden 

reddettiklerine ilişkin şirketin yapısını koru-

ma, amaç veya finansal olarak bağımsızlı-

ğını sağlamak gibi somut sebepler öne sür-

mesi zorunluluğunu getirmektedir. 

Pay sahiplerinin sözleşmeden doğan hak-

ları

Pay sahiplerinin şirkete karşı tek yükümlülü-

ğü sermaye koymaktır. Bunun dışındaki yü-

kümlülükler ise hissedarlar arasında akdedi-

lecek bir sözleşme ile düzenlenebilir ve sa-

dece taraflar arasında bağlayıcı olur.  Taraf-

lar arasında sözleşmesel olarak belirlenecek 

hak ve yükümlülükler şirketin yönetsel hak-

larına ilişkin olabileceği gibi, hissedarların 

şirket hisselerini birbirlerine ya da üçüncü 

kişilere satmaları halinde uyulması gereke-

cek kurallara ilişkin de olabilir. Bu kapsam-

da uygulamada hisse devirlerine ilişkin ola-

rak yer verilen haklar genellikle satma/sa-

tın alma opsiyonları, birlikte satma/birlikte 

satışa zorlama hakları ve öncelikle kendisi-

ne teklif edilme hakkı /Diğer hissedara sa-

tın alması için teklifte bulunma yükümlülü-

ğü şeklinde düzenlenmektedir. Bu opsiyon-

ların kullanılması sözleşmelerde genel ola-

rak cezai şart veya hisse rehni gibi mekaniz-

malarla desteklenerek güvence altına alınır. 

Ayrıca TTK belli hisselere/hisse gruplarına 

imtiyaz hakkı tanınmasına imkan vermekte-

dir. Bu kapsamda şirkette belirli hisse/his-

se gruplarına kar payı, tasfiye payı, rüçhan 

ve oy hakkı gibi haklarda diğer hissedarlara 

göre üstün bir hak tanınması mümkün ola-

bilir. Uygulamada taraflara tanınan imtiyaz-

lar genellikle Yönetim Kurulu veya Genel 

Kurul seviyesinde sermaye azaltımı, serma-

ye artırımı, kar payı dağıtımı, yıllık bütçenin 

onaylanması veya pay devrine ilişkin olarak 

durdurucu nitelikteki veto hakları olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. 

Verdiğimiz özet bilgilerin faydalı olması di-

leği ile.l
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>> Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Sektörü’nde kazandığımız 
tecrübeyi araç kiralama sektörüyle paylaşmak ve sektörün tüm 
ihtiyaçlarına karşılık verecek kurumsal bir yazılım çözümünü 
geliştirmek adına başladığımız analiz, tasarım, programlama, 
gerçekleştirme ve proje yönetimi çalışmalarını yaklaşık 5 yıldır 
devam ettirmekteyiz. 

Ergin KARGALIOĞLU
Soft Bilgi İşlem Danışmanlık
Genel Müdürü

Bilgi teknolojilerinin en 
son olanaklarını kullanarak 
hizmet üretiyoruz
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Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder 
misiniz?

B T Sektörü’nde uzun süre MRP, MRP II 
ve ERP konularında başarılı çalışma-
lar yapmış bir ekip tarafından 1996 

yılı başında kurulmuş olan SOFT, “müşte-
ri gereksinimlerini bilgi teknolojilerinin en 
son olanaklarını kullanarak karşılayan çö-
zümler ve danışmanlık hizmetlerini kalite 
anlayışı ile sunmak” için yaptığı çalışmalar-
la Türkiye’deki Tedarik Zinciri Yönetimi, Ta-
şımacılık ve Lojistik Şirketleri’nin bir numa-
ralı Stratejik İş Ortağı konumundadır.

SOFT, 50 kişilik uzman kadrosuyla araların-
da uluslararası dev kuruluşların da bulun-
duğu 700’ün üzerinde firmaya hizmet ver-
mektedir. SOFT’un Tedarik Zinciri Yöneti-
mi, Taşımacılık ve Lojistik Sektörü’ne yöne-
lik SOFTTRANS®, SOFTFİNANS, SOFTARA-
YÜZ ve SOFTE-BELGE Yazılımları, 126 mo-
dülden oluşan bir Kurumsal Kaynak Planla-
ması (ERP) çözümü oluşturmaktadır.

Büyük ölçekli firmalarda uygulanan proje-
lerin dışında, küçük ve orta ölçekli firma-
lar için hızlı uyarlanan çözüm paketleri de 
sunan SOFT’un ürünleri arasında .Net Tek-
nolojileri ile geliştirilen Web tabanlı ve mo-
bil uygulamalar ile iPhone, iPad ve Andro-
id tablet uygulamaları da yer almaktadır. 
Web tabanlı SOFTE-BELGE Yazılımları, tüm 
ERP ve ticari yazılımlarla entegre edilebilen 
E-Fatura, E-Defter, KEP ve Doküman Yöne-
tim Sistemi çözümlerinden oluşmaktadır. 
SOFT, B2B Elektronik Veri Değişimi (EDI) 
projeleri konusunda geniş bir deneyime sa-
hip bulunmaktadır. 

SOFT çözümlerinin uygulanmasında pro-
je yönetimi yöntemleri kullanılmakta, müş-
teri yerinde Eğitim ve Destek Hizmetleri, 
Yardım Masası ve Elektronik Müşteri Des-
teği Hizmetleri sunulmakta, SOFT Eğitim 
Merkezi’nde düzenli olarak müşteri eğitim-
leri gerçekleştirilmekte ve iş süreçlerinin iyi-
leştirilmesi için danışmanlık hizmetleri ve-
rilmektedir. 

Kadrosunda pek çok konuda sertifikalı uz-
manlar bulunan SOFT, HP Preferred Part-
ner, MICROSOFT Gold Certified Partner ve 
PROGRESS ISV Partner kurumsal unvanla-
rına sahiptir. Müşterilerinin tüm BT gerek-
sinimlerini tek bir merkezden karşılayabil-
melerini sağlamak amacıyla, altyapı, ileti-

şim, internet, sistem güvenliği, donanım ve 
sistem yazılımları alanlarında gereksinim 
ve performans analizi, planlama, ürün sağ-
lama, kuruluş, eğitim, danışmanlık, sistem 
desteği ve dış kaynak hizmetlerinden olu-
şan anahtar teslimi çözümler de sunmak-
tadır. 

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 
firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsu-
nuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalar-
dan bahsedir misiniz?

Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Sektörü’nde 
kazandığımız tecrübeyi araç kiralama sek-
törüyle paylaşmak ve sektörün tüm ihtiyaç-
larına karşılık verecek kurumsal bir yazılım 
çözümünü geliştirmek adına başladığımız 
analiz, tasarım, programlama, gerçekleştir-
me ve proje yönetimi çalışmalarını yaklaşık 
5 yıldır devam ettirmekteyiz. 

Büyük, orta ve küçük ölçekli firmalar için 
uyarlanabilen Kurumsal Kaynak Planlama-
sı (ERP) çözümümüz, tam entegre çalışabi-
len ve binlerce parametreden oluşan esnek 
yapısı ile operasyonel kiralama, günlük ki-
ralama, servis taşımacılığı, şoförlü ve şoför-
süz günlük araç kiralama operasyonlarının 
tüm aşamalarına ilişkin bütünleşik bir yöne-
tim sistemi oluşturmaktadır. 

SOFT Uygulama Yazılımları entegre yapısı 
ile sektöre maliyet muhasebesi yapma ola-
nağı sunarak, yüksek verimlilik, maliyet ta-

sarrufu ve izlenebilirlik sağlamanın yanın-
da filo ve günlük kiralama müşterilerine su-
nulan hizmetlerde kalitenin artırılmasıyla 
müşteri memnuniyetini olumlu yönde et-
kilemekte ve sektörün gelişimine ortak ol-
maktadır.

Çözümümüz, operasyonel iş süreçlerinin 
yönetimini sağlayan temel operasyonel ve 
günlük araç kiralama uygulaması ile tam 
entegre çalışabilen; Müşteri İlişkileri Yöne-
timi (CRM Customer Relationship Manage-
ment), Müşteri İlişkileri Yönetimi Web Uy-
gulaması, Satınalma Yönetimi, Bütçe Yöne-
timi, Genel Muhasebe Yönetimi, Banka He-
sap Yönetimi, Sabit Kıymet Yönetimi, Cari 
Hesap Yönetimi, Çek ve Senet Yönetimi, İn-
san Kaynakları Yönetimi, Stok Kontrol Yö-
netimi, Satış Yönetimi Uygulaması, Ser-
vis Yönetimi Uygulaması,Taşıt Tanıma ve 
Akaryakıt Sistem Entegrasyonu, Akaryakıt 
Satış Yönetimi, Bakım Yönetimi, SOFTEAL 
Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi Enteg-
rasyonu, E-Fatura, E-Defter, E-İmza modül-
leri ve Mobil Uygulamalardan oluşmakta-
dır.

SOFT Uygulama Yazılımları ve CRM ile 
aday müşterilere yönelik pazarlama faali-
yetlerinin gerçekleştirilmesiyle başlayıp, 
ikinci el satış ile sonuçlanan araç kiralama 
operasyon döngüsündeki; fiyatlandırma, 
rezervasyon, teklif, sözleşme, banka kredi-
si, süreli belgeler, TPC, OGS/HGS, sigorta, 
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ikame araç, servis, lastik, satınalma ve satış 

süreçlerinin mali ve ticari  süreçler ile tam 

entegre bir şekilde yönetilebilmesi imkanı-

nı sağlıyoruz.

Uluslararası standartlara ve yasal mevzu-

atlara uygun olarak geliştirilen Muhasebe-

Finans modüllerimiz, masraf merkezi mu-

hasebe yapısında ve operasyonla tam en-

tegre bir şekilde çalışmakta olup; araç, 

marka-model, sözleşme ve müşteri bazlı 

net-kar zarar analizleri ile aktivite bazlı mali-

yet yönetimi yapma imkanı sağlamaktadır. 

Müşterilerle, Tedarikçilerle, Acentelerle, 

Bankalarla ve GİB gibi kurumlarla Elektro-

nik Veri Alışverişleri (EDI) sağlanarak; ha-

vale, EFT, virman, e-fatura, e-defter işlem-

lerinden ve OGS/HGS, servis, sigorta, akar-

yakıt kayıtlarından kaynaklanan veri girişle-

rinin önüne geçilmekte, manuel veri girişi 

gerektiren birçok iş süreci sistem tarafından 

otomatik gerçekleştirilebilmektedir.

SOFT ERP ile sunduğumuz doküman yöne-
tim alt sistemi imkanı,  sektörün arşivlemek 
ve gerektiğinde ulaşmak durumunda oldu-
ğu tüm evrak, e-posta, toplantı tutanağı gibi 
belgelerin sayısal olarak saklanması ve za-
man kayıplarının önüne geçecek şekilde 
ulaşılabilirliğini sağlamaktadır. 

Yeni Nesil Extranet uygulamaları ile bayi, 
müşteri ve tedarikçi firmalarla internet üze-
rinden veri ve enformasyon paylaşımı ya-
pılabilmekte, teslim iade süreçlerinde kul-
lanılmak üzere geliştirilen el terminali ve 
mobil uygulamalar ile süreçlerin gerçek za-
manlı yönetimi sağlanabilmektedir.

SOFT Uygulama Yazılımları sahip olduğu 
istatistiksel alt sistem ile çeşitli analizler ve 
gelecek projeksiyonlarının oluşturulması-
nı sağlamakta, esnek raporlama seçenek-
leri ve iş zekası (Business Intelligence) uy-
gulamaları ile araç kiralama sektörü için et-
kin bir karar destek sistemi oluşturmaktadır. 
E-posta robotları ve outlook entegrasyonu 
ile raporlama süreçleri için yaşanan iş gücü 
kayıplarının önüne geçilerek ileri seviyede 
bir yönetim anlayışı oluşturulması için sek-
törün gelişiminde itici bir güç olmaktadır.

Bu tarz bir hizmet alırken, operasyonel ki-
ralama ve günlük kiralama firmaları nelere 
dikkat etmelidir?

Sektörün en önemli sorunlarının başında 
BT altyapısındaki yetersizliklerin yer aldı-

ğını düşünmekteyiz. Birçok şirketin CRM, 
Satınalma, Operasyon, Muhasebe, Finans, 
Bütçe, E-Fatura/E-Defter ve Raporlama gibi 
süreçlerin yönetimi için birbirinden farklı 
yazılım çözümleri kullandığını ve entegras-
yonların üst düzeyde sağlanamamasından 
dolayı ciddi verimlilik kayıpları yaşandığını 
gözlemlemekteyiz. 

Gerçekleştirilen ERP projelerinde yaşanan 
problemlerin farkında olan firmaların ise  
inhouse çözümler geliştirme çabasıyla ciddi 
büyüklüklerde BT kadroları kurduklarını ve 
kendilerine yeni bir uzmanlık alanı yaratma-
ya çalışarak ciddi mali kayıplar yaşadıkları-
nı görmekteyiz.

Yapılan tüm bu yatırımlar ve harcanan za-
manın yanında şirketlerin işlerinin önemli 
bir kısmını çalışanların oluşturdukları excel 
dosyaları ile yönetiyor olması ise sektörü,  
bütünleşik yönetim sistemi ve toplam kalite 
yönetimi anlayışından uzaklaştırmaktadır.

Bu doğrultuda, firmaların BT altyapılarını 
değişen ve gelişen ihtiyaçlara karşılık ve-
rebilecek düzeyde esnek, parametrik ve en-
tegre yazılım çözümleriyle oluşturmala-
rı gerekmektedir. Yazılım seçimleri yapılır-
ken bu esnekliğe dikkat edilmesinin yanın-
da, operasyonel kiralama ve günlük kirala-
ma sektöründe gerçekleştirilen ERP proje-
lerinde; implementasyon süreçlerinin, yazı-
lım destek hizmetlerinin ve kullanıcı eğitim-
lerinin, proje yönetim metodolojilerine uy-
gun bir anlayışla ve uzman kadrolarla yö-
netilmesinin başarıyı etkileyen diğer önem-
li faktörler olduğunu ve hizmeti sağlayacak 
firmanın bu anlamdaki yetkinliklerinin sor-
gulanması gerektiğini de özellikle belirtmek 
isteriz.

Günlük kiralama ve operasyonel kiralama 
firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek 
için neler yapıyorsunuz?

2014 yılının ikinci yarısında lansmanını ger-
çekleştirerek satış-pazarlama faaliyetlerine 
başladığımız sektörel ERP ürünümüzle ilgili 
bir çok firmayla ve çeşitli seviyelerdeki çalı-
şanlarıyla beyin fırtınası toplantıları gerçek-
leştirme fırsatımız oldu. Yaptığımız görüş-
meler ile gelişen sektör algımız ve müşte-
ri perspektifimiz doğrultusunda, Ar-Ge faa-
liyetlerimize devam etmekte, sağladığımız 
stratejik iş ortaklığı anlaşmaları ile sektörle 
olan iş birliğimizi güçlendirmekteyiz.l





48

MÜŞTERİLERİMİZDEN>>

MART-NİSAN 2015 I SAYI 79

Araç kiralama operasyonel
avantajlar sağlıyor
TAV Havalimanları, Başkan Yardımcısı – İşletmeler (COO)
Murat ÖRNEKOL

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder 

misiniz?

D ünyanın önde gelen havalimanı iş-

letmecileri arasında yer alan TAV 

Havalimanları, Türkiye’de İstan-

bul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Ad-

nan Menderes, Gazipaşa-Alanya ve Milas-

Bodrum havalimanlarını işletiyor. TAV yurt-

dışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, 

Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, 

Makedonya’nın Üsküp ve Ohrid, Suudi 

Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zag-

reb havalimanlarını yönetiyor. TAV Hava-

limanları duty-free, yiyecek-içecek hizmet-

leri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve iş-
letme hizmetleri gibi havalimanı operas-
yonunun diğer alanlarında da faaliyet gös-
teriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, 
Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty 
free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların 
işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2014’te 
iştirakleriyle birlikte yaklaşık 743 bin uçak 
seferine ve yaklaşık 95 milyon yolcuya hiz-
met sundu.

Araç filonuzun firmanızdaki yeri nedir? 
Araç filonuzu ne amaçlı olarak kullanıyor-
sunuz? Bilgi alabilir miyiz?

Yurtiçinde işlettiğimiz havalimanların-
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da orta ve üst düzey yöneticilerimizin kul-
lanımları ve operasyonel işleyiş için tahsis 
edilen tüm araçları kiralama yöntemiyle te-
min ediyoruz. Şirketimizde 312 adet araçtan 
oluşan bir filomuz bulunmaktadır.

Araç filonuzu oluştururken neden operas-
yonel kiralama yöntemini tercih ettiniz? 
Operasyonel Kiralama yönteminin firmanı-
za sağladığı hizmetler ve faydaları nelerdir?

Şirket olarak kuruluşumuzdan bu yana ope-
rasyonel kiralama yöntemini tercih ediyo-
ruz. Operasyonel kiralamanın sağladığı ver-
gi avantajları, düzenli ödeme planları, filo 
yönetiminin koordinasyonun kiralama şir-
keti tarafından sağlanması bizim için ter-
cih sebebidir. Bakım ve onarım, lastik teda-
riği, yol yardımı, ikame araç desteği,  kas-
ko, sigorta ve vergi ödemeleri gibi başlıkla-
rın kiralama şirketi tarafından üstlenilmesi 
ve araçların ikinci el satış işlemleri ile uğ-
raşmak durumunda kalmamamız da kirala-
mayı bizim için avantajlı hale getirmektedir.

Firmanıza hizmet veren operasyonel kirala-
ma şirketini seçerken nelere dikkat ettiniz? 
Tercihinize etki eden unsurlar neler oldu?

Filomuzun neredeyse tamamı uzun dönem 

araç kiralamalarından oluşuyor. Dolayısıyla 

kiralama şirketleriyle 36 aylık bir çözüm or-

taklığı gerçekleştiriyoruz. Çözüm ortağı ola-

rak seçeceğimiz kiralama şirketlerinin kök-

lü, sektör lideri, güvenilir firmalar olmasına 

dikkat ediyoruz. Maliyetlerin ve marka mo-

del belirlenmesinde verilen desteğin dışın-

da, hasar yönetimi, 7/24 acil yol yardımı, si-

gorta, ikame araç temini, HGS yönetimi, ra-

porlama hizmetleri, eğitim hizmetleri, trafik 

cezaları yönetimi, yetkili servis dağılımla-

rı gibi etkenler kiralama firmasını seçerken 

önem kazanıyor.

Sizin müşteri olarak operasyonel kiralama 

şirketlerinden beklentileriniz nelerdir? Ope-

rasyonel kiralama şemsiyesi altında sunul-

masını arzu ettiğiniz ilave hizmetler hangi-

leridir?

Operasyonel kiralama sektöründe, son yıl-

larda artan rekabetle hem maliyetlerde hem 

de sunulan hizmetlerde önemli ilerlemeler 

kaydedildi. Öte yandan, özellikle geniş bir 

filoya sahip şirketlerde, kiralama firmasının 

müşterileri için online ulaşılabilecek bir ra-

porlama sistemi sunmasının önemli olaca-

ğını düşünüyoruz.l

>> Maliyetlerin ve marka model belirlenmesinde verilen 
desteğin dışında, hasar yönetimi, 7/24 acil yol yardımı, sigorta, 
ikame araç temini, HGS yönetimi, raporlama hizmetleri, eğitim 
hizmetleri, trafik cezaları yönetimi, yetkili servis dağılımları gibi 
etkenler kiralama firmasını seçerken önem kazanıyor.
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Sürdürülebilirlik
için uyuşmazlıkların
etkin yönetimi
Metin REYNA

Her çatışma bir fırsat olabilir mi?

Globalleşen dünyamız, her alanda oldu-
ğu gibi ticari hayatın denge ve dinamikle-
ri üzerinde de etkilerini göstermektedir. Şir-
ketler, büyümek, karlılıkları ile birlikte pazar 
paylarını artırabilmek, ticari ve kurumsal iti-
barlarını koruyarak perçinlemek için reka-
bet içinde oldukları yerli veya yabancı şir-
ketleri devralmak/birleşmek ya da bu atılım-
ları sağlayabilecek sermaye girişine ihtiyaç 
duymaktadırlar. Tüm bu devralma ve birleş-
melerin başarısı, ulusal ya da uluslararası 
çoklu ve farklı kültürlerin birlikte uyum içe-
risinde çalışabilmesine, yönetim kademele-
rinde nitelikli iletişim ve etkin diyaloglar ku-
rulabilmesine ve hepsinin ötesinde, çatış-
ma çözümleri metodolojilerinin yetkin bir 
şekilde kullanılabilmesine bağlıdır.

Uyuşmazlık, anlaşmazlık, çekişme ve ihti-
laf hallerinin tümünü kapsayabilen “çatış-

ma” kavramı hayatımızın her alanında mev-

cut bir olgudur. Çatışma tek başına, ne iyi 

ne kötü, ne olumlu ne de olumsuzdur, sade-

ce içerisinde değişim-dönüşüm-büyüme ve 

çözüm fırsatları sunabilen bir durumdur as-

lında. Yeter ki bizler bu bakış açısıyla çatış-

maları doğuran olaylara yaklaşabilelim. Ku-

rumsal hayatta da karşılaşabileceğimiz ça-

tışmalar, eğer bu bakış açısı ile ele alınabi-

lirse, kendi çözümlerini de içinde barındıran 

potansiyel birer fırsata dönüşebilir.

Çatışma çözümlerinin sürdürülebilirliğe et-

kisi

Karlılık, büyüme, hedeflerin tutturulması, 

hisse değerlerinin artırılması, marka bili-

nirliği, kurumsal ve ticari itibarın devamlılı-

ğı gibi kavramlar, tüm şirketlerin odağında 

olan ve nesilden nesile sürdürülebilir olma-

sını arzu ettikleri olgulardır.

Bahsi geçen bu kavramları kurumsal hayat-
ta uygularken, süreçlerde fikir ayrılıkları ve 
çatışmaların yaşanmaması neredeyse im-
kansızdır. Bu çatışmalar, kurum içi yöne-
tim kademelerinde çoklu ve farklı boyutlar-
da gerçekleşebileceği gibi, kurum dışında 
hizmet sağlayan ya da ticari yükümlülükleri 
olan taraflarla da gündeme gelebilir.

Tüm bu olguların, şirket paydaşları açısın-
dan gerçekleştirilebilir hale gelmesinde ku-

>> Marka bilinirliği, ticari itibarın devamlılığı, karlılığın artırıl-
ması, büyüme, sürdürülebilirlik kavramları her zaman şirketlerin 
odağında yer alır. Bu kavramların kurumsal süreçlerde hayata ge-
çirilmesi ve uygulamalarında, fikir ayrılıkları ile çatışmaların orta-
ya çıkması olasıdır. Çıkabilecek çatışmaların yönetimi ve çözümü 
için “Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi” üzerine, TKYD Üyesi, Ko-
laylaştırıcı Arabulucu Metin REYNA’nın kaleme aldığı makalesi-
ni yayınlıyoruz.

Metin REYNA’nın 
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

İÇİN UYUŞMAZLIKLARIN 
ETKİN YÖNETİMİ” 
makalesi Kurumsal 

Yönetim Dergisi’nin 25. 
Sayısında yayınlanmıştır.
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rumsal yönetimin Adillik – Şeffaflık – Hesap 

Verebilirlik – Sorumluluk olarak tanımlanan 

dört temel ilkesinin uygulamaları elzem yol 

göstericilerdir. Bu yol gösterici ilkelerle bir-

likte, şirketlerdeki uygulamalarına ilişkin sü-

reçlerin en iyi şekilde yönetilebilmesi, or-

taya çıkabilecek çatışmaların önlenebilme-

si, belirli tekniklerle müdahale edilebilmesi 

ve netice olarak çözüme kavuşturulabilme-

si, belki de kurumsal sürdürülebilirliğin en 

önemli tamamlayıcılarından ve temel taşla-

rından biridir.

Çatışma niteliklerinin tespiti

Kurumsal hayatta, çatışma kavramını kulla-

nırken, bunun hangi nitelikte olduğunu tes-

pit edebilmek önem arz eder. Ortaya çıkan 

çatışmaların ilk olarak: - kişisel mi? - yönet-

sel mi? ya da - yapısal mı? olduklarının ir-

delenmesi ve ayrıştırılarak netleştirilmeleri 

oldukça önemlidir. İkinci olarak, çatışmanın 

(i)-şirketin günlük operasyonları ve yöneti-

mi ile mi (ii)- yoksa yönetim kurulu seviye-

sinde ve üyeler arasında mı (iii)- ya da üye-

lerle üst yönetim arasında mı olduğunun 

da belirlenmesi, hem ele alınacak yaklaşım, 

hem de soruna odaklanabilme konusunda 

belirleyicidir.

üyelerinde de, bulunması gereken en temel 
yetkinliklerden birisi haline geldiğini göster-
mektedir.

Çözüm için arabuluculuk ve faydaları

Avrupa ve Amerika’da uzun yıllardır uygu-
lanan ve uyuşmazlıkların en etkin çözüm 
yollarından biri olan arabuluculuk müesse-
sesi, 2012 yılında yasalaşarak Türkiye’de de 
uygulanabilir hale gelmiştir.

Arabuluculuk, çatışma yaşayan tarafların 
arasındaki iletişim ve diyalog problemlerini, 
kazan-kazan ilkesine odaklı olarak ele alan, 
diğer yargı yolları ile (dava açma ve tahkim) 
karşılaştırıldığında, çok daha hızlı, masraflar 
ve harçlar açısından karlı, etkin ve esnek bir 
çözümü, tarafların kendi hakkaniyet ölçütle-
rine göre ve mutabakatlarına dayalı olarak 
kendilerinin bulduğu ve bütünü bakımından 
gizli olarak yürütülen bir süreç ve çatışma 
çözümü metodudur.

Arabuluculuk’ta uygulanan teknik ve me-
tod, temel olarak dava yargılaması ya da 
tahkim (hakemlik) yargılamasından son de-
rece farklıdır.  Zira, taraflarca arabulucu se-
çilen kişi bir avukat, hakim, savcı ya da bilir-
kişi gibi davranmayıp, sadece belirli müza-
kere teknikleri ve çatışma yetkinlikleri, sos-
yal psikoloji temelleri, etkin iletişim ve diya-
log yaklaşımlarını kullanarak, tarafların ken-
di çözümlerini bulabilmesine rehberlik ve 
aracılık eder.

İlgili 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu (“HUAK”) çerçeve-
sinde, arabuluculuğu mesleğinde en az 5 yıl 
deneyimi olan hukuk fakültesi mezunları ya-
pabilmektedir. Diğer bir deyişle, HUAK, hu-
kuk eğitimi almamış kişilerin arabuluculuk 
yapmasına izin vermemektedir.

Arabuluculuk uygulamaları ve süreçleri, 
HUAK’ta yer alan dört temel ilke çerçeve-
sinde işlerlik kazanır:

1- Tarafsızlık: Çatışmayı ele almak üzere ta-
raflarca seçilen arabulucunun her iki taraf 
açısından da tarafsız olması ve tüm süreç 
boyunca tarafsızlığını ortadan kaldırabile-
cek hiç bir tutum ve davranış içerisinde ol-
maması gerekmektedir.

2- Eşitlik: Tarafların tüm başvuru ve arabu-
luculuk süreci boyunca eşit haklara sahip 
olduğu ilkesine dayanmaktadır.

Metodik olarak “çatışma çözümleri” her-
hangi bir çatışmayı bütünsel olarak 3 fark-
lı boyutuyla ele alır:

(i)- önleme fonksiyonu,

(ii)- müdahale ve yönetme yetkinlikleri/tek-
nikleri ve

(iii)- çözümsüz kalarak işlerin kilitlenmesi-
ne sebep olabilecek ya da dava yoluna gö-
türülmesi düşünülen uyuşmazlıklara kazan/ 
kazan ilkesine odaklı, hızlı, karlı ve gizli bir 
çözüm yolu olan “Arabuluculuk” (Mediati-
on) uygulaması ile çözüm getirerek.

Böylece şirketler, bir yandan, kendi çatışma 
dinamiklerini ve köklerini daha iyi anlaya-
rak çözüm süreçlerini ve kültürlerini oluştu-
rabilir, diğer yandan da çözümsüz çatışma-
ların yaratabileceği riskleri ve özellikle para-
sal kayıpları azaltarak ya da tümüyle berta-
raf ederek, kurumsal sürdürülebilirliklerine 
katkı sağlayabilirler.

2013 yılında International Finance Corpora-
tion (“IFC”) tarafından yapılmış bir araştır-
manın sonuçları; “çatışma çözümleri” me-
todolojisinin, şirket yönetim kademelerin-
de ve özellikle yönetim kurullarında uygu-
lanması elzem bir metod ve yönetim kurulu 

Avrupa ve Amerika’da uzun yıllardır uygulanan ve uyuşmazlıkların en etkin çözüm yollarından biri olan 
Arabuluculuk müessesesi, 2012 yılında yasalaşarak Türkiye’de de uygulanabilir hale gelmiştir.
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3- İradilik: Tarafların kendi çatışmalarını gö-
nüllü olarak dava ve diğer yargı yolları dı-
şında ele alarak çözmek istedikleri temeline 
dayanır. Bu nedenle, tarafların arabulucuya 
başvurduktan sonra, süreç devam ederken, 
istedikleri herhangi bir anda, tüm süreçten 
vazgeçme, askıya alma ya da sonlandırma 
serbestisinde oldukları ilkesi üzerinden ha-
reket eder.

4- Gizlilik: Arabuluculuk ile ilgili yapılan tüm 
toplantılar ve toplantılarda paylaşılan her 
türlü bilgi ve belge, sözlü ya da yazılı her tür 
teklif, plan, içerik, anlaşma ya da protokol-
lerin tamamen gizli olarak kalacağı ve baş-
ka herhangi bir yerde kullanılamayacağı te-
minatını vermektedir.

Arabuluculuğun şirketlere etkisi

Arabuluculuk yönteminin özellikle şirketler 
açısından, işçi-işveren çekişmelerinde, fik-
ri mülkiyet ve endüstriyel haklarına daya-
lı uyuşmazlıklarda (marka, telif ve patent 
gibi), sözleşmelerden doğabilecek uyuş-
mazlıklarda ve ticari alacak haline gelmiş 
ancak henüz dava açma yoluna gidilmemiş 
ya da uzun yıllardır davası görülmesi sebe-
biyle sürüncemede kalmış uyuşmazlıkların 
çözümünde fark yaratabileceğini öngörmek 
mümkündür.

Şirketler açısından arabuluculuk:

• ticari ilişkilerinin, çatışma olsa bile çözü-
münü sağlayarak devam ettirilebilmesini 
sağlaması,

• know-how ve ticari sırların “gizlilik ilkesi” 
nedeniyle teminat altına alınması,

• çözüm kararlarını, tarafların kendilerine en 
uygun şekliyle bir hakim kararı olmaksızın 
kendilerinin verebilmesi,

• dava ya da tahkim usullerinde geçerli olan 
harç, masraf, damga vergisi gibi yüksek 
ödemelerden muaf olması,

• süreç sonunda mutabık kalınarak alınan 
kararların “ilgili mahkemeden icra edile-
bilirlik şerhi” alınarak, bir mahkeme kara-
rı gibi bağlayıcı ve zorlayıcı hale getirilebil-
mesi,

• yabancı sermayeli şirketlerinde (yabancılık 
unsuru sebebiyle) yararlanabilmesine ola-
nak tanıması, ve

• özellikle halka açık şirketler ile aile şirket-

gösterileceği ve ihtilaf çıktığında da, mah-
kemeye başvurmak yerine alternatif diğer 
çözüm yollarına gidileceği” taahhüt edil-
miştir.1)

Son olarak yine Fransa örneğinde, hukukun 
önleyicilik uygulamalarını hayata geçirebil-
mek ve bu fonksiyonu yaygınlaştırabilmek 
adına, “şirket içi eğitimler koyularak, ihti-
laf yaşayabilecek herkesin etkin uyuşmaz-
lık çözüm yöntemlerini tanımasını sağlama-
yı hedefleyen bir yaklaşım ticari hayatta ye-
rini almıştır”.2)

Netice olarak; çatışmalarını yönetemeyen 
şirketler, buradan kaynaklanabilecek her 
türden olumsuz maliyet kalemini yönetmek 
ve belki de, sadece bu sebeple, ticari olarak 
daha önceden öngöremedikleri ağır bedel-
ler ödemek zorunda kalabileceklerdir.

Sözün özü “her çatışma, iki farklı bakış açısı 
arasındaki en uzun mesafedir. Ancak yol al-
mak isteyenler buluşur”. l

1) Güncel Hukuk Dergisi Haziran 2014 Av. Banu 
Anıl Makale Sayfa 46

2) Güncel Hukuk Dergisi Haziran 2014 Av. Banu 
Anıl Makale Sayfa 46

lerinin yaşadıkları çatışmaların kamuya mal 
olması riski neticesinde uğrayabilecekleri 
kurumsal ve ticari itibar kayıplarının yöne-
tilebilmesi ve netice olarak, bu olayların şir-
ket hisselerine olası etkilerinin en alt seviye-
de tutulabilmesine imkan tanıması kurum-
sal hayat bakımından da benzersiz imkan-
lar sunmaktadır.

Arabuluculukta model uygulamalar

Arabuluculuk, Türkiye’de uygulamaları ba-
kımından henüz yeni olsa da, Avrupa Birliği 
uygulamalarına bakmak, bu sistemin nere-
lere gidebileceğinin işaretini verebilir. 2005 
yılında Avrupa Birliği’nin çıkardığı bir yö-
netmeliğe göre, “Avrupa Birliği üyesi ülke-
lerdeki, şirketler arasında uyuşmazlıklar çık-
tığında, mahkemeye gitmeden önce arabu-
luculuğun denenmesi” ilkesi kabul edilmiş-
tir.

Yine Fransa’da şirketler arası oluşturulmuş 
bir şartname, ülkenin önde gelen elliye ya-
kın firmasınca imzalanmış ve buna göre, 
“mümkün olan her halde sözleşmelere et-
kin uyuşmazlık çözüm yöntemlerini kullan-
mak yönünde madde konulmasına özen 

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olan Reyna, bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra London 
Guildhall University’de Uluslararası Ticaret Hukuku alanında ser-
tifika eğitimini tamamlamıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra uzun yıllar çeşitli yerel ve uluslara-
rası hukuk bürolarında çalışmış ve hukuk kariyerinin son yedi se-
nesinde Türkiye’nin en büyük Holdinglerinden birinin Baş Hukuk 
Müşavirliği görevini yürütmüştür. Reyna, hukukçuluğunun yanı sıra, hayatımızdaki her tür ih-
tilaf ve çatışmaya uygulanabilen, haklı-haksızı tespit derdinde olan klasik yargı yollarının ak-
sine, insani ihtiyaçlarımızı gözeten, tarafların uzlaşmacı çözümlere ulaşabilmelerini kolaylaş-
tıran, ve netice olarak; adaletin, tarafların arzu ettiği hakkaniyet ölçüsünde sağlanabilmesine 
vesile olan Mediasyon (“Arabuluculuk”) uygulamalarına gönül vermiştir. Bu doğrultuda ulus-
lararası çalışmaları olan bir kurumun Mediasyon – Uzlaştırıcı Arabuluculuk sertifika eğitimi-
ni almış bir arabulucudur.

REYNA, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (“TKYD”) üyesi olup, aynı zamanda TKYD ile iş-
birliği içerisinde olan Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu’nun (“IFC”), ku-
rumsal yönetim kademelerinde görev yapan yönetici ve yönetim kurulu üyelerini eğitmek 
üzere akredite ettiği sertifikalı bir eğitmendir.

Hukuk Danışmanlığına nokta koyduğu 2010 yılından günümüze, yaşantımızın her alanında 
var olan insani ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik birçok farklı metottan esinlenerek yarattığı 
birey, kurum ve ihtiyaçları bütünsel olarak ele alan “Değişim – Dönüşüm’de 5D” yaklaşımı-
nı kullanarak, bireylere, gruplara ve şirketlere “İletişim Tasarımı ve Dönüşüm – Çatışma Çö-
zümleme Yetkinliği – Kolaylaştırıcı Arabuluculuk – Liderlik – Empatik Mentorluk – İhtiyaçları-
mızın Dili” konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Metin REYNA
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Dünyanın her 
yerinde her an ve 
her koşulda
Allianz Global 
Assistance

>> CRM hizmetlerimiz ile firmanızın müşterilere daha kaliteli hiz-
met vermesi, müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi ve müşterileri 
daha iyi tanıması böylece eski müşterileri koruması ve yeni müş-
teriler kazanmasını sağlıyoruz.

Allianz Global Assistance Türkiye
Satış, Pazarlama ve İletişim Direktörü
Cenk Cüneyt TAŞ
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Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahse-

der misiniz?

A llianz Global Assistance Türkiye, 

Allianz Group çatısı altında ve Al-

lianz Global Assistance şirketi-

nin bir parçası olarak 1997 yılı itibaren 

Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz, Allianz Global Assistance, in-

sanlara yardım etme ve müşteriye özel 

çözümler oluşturma ilkesine odaklana-

rak, Türkiye’deki güçlü hizmet ağı ve 

global tecrübesi ile müşterilerinin ihti-

yaçlarına göre uyarlanabilir hizmetler 

geliştirmektedir.

Allianz Global Assistance Türkiye ola-

rak önde gelen kurumlar ile işbirliği içe-

risinde çalışıp yılın 365 günü 7/24 faali-

yet gösteren çağrı merkezi desteğimiz 

ile otomotiv, filo, banka, sigorta ve fark-

lı sektörden müşterilerimizin müşterile-

rine yol yardım, konut destek, sağlık & 

yaşam, seyahat & eğlence vb. alanlarda 

hizmet vermekteyiz.

Lojistik destek hizmetlerimiz kapsamında 
ise, yaygın tedarikçi ağımız ile araç tesli-
matlarının son kullanıcılara güvenli ve hızlı 
bir şekilde teslim edilmesini sağlamaktayız.

Sunduğumuz hizmetlerle birlikte partner-
lerimizde bizlere 7/24 ulaşabilme hissi ve 
güven oluşturmaktayız. Çağrı merkezimize 
ulaşım, tedarikçinin olay yerine nakil sürele-
ri gibi tüm hizmet süreçlerimiz grup KPI ları-
mız doğrultusunda ölçümlenmekte ve müş-
terilerimize raporlanmaktadır. Toplu kirala-
malar sayesinde yedekleme maliyetlerinin 
optimum düzeyde kalması sağlanmaktadır.

Tüm bu ve bunun gibi hizmetlerimizin so-
nucu olarak, operasyonel kiralama firmala-
rının asıl işleri olan filo yönetimine odaklan-
maları için kendilerine zaman kazandırmak-
tayız.

Bu tarz bir hizmet alırken, operasyonel ki-
ralama ve günlük kiralama firmaları nelere 
dikkat etmelidir?

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 
firma yetkililerinin, en başta ilgili hizmet 
sunan firmanın tedarikçi ağının genişliği-
ne, çağrı merkezi platformunda personelin 
sektör tecrübesi olmasına tüm son kullanı-
cı geri bildirimlerinin mümkünse anlık veya 
en hızlı şekilde paylaşılıyor, sisteme kayde-
dilip, firma yetkililerine anlık ve belli peri-
yotlarda raporlanıyor olmasına, 7/24 aynı 
hizmet standartlarını son kullanıcıya sunu-
labiliyor olmasına, güncel teknoloji ile hiz-
metlerin desteklenip desteklenmediğine, 
sağladığı faydayı ölçümleyip sunabilme-
si gibi hususlara dikkat etmesi önem arz 
eder. Yapmış olduğumuz periyodik toplan-
tılarla güncel talep ve istekler ile ilgili firma-
nın nabzını tutmak ve buna uygun çözümler 
üretmek önceliğimizdir. l

CRM hizmetlerimiz ile firmanızın müşterile-

rine daha kaliteli hizmet vermesini, müşteri-

lerle ilişkilerini geliştirmesini, müşterilerini 

daha iyi tanımasını ve böylece eski müşteri-

lerini korumasını ve yeni müşteriler kazan-

masını sağlıyoruz.

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 

firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsu-

nuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalar-

dan bahsedir misiniz?

Partner şirketlerimize yol yardım asistans 

hizmetleri, Call Center/CRM, hasar yöne-

tim ve lojistik destek hizmetlerini sunmak-

tayız. Yol yardım hizmetlerimizde;  Arıza/

kaza veya aracın pert olması durumların-

da Türkiye’nin her yerinde 7/24 çekici/kur-

tarıcı hizmetleri sunulması, yol kenarı yar-

dım hizmetlerinin organize edilmesi, ikame 

araç sağlanması başlıca sunduğumuz hiz-

metlerdir.

Hasar yönetimde, son kullanıcılara herhan-

gi bir hasar durumunda her türlü bilgi ve 

yönlendirme desteği sağlıyoruz. Hasar ih-

barlarının alınması, araçların doğru ser-

vislere yönlendirilmesi/ servislerin dolulu-

ğunun kontrol edilerek araçların kısa süre-

de son kullanıcılara geri teslim edilmesinin 

sağlanması, araç bakım zamanlarının taki-

bi ve kontrol/onaylarının bildirilmesi, küçük 

hasarların daha büyük hasarlara dönüşme-

den düşük maliyet ile onarımının sağlanma-

sı hizmetlerimiz arasındadır.

Call Center/CRM hizmetleri kapsamında; 

bilgi-şikayet- taleplerin karşılanması, anket 

yönetimi, müşteri segmentasyonu ve bu 

doğrultuda uygun hizmet, yaklaşımların be-

lirlenmesi yine hizmetlerimiz arasındadır.

>> Sunduğumuz hizmetlerle birlikte partnerlerimizde bizlere 

7/24 ulaşabilme hissi ve güven oluşturmaktayız. Çağrı merke-

zimize ulaşım, tedarikçinin olay yerine nakil süreleri gibi tüm 

hizmet süreçlerimiz grup KPI’larımız doğrultusunda ölçümlen-

mekte ve müşterilerimize raporlanmaktadır.
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OYDER Otomotiv Kongresi’nde; perakendeciliğin geleceği masaya yatırıldı

OYDER Başkanı Z. Alp GÜLAN: “Yeni 
yatırımların gelmesi için kuvvetli iç pazar şart”

>> OYDER her yıl gerçekleştirdiği Otomotiv Kongresi’nin 5’incisi bu 
yıl 7 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Kongreye, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU ile 
birlikte ABD’den Group 1 Auto CEO’su Earl HESTERBERG, Ca’Foscari 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Leonardo BUZZAVO ve ICDP Genel Müdürü 
Steve YOUNG konuşmacı olarak katıldı.

B ilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞ-
LU, kongrede yaptığı konuşmada ge-

liştirilecek yeni teknolojilerin katma değer 
sağlayacak yeni ekonomik alanlar açacağı-
nı kaydederek “2023 yılında yani cumhuri-
yetimizin 100’üncü yılında Türkiye’nin, dün-
yanın 10 büyük ekonomisinden biri olması-
nı hedefliyoruz. Bunun için Ar-Ge kaynağı-
nı 8 milyar dolar seviyesine yükselttik” diye 
konuştu. 

Başkan GÜLAN “Sektörümüzün Geleceğini 
Belirleyeceğiz”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) 
Başkanı Z. Alp GÜLAN, kongrede yaptığı ko-
nuşmada otomotiv yetkili satıcılarının gele-
ceğini masaya yatırarak hem sektörle hem 
de paydaşlar ile bilgi alışverişinde bulun-
duklarını kaydederek şunları söyledi; “Oto-
motiv sektörü, gerek üretim ve ihracat ge-
rekse de iç pazar olarak çeşitli dalgalanma-
lara maruz kalsa da büyümeye devam edi-
yor. İç pazar satışlarında da 2014 yılında ya-
şanan düşüşe rağmen 2015’in ilk çeyreğin-
de yakalanan sonuçlar, yüz güldürmüştür. 
Kuvvetli bir iç pazar yeni yatırımların ülke-
mize gelmesi için ortam yaratacaktır. ”

HESTERBERG “Teknolojiye Yatırım Yapın”

Otomotiv Kongresi’nde Türkiye’deki yetki-
li satıcılara seslenen Group 1 Auto CEO’su 
Earl HESTERBERG, ABD’deki otomobil sa-
tışlarının yüzde 90’ının internet üzerinden 
gerçekleştiğini söyleyerek “Bilişim teknolo-
jilerine yönelik altyapınızı geliştirin. Bu oto-
mobil satışının yanında servis hizmetlerin-
de de karlılığınızı artıracaktır. ABD’de arama 
motorlarında restoranlardan sonra en çok 
aranan konu araba yedek parçasıdır” dedi. 

Kongrenin ana teması olan “Otomotiv Pe-
rakendeciliğinde Gelecek Nasıl Şekillene-
cek?” sorusuna ise, Okar Otomotiv ve ikin-

na göre çok daha karlı olduğu ortaya konan 
panelde panelistler kendi ülkelerindeki pe-
rakende sistemi hakkında örnekler verdiler. 

Aynı zamanda Avrupa ve Dünyadan “En İyi 
Uygulamalar”ın kongreye katılanlar ile pay-
laşıldığı ve Kurthan TARAKÇIOĞLU’nun yö-
nettiği panelde, Doç. Dr. Leonardo BUZZA-
VO ve ICDP Genel Müdürü Steve YOUNG 
ile beraber Tofaş CEO’su Cengiz EROLDU 
konuşmacı olarak yer aldı. l

cielotomobilim.com Yönetim Kurulu Baş-

kanı Sami NACAROĞLU’nun moderatör-

lüğünde; Boğaziçi Üniversitesi Yaşambo-

yu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü ve Yö-

netim Kurulu Üyesi Y. Doç. Dr. Tamer ATA-

BARUT, Doç. Dr. Leonardo BUZZAVO, Ste-

ve YOUNG ve Earl HESTERBERG’in katıla-

cağı panelde yanıt arandı.  Panelde aile şir-

ketlerinin geleceği ve 2. el otomobil satışları 

ele alındı. Sıfır kilometre otomobil satışları-



59MART-NİSAN 2015 I SAYI 79

G üney Amerika kıtasının 
ikinci dünyanın sekizinci en 
büyük topraklarına yapılan 

yolculukta, Güney Amerika’nın 
en Avrupa’lı kenti Buenos Aires 
ile Şeytan’ın Gırtlağı tabir edilen 
Iguassu rotamızdaydı.

Buenos Aires turumuza, dünyanın 
en geniş caddesi olan ve adını 
Arjantin’in bağımsızlık günü 
9 Temmuz 1816’dan alan, 9 
Temmuz Bulvarı'ndan geçerek, 
halk tarafından Yoksulların Azizesi 
mertebesine ulaştırılmış Evita ile 
eşi Arjantin Devlet Başkanı Juan 
PERON’un halkı selamladıkları 
meşhur balkonun bulunduğu Casa 
Rosada’dan başladık.

Turumuz, 1976 ve 1982 yılları 
arasında, darbe sonucu ülke 
yönetimini ele geçiren generallerin 
askeri yönetimi esnasında 
hıristiyan değerleri korumak ve 
komünizmi engellemek adı altında 
koydukları yasaklarla,  iki kişiden 
fazlasının yan yana gelmesi 
ve konuşmasının suç olduğu 
dönemde hapishaneye attıkları 
ve akıbetleri bilinmeyen otuz 
binden fazla insanın annelerinin, 
büyükannelerinin hükümet binası 
önündeki Plaza del Mayo’da 
herşeyi göze alarak biraraya 
geldikleri meydana doğru devam 
etti. 

Daha sonra İspanyolca’da “ağız” 
demek olan ve Buenos Aires’in ilk 
yerleşim bölgesi olan La Boca’ya 
ulaşıyoruz. Semt İtalyan göçmenler 
tarafından kurulduğundan İtalyan 
etkisi kuvvetli olarak hissediliyor. 
Mahallenin diğer sakinleri İspanyol, 
Alman, Fransız, Arap ve Bask. La 
Boca güçlü bir Avrupa havasına 
sahip, ilk sakinlerinin çoğu İtalya 
kenti Cenova’dan buraya göç eden 
insanlar. Bazıları adının Ceneviz 
mahallesi Boccadasse’den geldiğini 
söylüyorlar. Dışa açık kişiliğiyle La 
Boca şehrin tartışmasız en renkli, 
en cıvıl cıvıl bölgesi ama aynı 
zamanda şehrin en fakir bölgesidir. 
La Boca orijinal evleri ile ünlüdür. 
La Boca’daki renkli evlerin hikayesi 
de ilginç. Burada eskiden beri 
oturan liman isçilerine o zamanlar 
para yerine artan mallardan 
verilirmiş, en çok da gemi boyası 

verilirmiş, onlar da ahşap ve 
saçtan yapılmış evlerini rengarenk 
boyarmış, bu gelenek bu güne 
kadar kalmış, her yer rengarenk. Bu 
evler batık gemilerin saçlarından 
inşa edilmiş ve tekne boyası ile 
rengarenk boyanmışlardır. 

Papa 1. Francis’in balkondan bizi 
selamladığı, sadece yayalara açık 
Caminito sokağında verilen kahve 
molasının ardından, futbolun 
hayatlarının her anına işlediği 
Arjantin’de futbol ilahı kabul 
edilen Maradona’nın da forma 
giydiği Boca Junior Stadyumunu 
ziyaret ettik. Boca Juniors, Esteban 
BAGLIETTO, Alfredo SCARPATTI, 
Santiago SANA ile Juan-Teodoro 
FARENGA kardeşlerin 3 Nisan 
1905'te kurmuş olduğu Arjantin'in 
köklü futbol kulüplerinden biridir. 
İsmini bulunduğu şehirden alır. 
İlk renkleri siyah-beyazdır. Aynı 
bölgede aynı renklerde sahip 
başka bir kulüp daha vardır. Bu iki 
kulüp aralarında 1911 yılında bir 
maç yapar ve kazanan siyah-beyaz 
renklere sahip olacaktır. Boca maçı 
kaybeder. Bunun üzerine kulübün 
kurucu başkanı, limana gelen ilk 
geminin renkleri kulübümüzün 
renkleri olacaktır der. Limana gelen 
ilk gemi bir İsveç gemisidir ve Boca 
sarı-lacivert renkleri kullanmaya 
başlar. Ayrıca ezeli rakibi River 
Plate'dir.

Buenos Aires’e kadar gelip 
Mercedes showroom ziyareti 
yapılmadan olmaz deyip, Puerto 
Madero bölgesindeki, Arjantin’in 
en büyük distribütorü olan 
Mercedes Benz showroomunu 
ziyaret ediyoruz. Firmanın CEO’su 
ve Mercedes Benz Arjantin 
Pazarlama Departmanı'nın  
evsahipliğinde çok güzel ağırlandık. 
Ayrıca firma ve Arjantin otomotiv 
sektörü ile ilgili bilgiler de aldık.

İkinci günümüze, 
İstanbul’un Nişantaşı ile 
özdeşleştirebileceğimiz, Güney 
Amerika’nın Paris’i olarak anılan, ilk 
sakinlerinin inşa ettiği Avrupa tarzı 
malikaneleri ile Recoleta mahallesi 
ile başlıyoruz. Asırlardır varlığını 
sürdüren binaların saçakları 
altındaki kaldırım köşelerini kafeler 
süslüyor.

Recoleta Mezarlığı içersindeki 
mezarlar milyon dolar değerinde. 
basit bir mezar yerinin bile fiyatı 
200 bin dolardan başlıyor. Yeri 
satın almakla işin bitmediği bu 
mezarlıkta, yıllık bakım ücretini de 
ödemek zorundasınız.

Rotamızı; Buenos Aires’ten 2 saat 
mesefedeki Arjantin kovboyları 
Gauchoların çiftlik hayatlarını 
tanımayacağımız Susanna 
Çiftliğine çeviriyoruz. Öğleden 
sonrayı Arjantin mangalında etinin 
tadına bakıp, at binerek geçirip, 
çiftlik havası alıyoruz.

Buenos Aires’teki üçüncü 
günümüzde ulaşım aracının sadece 
tekneler olduğu, teknelerin üstüste 
park edildiği tekne otoparklarını 
görebileceğimiz, günümüzde 
zengin Arjantin’lilerin yazlık yeri 
olarak kullanılan Delta Tigre 
turumuzla devam edildi. Delta 
Tigre, Rio del Plata nehri ile 
Prana nehri arasında alüvyonların 
oluşturduğu bir ada. Yapılan tekne 
yolculuğunda keyifli anlar geçirip 
Buenos Aires’teki son günümüzü 
noktalıyoruz.

Son akşamı Tango’nun başkentine 
gelip Tango’nun hikayesini 
bilmeden, adımları öğrenmeden 
olmaz deyip, soluğu Café dos 
Angelitos’ta alıyoruz. Yemek öncesi 
Milonga denilen dans salonunda 
tangonun hikayesi ve temel 
adımlarını uygulamalı ve interaktif 
katılımlı öğrenip geceyi enfes bir 
tango gösterisi ile sonlandırıyoruz.

Arjantin gezimize, 1542 yılında 
Alvar Nunez Cabeza de VACA 
tarafından keşfedilen ve 1984 
yılında Unesco tarafından dünya 
mirası listesine alınmış, Şeytanın 
Gırtlağı da denilen şelaleri 
bulunduran Igaussa ile devam 
ediyoruz. Guarani dilinde büyük su 
anlamına gelen Iguassu şelaleleri 
aslında 3 ülkenin de ortak sınırı. 
Arjantin, Brezilya ve Paraguay. 

Burası aslında bir milli park. 
Arjantin hükümeti tarafından 
1934’te benzersiz doğal güzelliğin 
korunması, yağmur ormanları 
ve benzersiz fauna’nın koruma 
altına alınması amacıyla 
yaratılmıştır. Park 67 bin hektarlık 

Koluman
Arjantin ziyareti

alanı kapsamaktadır. Parkın 
en göz alıcı noktası ise coğrafi 
hareketler sonucu Parana nehrinin 
yatağındaki çökme ile Parana 
ve Iguassu nehirlerinin birleştiği 
noktadan 23 km mesafede, suların 
80 m yüksekten düşmesi ile oluşan 
şelaleler. Binlerce yıldır bu erozyon 
devam ediyor. İlginç olan bir konu 
daha bu iki nehirin birbirleri ile 
birleşme noktalarında renklerinin 
farklı olması. Iguassu nehri şeffaf 
ve yeşil olmakla birlikte Parana 
nehri daha çamurlu ve kırmızı-
kahve. Bu nehirler dünyanın en 
yüksek debili nehirleri. Saniyede 
2 olimpik havuzu doldurabilecek 
debide akan  bu nehirlerin içinde 
olduğu ulusal park alanında 
ikibinden fazla bitki, dörtyüzden 
fazla kuş ve binlerce böcek çeşidi 
bulunmaktadır.

Şelalelerin toplam uzunluğu 3 
km’yi aşar. Toplamda 275 adet 
şelale mevcuttur. Kademeli, 
merdiven sisteminde çökmeler 
oluştuğu için aslında 3 seviyedeler. 

Trenle en üst kademeye 
çıktığımızda bizi karşılayan 
manzara eşsiz. Garganta del Diablo 
yani Şeytan’ın Gırtlağı bizlere insan 
olarak ne kadar küçük olduğumuzu 
hatırlatıyor. Burada kaldığımız 
sürenin sonunda üst kademe 
şelalerin olduğu bölgeye geliyoruz. 
Burası adeta cennetin dünyadaki 
izdüşümü. Manzara paha biçilemez. 
Bu manzarayı Türkiye’den hatta 
dünyadan ziyaret eden bu havayı 
soluyan kısıtlı sayıda insanlardan 
olduğumuz için ne kadar şanslı 
olduğumuzu düşünerek maceranın 
son aşamasına geliyoruz.

Gün boyu bizimle olan 
gökkuşakları alt seviye şelaler 
olan İki Kızkardeşler seviyesine 
geldiğimizde de bize eşlik ediyor. 
Gökkuşağının altından geçmek 
şans ve zenginlik getirir derler ama 
biz daha da fazlasını yapıp içinden 
geçiyoruz.

Burada bizi maceramıza son 
noktayı koyacak botlar bekliyor. 
Ama önce üzerimizde ıslanacak 
ne varsa bize verilen su geçirmez 
torbalara koyuyoruz ve heyecanla 
botumuza biniyoruz ve macera 
başlıyor.l
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Firmanızın kuruluş tarihinden 
ve vermiş olduğunuz 
hizmetlerden bahseder 
misiniz?

4 7 yıllık deneyim, 
birikimimizle 
gayrimenkul ve 

otomotiv sektörlerinin 
önde gelen kuruluşlarından 
olan firmamız gayrimenkul 
yatırımlarının yanı sıra 
otomotivdeki yatırımlarıyla 
da büyümeye devam ediyor. 
Firmamız, dünyanın lider 

markası Toyota ile olan 20 
yıllık işbirliğine ilave olarak 
2013 yılında Dumankaya Rent 
a Car firmasını da kurarak 
sektörün yenilikçi ve en 
kaliteli firmaları arasındaki 
konumunu korumaya devam 
ediyor. Yeni girişimimiz ile 
Dumankaya çatısı altında 
profesyonel bir filo yönetim 
deneyimi vaat ederek çözüm 
ortağı olduğumuz kuruluşlara 
bu ayrıcalığı yaşatma 
arzusundayız. Bu kapsamda 
standart binek ve üst segment 
araçlar ile kurumların istek 
ve ihtiyaçları doğrultusunda 
taleplerine uygun farklı model 
ve markalarda filo hizmet 
veriyoruz.

Firmanızın araç parkından 
ve hizmet vermiş olduğunuz 
bölgelerden bahseder misiniz?

2013 yılında kurulan 
firmamız araç parkı 1000 
adedin üzerinde olup tüm 
Türkiye’de hizmet vermekteyiz. 
Türkiye’nin önde gelen araç 
üretim fabrikaları, Türkiye’de 
faaliyet gösteren yerli ve 
yabancı sermayeli firmalar, 
finansal sektörde hizmet veren 
firmalar ve gıda sektörüne 
kadar birçok lider firmaya 
hizmet veriyoruz.

Firmanızın hedeflerinden ve 
TOKKDER üyesi olmanızın 
nedenleri nelerdir?

Dumankaya Rent a Car olarak 
öncelikli hedefimiz elbette 
sağlıklı bir büyüme modeli 
ile kısa sürede yakaladığımız 
başarımızın devamlılığını 
sağlamak. Ayrıca önümüzdeki 
zaman diliminde araç filomuzu 
genişleterek hizmet verdiğimiz 
sektörlerin çeşitliliğini artırmak 
istiyoruz.

21. yüzyılda faaliyet 
yürüttüğünüz sektördeki 
işbirliklerine dahil olmadan 
hayatta kalmanız mümkün 
değil. Bu noktada, araç 
kiralama sektörünün hizmet 
standartlarının yükselmesi, 
sektör oyuncularının ortak 
hedeflerine ulaşılması ve 
sektöre dair meselelerinin 
kamuoyu nezdinde duyulması 
açısından TOKKDER gibi 
kurumun var olması oldukça 
önemli. Dumankaya Rent 
a Car olarak sektörün ortak 
sesi ve referans noktası 
olması açısından TOKKDER’i 
önemsiyoruz.l

DUMANKAYA RENT A CAR

Semih Serhat 
DUMANKAYA
Genel Müdür
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A
2 M TOURISM
Ansera İş Merkezi, Portakal Çiçeği Sokak
17/95 Aziziye Mah. Çankaya Ankara
Tel: (0312) 442 70 70 • Faks: (0312) 442 70 72 
www.2m.com.tr • 2m@2m.com.tr 
turan@2m.com.tr • sturan@2m.com.tr 
İstanbul 
Tel: (0212) 603 68 40 • Faks: (0212) 603 68 40

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

AIR RENT A CAR
Aktif İriyıl Otomotiv İnşaat Turizm
Ticaret ve San. Ltd. Şti.
Küçükçamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 24
Üsküdar-İstanbul
Tel: 444 79 00 • Tel: (216) 505 55 05
Fax: (216) 428 92 43 
www.airrentacar.com.tr
info@airrentacar.com.tr
Trabzon - Trabzon Havalimanı
Tel: 444 7 900 • Faks: (0462) 332 57 58
trabzon@airrentacar.com.tr

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

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

ALTOTUR
Fatih Mah. İstasyon 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 Havalimanı
Tel/Faks: (0352) 338 95 55
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Tel: (0216) 588 01 40 Faks: (0216) 588 01 42 
24 Saat Acil (0212) 465 59 99

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

AK FİLO OPERASYONEL KİRALAMA
Basın Ekspres Yolu Evkur Plaza
No: 33 Kat: 7 Halkalı-İstanbul
Tel: (0212) 548 25 25 • Faks: (0212) 693 76 93 
info@akfilo.com.tr • www.akfilo.com.tr

AMİRAL FİLO YÖNETİMİ NEZİROĞLU
Neziroğlu Plaza Konya Yolu No: 208
06520 Balgat-Ankara 
Tel: (0312) 285 22 00 • Faks: (0312) 287 50 60 
www.amiralfilo.com.tr
bahadir.siyez@amiralfilo.com.tr

ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ
Kısıklı Cad. Aksel İş Merkezi No: 35/B
Altunizade İstanbul
Tel: 444 26 86 • Faks: (0216) 554 12 22
www.arkasotomotiv.com.tr
arkaskiralama@arkasotomotiv.com.tr

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

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

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

ASSİSTCAR RENTAL
İstanbul Merkez:
Kültür Sok.No:1 Metroport AVM B3 Kat No:4 
PK.34180 Bahçelievler/İstanbul
Tel: (0212) 442 26 32-33 • Fax: (0212) 442 26 35 
info@assistcarrental.com
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Yenişehir Mah.Osmanlı Bulvarı No:10 Çağdaş 
AVM Dükkan 71 Pendik/İstanbul (Sabiha 
Gökçen Havalimanı Karşısı)
Tel: (0216) 482 48 30 • Fax: (0216) 482 48 31
GSM: (0530) 969 29 53
s.gokcen@assistcarrental.com
İzmir: GARDEP (Gaziemir Araç Kiralama ve 
Depolama Merkezi) 9 Eylül Mah.695.Sok.No.36 
Gaziemir / İZMİR
Tel: (0232) 252 37 38 • Fax: (0232) 252 48 86

izmir@assistcarrental.com
Antalya: Güzelyurt Mah. Lara Cad. No:161 
Aksu/Antalya (Havalimanı Karşısı 400M 
Korupark Tesisleri)
Tel: (0242) 311 62 32 • Fax: (0242) 311 62 42
antalya@assistcarrental.com
Ankara: Esenboğa Havalimanı yolu üzeri 
(Hürriyet Gazetesi Karşısı) Fatih Mah.Bilgehan 
Sok.No:131/C Saray/ Pursaklar-Ankara 
(Esenboğa Havalimanı 5km)
Tel: (0312) 399 50 10 • Fax: (0312) 399 50 11
ankara@assistcarrental.com
Bodrum: Milas Bodrum Yolu Havalimanı 
Kavşağı Aşçıoğlu BP İstasyonu
Bodrum/Muğla
Tel: (0252) 559 01 74 • Fax: (0552) 559 01 75 
bodrum@assistcarrental.com 
Bursa: Kükürtlü Cad. Gencal Apt. NO:38/1
Çekirge-Osmangazi/BURSA
Tel: (0224) 235 21 21 • Fax: (0224) 235 48 48
bursa@assistcarrental.com
Kayseri: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit 
Jandarma Astsubay Suat Sarı Cad. Çiğdem 
Apt. No: 4/D Kocasinan / Kayseri
Tel: (0352) 220 44 77 • Fax: (0352) 220 44 77
kayseri@assistcarrental.com
Samsun: Atatürk Bulvarı Çınarlık Beldesi 
Yukarı Eğercili Mah. No: 14/B (Havalimanı 
Kavşağı) Çarşamba / Samsun
Tel: (362) 844 86 61 • Fax: (0362) 844 86 61
samsun@assistcarrental.com
Trabzon: Konaklar Mh. Emek Cad. No:11 
Havaalanı - Trabzon
Tel: (0462) 326 34 58 • Fax: (0462) 326 33 88
trabzon@assistcarrental.com 
Dalaman: Ege Mahallesi, Kenan Evren Bulvarı 
No: 33/A  Dalaman /Muğla
Tel: (0252) 692 54 54  • Fax: (0252) 612 08 44
info@assistcarrental.com
Fethiye: Babataşı Mah., 747 Sok no: 8/A
Fethiye/Muğla
Tel: (0252) 612 22 81 • Fax: (0252) 612 08 44
info@assistcarrental.com 
Erzurum: Aşağı Mumcu Mah. Çaykara Cad. 
Pirireis Sok. No: 31/A Yakutiye/ERZURUM
Tel: (0442) 237 40 74  Fax: (0442) 237 40 74 
erzurum@assistcarrental.com 
Gaziantep: İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa 
Bulvarı, Buhara İş Merkezi No:23
Şehitkamil/Gaziantep
Tel: (0342) 215 03 36  • Fax: (0342) 215 03 37 
gaziantep@assistcarrental.com 
Nevşehir: Kapadokya Havalimanı - İçhatlar 
Gelen Yolcu Salonu - Gülşehir/ Nevşehir
Tel: +90 384 421 40 22 • Fax: +90 384 421 40 22 
nevsehir@assistcarrental.com 
Adana: Döşeme Mah.60074 Sok. Karanfil Apt.
No:6 Seyhan/Adana
Tel: (0322) 456 00 50 • Fax: (0322) 456 00 51 
adana@assistcarrental.com
Şanlıurfa: Şanlıurfa Gap Havalimanı İçhatlar 
Gelen Yolcu Terminali No:Z/54 Şanlıurfa/TR
Tel: (0414) 316 22 23 • Faks: (0212) 442 26 32
urfa@assistcarrental.com
Sivas: Örtülü Pınar Mah. Koca Ahmet Yesevi 
Cad. Başer Apt 6 No:1/B Merkez - Sivas
Tel: (0346) 221 01 01 • Faks: (0346) 221 01 01
sivas@assistcarrental.com
Muş:  Eski Acil Yolu Ak Apartmanı No: 6 
Merkez Muş
Tel: (0436) 222 08 49 • Faks: (0436) 222 08 49
mus@assistcarrental.com

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

AUTOLAND
Basın Ekspres Yolu No: 5 B Blok
Halkalı / İstanbul 

Tel: 0(212) 697 87 85 • Faks: 0(212) 548 76 30 
www.autoland.com.tr • info@autoland.com.tr

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

AVIS RENT A CAR 
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
Tel: (0216) 587 99 00 • Faks: (0216) 489 19 40 
www.avis.com.tr
Adana Şakirpaşa Havalimanı  
İç Hatlar Geliş
(0322) 435 04 76 • (0322) 431 46 46 
Dış Hatlar Geliş (0322) 435 59 75
Adıyaman
(0416) 223 33 00
Ankara / Kavaklıdere
(0312) 467 23 13 - 467 23 15
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar
(0312) 398 03 15
Antakya
(0326) 214 19 05 • (0326) 285 66 03 
Antalya
(0242) 248 17 72 -248 17 73
Antalya Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0242) 330 30 73
Dış Hatlar Geliş (0242) 330 30 08
Alanya
(0242) 513 35 13
Ayvalık / Balıkesir
(0266) 312 24 56 • (0266) 312 88 75
Batman Havalimanı
(0488) 218 07 47
Bodrum / Muğla
(0252) 316 19 96    
Bodrum Milas Havalimanı / Muğla 
İç Hatlar Geliş (0252) 523 02 01
Dış Hatlar Geliş (0252) 523 02 03
Turgutreis Bodrum / Muğla
(0252) 382 38 51           
Bursa
(0224) 236 51 33 • (0224) 233 27 22
Dalaman Havalimanı / Muğla  
İç Hatlar Geliş (0252) 792 51 68 
(0252) 792 51 18
Dış Hatlar Geliş  (0252) 792 51 18
Diyarbakır
(0412) 229 02 75
Diyarbakır Havalimanı İç Hatlar
(0412) 236 13 24
Elazığ
(0424) 247 40 31
Eskişehir
(0222) 330 30 60 - 330 30 61
Erzurum
(0442) 233 80 88
Erzurum Havalimanı (0442) 233 80 88
Fethiye
(0252) 612 37 19
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0342) 582 11 41
İstanbul / Taksim 
(0212) 244 93 50 - 244 93 51
İstanbul / Kadıköy 
(0216) 355 36 65 • (0216) 350 48 78
İstanbul Atatürk Havalimanı  
İç Hatlar Geliş (0212) 465 34 54
Dış Hatlar (0212) 465 34 55 - 465 34 56
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Yeni Terminal Geliş 
(0216) 588 51 96 • (0216) 588 51 54
İzmir Alsancak
(0232) 441 44 17 - 441 44 19
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0232) 274 17 90
Dış Hatlar Geliş (0232) 274 00 10 
İzmit / Kocaeli
(0262) 325 25 55 • (0262) 322 56 06    

TOKKDER ÜYELERİ <<
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Bahçeşehir- Esenyurt/İstanbul
Tel: (0212) 346 06 05 (Pbx)
www.canfilo.com.tr • info@canfilo.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

DRD ARAÇ KİRALAMA
Genel Müdürlük
Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat:2 Papirus 
Plaza 34410, Kağıthane / İstanbul
Tel: (0212) 911 15 00 • Fax: (0212) 911 15 19
www.drd.com.tr • info@drd.com.tr
İstanbul 
Bakırköy Ofis
Kartaltepe Mah. Ahu Sk. Çınar Apt. No:1, 

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

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

Kayseri
(0352) 222 61 96
Kayseri Havalimanı İç Hatlar
(0352) 338 05 94
Konya (0332) 237 37 50
Konya Havalimanı İç Hatlar
(0332) 237 37 50
Kuşadası
(0256) 614 14 75 • (0256) 614 46 00
Malatya
(0422) 238  56 44 
Malatya Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0422) 266 00 76
Mardin
(0482) 312 56 47 • (0482) 312 04 44
Mardin Havalimanı
(0482) 312 04 44
Marmaris (0252) 412 27 71
Sakarya (0264) 282 03 33
Samsun (0362) 231 67 50
Samsun Çarşamba Havalimanı
(0362) 844 86 57
Side
(0242) 753 13 48 • (0242) 753 41 18
Sivas
(0346) 225 59 44
Sivas Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0555) 991 30 58
Şanlıurfa
(0414) 315 00 53
Şanlıurfa Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0414) 378 10 15
Tekirdağ
(0282) 261 68 31
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0462) 325 55 82
Ürgüp/Nevşehir (0384) 341 21 77 
Van (0432) 214 63 75
Van Ferit Melen Havalimanı
(0432) 214 63 75

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

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

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

BUDGET CAR RENTAL
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
www.budget.com.tr
Tel: (0216) 587 99 90 • Faks: (0216) 489 53 69
Adana
(0322) 459 92 22
Ankara
(0312) 466 03 36 • (312) 466 03 37
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0312) 398 20 34
Antalya Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0242) 330 33 95 • (0242) 330 33 96
Bodrum
(0252) 316 09 29
Bodrum Milas Havalimanı Dış Hatlar Geliş
(0252) 523 02 71
Çorlu
(0282) 652 63 73
Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Geliş
(0252) 792 51 50 • (0252) 792 51 51
Diyarbakır
(0412) 223 07 07 
Erzurum
(0442) 237 47 22
Eskişehir 
(0222) 233 37 00
Gaziantep
(0342) 215 20 55
İstanbul / Taksim
(0212) 244 93 54
İstanbul / Suadiye
(0216) 380 56 55
İstanbul Atatürk Havalimanı 
İç Hatlar Geliş
(0212) 465 69 09 • (0212) 465 69 10
Dış Hatlar Geliş
(0212) 465 02 40 • (0212) 465 02 41
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
(0216) 588 51 98
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
İç Hatlar Geliş
(0232) 274 11 11
İzmit / Kocaeli
(0262) 332 44 99
Kayseri
(0352) 231 76 33
Konya
(0332) 234 31 46
Mersin
(0324) 238 34 74
Samsun Çarşamba Havalimanı
(0362) 844 88 98
Şanlıurfa
(0414) 314 53 40
Trabzon Havalimanı
(0462) 325 65 55 
Van Ferit Melen Havalimanı
(0432) 227 01 91  • (0432) 216 56 06

C

D

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

COŞKUN OTO ALIM SATIM
TİC. LTD. ŞTİ.
Mimar Sinan Mah.Barbaros Hayrettin Paşa 
Cad. No:9 34782  Çekmeköy /  Istanbul 
Tel: (0216) 643 43 43 • Faks: (0216) 641 86 19  
kiralama@coskunoto.com.tr
info@coskunoto.com.tr
www.coskunoto.com.tr

CAN FİLO KİRALAMA ve SERVİS 
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenkent Mah.Hadımköy-Bahçeşehir Yolu
Özyurtlar Residence C Blok D: 87 K:17
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ECONOMIC TOURISM &
RENT A CAR
Cumhuriyet Caddesi No: 29 Beler Palas
Kat: 2 D: 10  Taksim/İstanbul 
Tel: (0212) 235 44 75 • Faks: (0212) 297 63 52 
www.economicrentacar.com.tr
info@economicrentacar.com.tr

EKAN TOURİSM & CAR RENTAL
Kavaklıdere Sok. No: 23/3
Şili Meydanı - Ankara 
Tel: (0312) 426 69 69 • Faks: (0312) 427 71 61 
www.ekantourism.com 
ekan@ekan.com.tr 
Adana
Tel: (0322) 458 92 52 • Faks: (0322) 468 92 53
Antalya
Tel: (0242) 316 75 05 • Faks: (0242) 316 75 04
Kuşadası / Aydın
Tel: (0256) 612 11 51 • Faks: (0256) 612 26 47
Bodrum / Muğla
Tel: (0252) 313 77 64 • Faks: (0252) 316 61 98
İstanbul
Tel: (0212) 343 40 30 • Faks: (0212) 343 40 33
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 • Faks: (0342) 335 25 73

EKAR TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul
Yeni Bosna Merkez Mah. Değirmenbahçe 
Cad. İstwest Konutları A2A Blok K.1 D.2 
Bahçelievler / İstanbul
Tel: (0212) 801 16 05-6-7-8 Pbx
istanbul@ekartur.com
Adana
Mücahitler Bulv. Kurtuluş Mah. Bankalar Apt. 
Altı 74/H  Seyhan / Adana 
Tel: (0322) 454 55 55 • Faks: (0322) 458 77 82 
adana@ekartur.com

Mersin
Atatürk Cad. Hamidiye Mah. Çamlıbel Apt. C/
Blok No: 59/A Akdeniz / Mersin
mersin@ekartur.com
Tel: (0324) 238 65 60 • Faks: (0324) 238 65 67 
www.ekartur.com • ekar@ekartur.com 
ekarturizm@hotmail.com

ERESİNLER RENT A CAR
Eresinler Ser Plaza Basın Ekspres Yolu Kavak 
Sokak No: 3  34530 Yenibosna/İstanbul 
Tel: (0212) 451 33 33 • Faks: (0212) 451 34 34 
www.eresinler.com.tr 
rentacar@eresinler.com.tr

kayseribolge@drd.com.tr
Kocaeli
GOSB Meydan Binası 1601/6 Sok. No: 37, 
Gebze/ Kocaeli
Tel: (0262) 225 24 10 • Faks: (0262) 677 12 92
kocaelibolge@drd.com.tr
Konya
Tel: (0332) 255 27 51
konyabolge@drd.com.tr 
Trakya 
Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Caddesi, 
Ağaoğlu My Office 212, Kat:12 D:205,
Güneşli/İstanbul
Tel: (0850) 911 18 90 • Faks: (0212) 777 5016
trakyabolge@drd.com.tr

DUMANKAYA FİLO KİRALAMA
E- 5 Ankara Yolu Pendik Kavşağı
Dumankaya İş Merkezi
No:4 Pendik-İstanbul / Türkiye
Tel: (0216) 999 3 777 • (0850) 221 1 000
Fax: (0216) 585 46 97 • GSM: (530) 940 88 28
www.dumankayafilo.com

E

Bakırköy / İstanbul
Atatürk Havalimanı Ofis
Yeşilköy Mh. 34149 İstanbul
Kozyatağı Ofis
İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu No: 9/A, 
Kozyatağı / Ataşehir
Kocaeli Ofis
GOSB Meydan Binası 1601/6 Sok. No: 37, 
Gebze / Kocaeli
Ankara 
Çankaya Ofis
Kavaklıdere Sk. No: 23 Şili Meydanı 06540, 
Çankaya / Ankara
İzmir 
Alsancak Ofis
1375 Sokak No.17/B, Alsancak / İzmir
Adnan Menderes Havalimanı Ofis
9 Eylül Mah. 695 Sok. No: 38B/38C,
Gaziemir /İzmir
Çeşme Ofis
Ilıca Mh., Şifne Cd, 35930, Çeşme / İzmir
Bursa Nilüfer Ofis
Odunluk Mah. Mihraplı Cad. Yılmaz İş Merkezi 
No:12 D:4, Nilüfer / Bursa
Antalya Merkez Ofis
Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Orkun Apt. 
10/A PK 07100, Muratpaşa /Antalya
Bodrum Milas Havalimanı Ofis
Milas Bodrum Karayolu 20. Km No 33/A 
Kemikler Mevkii, Milas/Muğla
Dalaman Havalimanı Ofis
Ege Mah. 30.Sok. No: 10, Dalaman/ Muğla
Marmaris Ofis
Kemeraltı Mah. 124 Sok. No:3 A-B Onbaşıoğlu 
Apt., Marmaris / Muğla
Konya Merkez Ofis
Ferit Paşa Mahallesi Nalçacı Caddesi
No: 39/A,  Konya
Kayseri Ofis
Fevzi Çakmak Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulv. 
Nato Cad. No 108 A, Kocasinan/ Kayseri
Ürgüp Ofis
İmran Mahallesi Suat Hayri Ürgüplü Cad.
No: 4, Ürgüp/Nevşehir

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

İstanbul Etiler
Tel: (0212) 263 72 80 • Faks: (0212) 263 72 81
İstanbul Bostancı
Tel: (0216) 410 89 86 • Faks: (0216) 410 87 34
Ankara
Tel: (0312) 442 53 54 • Faks: (0312) 442 58 54
İzmir
Tel: (0232) 251 51 75 • Faks: (0232) 252 30 44
Antalya
Tel: (0242) 322 11 10 • Faks: (0242) 322 35 50
Bodrum
Tel: (0252) 559 01 41 • Faks:(0252) 559 01 48

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

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

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş
Tel: (0212) 465 36 95
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0212) 465 62 84
İstanbul Kartal
Tel: (0216) 427 04 27
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0216) 588 87 66
İstanbul Merter
Tel: (0212) 677 65 15
Kocaeli Gebze
Tel: (0262) 655 00 40
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0232) 274 64 20
Kayseri
Tel: (0352) 338 00 44
Kemer
Tel: (0242) 814 11 40
Konya
Tel: (0332) 238 49 49
Kuşadası
Tel: (0256) 614 67 70
Malatya
Tel: (0422) 211 34 34
Mardin
Tel: (0482) 312 09 09
Marmaris
Tel: (0252) 417 45 88
Ordu
Tel: (0452) 777 4 555
Samsun
Tel: (0362) 844 89 49
Side
Tel: (0242) 753 17 64
Sivas
Tel: (0346) 224 00 13
Şanlıurfa
Tel: (0414) 316 47 46
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0462) 325 34 24
Ürgüp
Tel: (0384) 341 88 55
Van
Tel: (0432) 212 00 21

F
FIRST CAR RENTAL TÜRKİYE - AYKA
Egitim Mah. Hakkı Bey Sok.
No:1/3  Kadıköy-İstanbul 
Tel: (0216) 414 29 52 • 414 AYKA 
Faks: (0216) 338 29 52
info@aykarentacar.com
www.aykarentacar.com 
İstanbul Kadıköy
Tel: (0216) 414 29 52 • Faks: (0216) 338 29 52
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0212) 465 87 69 • Faks: (0212) 465 87 68
Ankara
Tel: (0312) 437 02 42 • Faks: (0312) 447 28 34
İzmir
Tel: (0232) 463 32 62 • Faks: (0232) 463 51 21
Bodrum Oasis
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
Bodrum Turgutreis
Tel: (0252) 382 78 77 • Faks: (0252) 382 66 05
Bodrum Havalimanı
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
Antalya
Tel: (0242) 462 25 72 • Faks: (0242) 462 25 62
Adana
Tel: (0322) 233 63 33 • Faks: (0322) 233 33 57
Adana Havalimanı
Tel: (0322) 404 00 04
Kayseri
Tel: (0352) 231 76 00 • Faks: (0352) 231 50 05
Dalaman
Tel: (0252) 692 39 51 • Faks: (0252) 692 39 81
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HANGAR OTOMOTİV TURİZM 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Maslak Mah. Ahi Evren G45 Polaris Cad. 
No:4/14 Şişli Maslak / İstanbul
Tel : ( 0212) 346 03 27 Pbx
Faks:((0212) 346 03 20
www.hangaroto.com • info@hangaroto.com

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

HAVAŞ TURİZM
Paşa Limanı Cad. No: 73 Paşalimanı
Üsküdar/İstanbul
Tel: (0216) 531 24 00  • Faks: (0216) 531 25 38 
www.havasturizm.com.tr 
zhic@cinergroup.com.tr
Taksim Ofis
Şehit Muhtar Cad. No: 38 Talimhane
Taksim/İstanbul
Tel: (0212) 254 71 00 • Faks: (0212) 253 33 55

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

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

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

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

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

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

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

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

İzmir Ofis
Ankara Cad. No: 85 Bayraklı Tower
8.Kat Daire:46 Bayraklı / İzmir
Tel: (0232) 461 89 98 • Faks: (0232) 461 48 84

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

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

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

GARANTİ ARABA
Kartaltepe Mah. Selahattin Kormaç Sok. 
No:4/A Bakırköy 34144 İSTANBUL
Tel: (0212) 583 19 77 • Faks : (0212) 583 19 76
www.garantiaraba.com
info@garantiaraba.com
İstanbul Bayrampaşa
Tel : (0212) 437 00 66 Faks : (0212) 437 00 67

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

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

GERÇEK RENT A CAR
Barbaros Bulvarı Darphane Önü 103/A
Beşiktaş/İstanbul 
Tel: (0212) 227 47 62/310 04 10 

Faks: (0212) 259 74 83/310 03 99 
www.gercekoto.com.tr
gercek@gercekoto.com.tr

GCR CAR RENTAL
GİSAD Plaza Yenibosna, Merkez Mh.Çınar 
Cad. No: 6/1 Bahçelievler/İstanbul
Tel: (0212) 454 95 50 • Faks: (0212) 454 95 59 
www.gcr.com.tr • gcr@gisad.com.tr

GRUP OTO KİRALAMA
Konya Yolu 8.Km No:160 Balgat / Ankara 
Tel: (0312) 442 76 52 • Faks: (0312) 442 76 51 
www.grupvolvo.com • mufit@grupvol.com 
grupvolvo@superonline.com 
Ankara Merkez Ofis
Tel: (0312) 284 61 10 • Faks: (0312) 284 61 25

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

GÜNEY OTOMOTİV
Bağlarbaşı Mah. Şahin Sok No: 21
Maltepe-İstanbul
Tel: (0216) 457 79 79 & GSM: 0543 669 10 04
e-mail: murat@guneyotomotiv.net
www.guneyrentacar.com

G H

I
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Konya
Tel: (0332) 320 17 76 • Faks: (032) 320 17 76
Batman
Tel: (0488) 213 97 57 • Faks: (0488) 213 97 44 
Hatay
Tel: (0326) 213 41 50 • Faks: (0326) 213 41 50

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

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

FUGA GRP TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Hoşdere Cad. 208/7 Çankaya 06690 Ankara
Tel: (0312) 440 9 123 • Faks: (0312) 440 9 124 
www.fugaturizm.com 
fuga@fugaturizm.com.tr

IŞIL RENT A CAR
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza 
No: 3 Kat: 9/B Şişli İstanbul
Tel: (0212) 244 33 11 / dhl:162 
Faks: (0212) 244 26 56
www.isilrac.com • info@isilrac.com
reservation@isilrac.com
Ankara Hürriyet Ofis
Tel: (0312) 207 00 00 / dhl: 2224 • Faks: (0312) 
207 00 94
İstanbul Hürriyet Ofis
Tel: (0212) 449 66 19 • Faks: (0212) 449 62 24
İzmir Havalimanı Ofis
Tel: (0232) 274 59 49 • Faks: (0232) 274 59 19
Antalya Hürriyet Ofis
Tel: (0541) 510 96 17
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MAKS TURİZM OTO KİRALAMA
Çavuşoğlu Mah. Spor Cad. Alacakaya İş 
Merkezi No: 84  K:1 Kartal/İstanbul 
Tel: (0216) 488 31 73 • Faks: (0216) 488 31 78 
www.maksturizm.com
servet.kulan@smartsgc.com

MAR CAR RENTAL
Silahtarağa Cad. No:163/1 SSK Hastanesi Yanı 
Eyüp/İstanbul 
Tel: (0212) 417 29 29 • Faks: (0212) 615 00 71 
www.marcarrental.com 
yildirayerdogdu@marcarrental.com

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

MENGERLER KİRALAMA
Yılanlı Ayazma Sk. No: 12 34020
Davutpaşa / İstanbul 
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 841 80 15 
www.mengerlerkiralama.com
aynur.celtik@avm.com.tr 
İstanbul Davutpaşa
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 841 80 15
İstanbul Etiler
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 358 48 34
İstanbul Kozyatağı
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0216) 573 00 20
İstanbul İkitelli
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 671 11 78
İstanbul Esenler
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 658 10 47
Adana
Tel: (0322) 346 25 00 • Faks: (0322) 346 05 54 
Adana
Tel: (0322) 429 52 52 • Faks: (0322) 429 33 30
Ankara
Tel: (0312) 252 70 80 • Faks: (0312) 252 70 90
Bursa
Tel: (0224) 211 74 15 • Faks: (0224) 211 74 12
Kocaeli
Tel: (0262) 371 32 57 • Faks: (0262) 371 24 61
Milas
Tel: (0252) 513 79 30 • Faks: (0252) 513 79 40
Tekirdağ
Tel: (0282) 685 48 31 • Faks: (0282) 685 48 41
İzmir Bornova
Tel: (0232) 462 60 34 • Faks: (0232) 462 40 13
İzmir Merkez
Tel: (0232) 274 66 66 • Faks: (0232) 274 66 68
Samsun
Tel: (0362) 256 21 00-07 • Faks: (0362) 256 22 01
Sivas
Tel: (0346) 226 17 87 • Faks: (0346) 226 14 20

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

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

PASİFİK OTO
Kore Şehitleri Cad.45/9 Zincirlikuyu – İstanbul
Tel: (0212) 275 42 44 • Faks: (0212) 272 04 61
www.pasifikoto.com.tr
pasifik@pasifikoto.com.tr
Ankara
Tel: (0312) 426 08 88 pbx • Faks: (0312) 426 07 77

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

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

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

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

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

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

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

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

M

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

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

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

P

R

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

SIXT RENT A CAR /
ARTI SEYAHAT ACENTESİ A.Ş.
Cumhuriyet Bulvarı N:141/A Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 463 89 99 • Faks: (0232) 463 13 75
Rezervasyon Merkezi: +90 (232) 444 00 76
www.sixt.com.tr • 4440076@sixt.com.tr
Çağrı Merkezi: 444 0076
Ankara Havalimanı
Antalya Havalimanı
Bodrum Ofis
Bursa Şehir Ofis
Bursa Havalimanı
Çerkezköy Şehir Ofis
Dalaman Havalimanı
Diyarbakır Ofis
Gaziantep Şehir Ofis
Gaziantep Havalimanı İç Hat
Gaziantep Havalimanı Dış Hat
İstanbul Etiler Ofis
İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi Ofis
İstanbul Ataşehir Ofis
İstanbul Kozyatağı Ofis
İstanbul Çekmeköy / Ümraniye 
İstanbul Atatürk Havalimanı Ofis
İstanbul Hilton Ofis
İzmir Şehir Ofis
İzmir Havalimanı
Kayseri Şehir Ofis
Kayseri Havalimanı
Kapadokya Ofis
Kuşadası Ofis
Marmaris Ofis
Adana Ofis
Samsun Ofis
Samsun Havalimanı
Sivas Ofis
Sivas Havalimanı

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

S

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

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

THRIFTY CAR RENTAL
Rezervasyon & Merkez Ofis:
Tel: +90 444 22 07 • +90 212 603 61 82
Fax: +90 212 603 61 84
E-mail: info@thrifty.com.tr
Istanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Terminali
Tel: (0212) 465 81 00 / 01
Istanbul Atatürk Havalimanı
İç Hatlar Terminali
Tel: (0212) 465 31 53 / 55
Istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
(Terminal Karşısı)
Sabiha Gökçen Havalimanı Karşısı
Ankara Cad. No: 409 / Lukoil Benzin İstasyonu
Kurtköy Tel: (0216) 482 55 11 / 51
Istanbul Taksim
Abdulhakhamit Cad. No: 34 Green Park Hotel
Taksim Tel: (0212) 235 06 06
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar Terminali 
Tel: (0232) 274 11 71
Ankara Esenboğa Havalimanı
Dış Hatlar Terminali
Tel: (0312) 398 24 54
Kayseri - Şehir Merkezi
Tel: (0352) 222 63 66
Malatya
Anemon Hotel (Şehir Merkezi)
Tel: (0422) 238 18 40

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

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

T



66

TOKKDER ÜYELERİ>>

MART-NİSAN 2015 I SAYI 79

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

ZEPLİN CAR RENTAL
Kore Şehitleri Cad.38/8 Zincirlikuyu /İstanbul 
Tel: (0212) 444 01 34 / 273 24 00
Faks: (0212)273 28 88
www.zeplincar.com • res@zeplincar.com
İstanbul / Merkez
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
İstanbul / Zincirlikuyu
Tel: (0212) 273 60 35
Faks: (0212) 273 60 36
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
İstanbul / Bostancı
Tel: (0216) 362 42 48 • Faks: (0216) 362 42 50
İstanbul / Pendik
Tel: (0216) 511 18 25 • Faks: (0216) 511 18 26
İstanbul / Esenyurt - Beylikdüzü
Tel: (0212) 423 06 34 • Faks: (0212) 423 06 33 
Ankara / Çankaya
Tel: (0312) 441 22 55 • Faks: (0312) 442 46 66

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

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

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

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

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

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

U
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Z

YES OTO - ENTERPRISE TÜRKİYE
ARAÇ KİRALAMA
Tem Otoyolu Kavacık Kavşağı
Ford Plaza K. 4 Beykoz-İstanbul
Tel: (0216) 680 06 90 pbx 
Faks: (0216) 680 06 99
İstanbul Taksim
Tel: (0212) 254 77 19 - 253 58 17
Faks: (0212) 253 58 17
İstanbul / Kavacık
Tel: (0216) 680 06 90 
Faks: (0216) 680 06 99
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (0212) 465 35 46 – 465 32 39 – 465 04 64
Faks: (0212) 465 35 46
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0212) 465 77 93  • Faks: (0212) 465 77 94
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0216) 588 87 07 – 588 87 06
Faks: (0216) 588 87 05
Ankara
Tel: (0312) 427 64 53 - 426 45 65
Faks: (312) 426 63 87
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0312) 398 21 66 • Faks: (0312) 398 21 67
İzmir
Tel: (0232) 422 71 07 - 422 24 99
Faks: (0232) 422 24 99
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0232) 274 39 10 • Faks: (0232) 274 39 11
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar
Tel : (0232) 274 62 65 • Faks : (0232) 274 62 75
Adana
Tel: (0322) 453 09 87 - 459 83 25 
Faks: (0322) 458 33 78
Adana Havaalanı İç Hatlar
Tel: (0322) 432 27 43 • Faks: (0322) 458 33 78
Adana Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (0322) 432 27 43 • Faks: (0322) 458 33 78
Antalya Havaalanı İç Hatlar
Tel: (0242) 330 35 57 • Faks: (0242) 330 35 58
Antalya Havalimanı Dış Hatlar T-1 Geliş
Tel: (0242) 330 33 16 • Faks: (0242) 330 33 16
Antalya Havalimanı Dış Hatlar T-2 Geliş
Tel: (0242) 330 33 17• Faks: (0242) 330 33 17
Aydın/Kuşadası 
Tel:  0256 618 00 38 • Faks :  0256 618 00 38
Balıkesir-Ayvalık 
Tel: 0266 312 69 19 • Faks : 0266 312 69 19

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

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

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

ÜLGER RENT A CAR
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali 
No: 1/A Yeşilköy/İstanbul 
Tel: (0212) 465 35 16
Faks: (0212) 465 35 17 
www.ulgerrentacar.com
ulger@ulgerrentacar.com

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








