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Yaz geldi. Turizm sezonu başladı. Yurtiçinden ve yurtdışından turistler tatil beldelerimize 

akın etmeye başladılar. Artık tatil denince akla ilk gelen konulardan biri araç kiralama. Ar-

tan kongre turizmi ve iş amaçlı kullanımlar nedeniyle mevsimsellik etkisi azalsa da yaz ay-

ları araç kiralama sektörü için talebin en fazla olduğu dönem. Araç kiralama sektörü tüm 

hazırlıklarını bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek, müşterilerine yüksek stan-

dartlarda hizmet sunmak için yapıyor. Amaç öncelikle müşteriyi memnun ederek araç ki-

ralamaya olan talebin artmasına katkı sağlamak. 

Peki ya araç kiralama şirketlerinin aldığı riskler! Sorunsuz bir araç kiralama tecrübesi ya-

şamak müşteriler kadar araç kiralama kuruluşlarının da en doğal beklentisi. Araç kiralama 

hizmeti için müşterilerden talep edilen ücret ile kiralanarak müşteriye teslim edilen aracın 

değeri kıyaslandığında araç kiralama kuruluşları için müşteri riski değerlendirmesi yap-

manın önemi ortaya çıkıyor. Örnek olarak araç kiralama firmaları günlüğü 100-150TL gibi 

bir ücret karşılığında değeri 50-100 bin TL arasında olan bir otomobili müşterilerine kira-

layarak teslim ediyorlar. Kiralanan aracın anlaşılan kira süresi sonunda sorunsuz bir şe-

kilde ve zamanında müşteri tarafından araç kiralama kuruluşuna teslim edilmesi nasıl ga-

ranti edilebilir? Elbette yüzde yüz bir garanti sağlamamakla beraber Kredi Kayıt Bürosu 

ve TOKKDER iş birliği ile hayata geçirilen KKB Reel Sektör Kredi Değerlendirme Sistemi, 

TOKKDER üyesi araç kiralama kuruluşlarına müşteri riskini mümkün olan en gerçekçi şe-

kilde TOKKDER tarafından belirlenmiş standartlara uygun olarak değerlendirme imkânı 

sunarak müşteriye araç kirala veya kiralama şeklinde öneriler sunmakta, kiralanabilecek 

araç sınıfı konusunda öneride bulunmaktadır. Elbette söz konusu öneriye uymak ya da 

uymamak araç kiralama kuruluşunun inisiyatifinde. 

TOKKDER tarafından belirlenmiş gereklilikleri yerine getiren TOKKDER üyelerinin kulla-

nabildiği sistem risk değerlendirmesi anlamında büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Ülkemizde 

faaliyet gösteren, henüz TOKKDER’e üye olmamış araç kiralama kuruluşlarını öncelikle 

TOKKDER’e üye olmaya sonrasında da KKB Reel Sektör Kredi Değerlendirme Sistemi’ni 

kullanmaya davet ediyoruz. 

Sağlıcakla kalın.l
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G lobal Fleet Zirvesi, 
TOKKDER’in desteği 
ile 2-3 Haziran 2015 

tarihlerinde Global Fleet 
(Nexus Communication) 
tarafından İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Bölgesel 
olarak ilk defa gerçekleştirilen 
zirvenin 1. gününde Türkiye 
filo kiralama pazarındaki 
rekabet koşulları ve pazardaki 
fırsatlar üzerinde duruldu. 
Zirvenin 2. gününde ise 
uluslararası ve yerel 
katılımcılar filo uzmanlarının 
bilgi paylaşımları ile Rusya, 
Kazakistan, Bulgaristan ve 

T OKKDER yönetim kurulu 
üyeliğinden ayrılma 
kararı alan Central 

Car Rental genel müdürü 
Nora KARAKAŞ’tan boşalan 
TOKKDER yönetim kurulu 
üyeliğine ALD Automotive 
Güneydoğu Avrupa Bölge 
Direktörü ve Türkiye CEO’su 
Philippe VALIGNY getirildi.

TOKKDER yönetim kurulu 
üyesi Nora KARAKAŞ’ın araç 
kiralama sektörüne fayda 
sağlayan birçok projenin 
hayata geçirilmesinde 
pay sahibi olduğunu ifade 
eden TOKKDER genel 
koordinatörü Tolga ÖZGÜL, 

Romanya pazarlarını keşfetme 
imkânı buldu.

Zirve ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada TOKKDER genel 
koordinatörü Tolga ÖZGÜL 
“Global Fleet Zirvesi’nin 
Türkiye'de düzenlenmesi ve 
çok sayıda yabancı ve yerli 
katılımcıyı ağırlaması önemli. 
Zirvede yapılan sunumlar 
ve gerçekleştirilen paneller, 
Türkiye filo pazarının güncel 
dinamiklerini ve geleceğe 
yönelik gelişim alanlarını 
ortaya koyarken operasyonel 
kiralamanın bu pazardaki 

“Nora KARAKAŞ’a bugüne 
kadar sektöre sağladığı ve 
bundan sonrada sağlamaya 
devam edeceğine inandığım 
çok değerli katkılardan 
ötürü teşekkür etmeyi bir 
borç biliyorum. Philippe 
VALIGNY’nin sahip 
olduğu bilgi ve tecrübe ile 
sektörümüze fayda sağlayacak 
yenilikçi birçok projede 
yer alacağına inanıyor ve 
kendisine başarılar diliyorum” 
dedi.

Philippe VALIGNY 1967 
yılında Fransa’da doğmuştur. 
ESSEC Bussiness School 
Pazarlama ve Ekonomi 

rolünün öneminin altını 

çizdi. Her geçen gün artan 

hizmet çeşitliliği ve kalitesiyle 

operasyonel kiralama, 

sunduğu operasyonel ve 

finansal avantajların daha 

iyi anlaşılması ile artık 

her boyutta filoya sahip 

işletmelerin tercihi oluyor, 

kısıtlı kaynakların en etkin 

şekilde değerlendirilmesine 

önemli katkıda bulunuyor” 

dedi.

Yönetimi bölümünden 1989 
yılında mezun olmuştur. 
İş hayatına 1991 yılında 
Bossard Consultants 
organizasyon ve pazarlama 
bölümünde başlamıştır. 
1993 yılında Renault grubu 
satış bölümünde göreve 
başlayan Philippe VALIGNY, 
1994-1996 yıllarında Renault 
Sport ürün yöneticiliği, 1996-
2000 yıllarında reklam ürün 
müdürlüğü yapmıştır. 2000 
yılında Societe Generale 
grubuna reklam direktörü 
olarak katılmış ve 2004 yılına 
kadar görevini sürdürmüştür. 
2004 yılı itibariyle Societe 
Generale’in grup şirketi ALD 

Günümüzün ve yarının 

filo dünyasının anahtar 

unsurlarını tespit etmek için 

güzel bir platform yaratan 

zirve, katılımcılara filo 

dünyasının önemli liderleri 

ile tanışma imkânı da verdi.l

Automotive bünyesinde 
genel müdür göreviyle ALD 
Romanya’nın kuruluşunu 
gerçekleştirmiştir. 
2008- 2012 yıllarında ise 
ALD Ukrayna’nın genel 
müdürlüğünü yapmıştır. 
2012 yılından itibaren 
Güneydoğu Avrupa Bölge 
Direktörü ve ALD Türkiye 
CEO’su olarak Bulgaristan, 
Yunanistan, Mısır, Romanya 
ve Türkiye’nin yönetiminden 
sorumludur. Evli ve üç 
çocuk babası olan VALIGNY, 
Fransızca ve İngilizce 
bilmektedir.l

Global Fleet Zirvesi, 
TOKKDER desteği ile 
gerçekleştirildi

TOKKDER'de yönetim kurulu değişikliği

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) yönetim kurulunun Nisan 2015’de 
aldığı kararla, ALD Automotive’i temsilen Philippe VALIGNY TOKKDER yönetim kurulu 
üyeliğine getirildi.
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TOKKDER Çalışma Komiteleri 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

l Risk ve Düzenlemeler Komitesi
 (Günlük Kiralama)

l	Risk, Hukuk ve Finans Komitesi
 (Operasyonel Kiralama)

l	Operasyon Komitesi
 (Operasyonel Kiralama)

l	İletişim ve Tanıtım Komitesi

l	Eğitim ve İnsan Kaynakları Komitesi

T OKKDER çatısı altında 2015 yılın-

da çalışmalarına başlayan çalışma 

komiteleri Nisan 2015’de 2. top-

lantılarını gerçekleştirdi. Sektöre fay-

da sağlamak adına çalışmalarını sürdü-

ren komitelerde TOKKDER üyesi firma-

ların konusunda uzman yöneticileri gö-

rev almakta. Konuyla ilgili açıklamalar-

da bulunan TOKKDER genel koordinatö-

rü Tolga ÖZGÜL ”TOKKDER şemsiyesi 

altında kurulmuş olan 5 çalışma komite-

miz bulunuyor. 

TOKKDER çalışma komiteleri TOKKDER 

yönetim kurulu tarafından sektörün ih-

tiyaçlarına göre önceden belirlenmiş konu-

larda çalışma yaparak TOKKDER yönetim 

kuruluna öneriler sunuyor. Çok sesliliğin 

getirisi çok büyük. Bu sayede bir çok fark-

lı görüş  ve öneri ortaya koyuluyor. Görüş 

ve öneriler farklı ancak tek bir amaca hizmet 

ediyorlar: Kiralama sektörüne fayda sağla-

mak.“ şeklinde açıklamada  bulundu. 

Komite çalışmalarının sonuçlarının yakın 

zamanda alınmaya başlayacağını belirten 

Tolga ÖZGÜL “Ülkemizde araç kiralama 

sektörü hızla gelişiyor ve önümüzdeki 
dönem için de hızlı bir gelişim potansi-
yeli taşıyor. TOKKDER olarak amacımız 
günlük ve operasyonel kiralama endüst-
rilerinin hızlı büyümesine paralel olarak 
sürdürülebilir bir şekilde gelişimine kat-
kı sağlamak.” dedi. l

TOKKDER ÇALIŞMA KOMİTELERİ
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Bankanız ve faaliyetleri hakkında bilgi 

verebilir misiniz?

T ürk Ekonomi Bankası (TEB) olarak, 

bankacılık sektöründe Türkiye’nin 

en köklü ikinci özel bankasıyız. 

2005 yılında BNP Paribas ile kurduğu-

muz stratejik ortaklığın ardından kurum-

sal, ticari ve özel bankacılık alanlarındaki 

uzmanlığımızı bireysel, işletme ve KOBİ 

bankacılığına da taşıdık. Bugün 10 bin-

den fazla çalışanımız ve 552 şubemizle 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Sektörde büyüme
fırsatları sürüyor

>> Önümüzdeki dönemlerde 
ortaya çıkacak araç kiralama 
şirket birleşmeleri, şirket satın 
almaları ile konsolidasyonların 
gerçekleşmesi, bu şirketlerin 
sermaye yapılarının güçlenmesi, 
maliyet ekonomilerinin 
sağlanması, rasyonel rekabetin 
sürdürülmesi, sektörün 
daha sağlıklı büyümesini de 
hızlandıracaktır. 

TEB Kurumsal Krediler Genel Müdür Yardımcısı 

GÖKHAN ÖZDİL
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Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 
şirketlerine sunduğunuz finansman paket-
leri hakkında bilgi verir misiniz?

Banka olarak operasyonel araç kiralama 
şirketlerinin faaliyetlerini yoğunlaştırmaya 
başladığı 1990’lı yılların sonundan itibaren 
bu alanda çalışma yapıyoruz. Grubumuz 
bünyesinde TEB Arval’in faaliyet gösterme-
si, araç kiralama sektörü gelişimi ve ihtiyaç-
larının belirlenmesinde bizlere yol gösterici 
yönde destek sağlıyor. Sektörün gelişimini, 
yasal ve vergisel mevzuatın muhtemel etki-
lerini, sektörün rekabetini, sektörün birlikte 
iş yaptığı müşteri portföyünü düzenli olarak 
takip etmek suretiyle bu alanda faaliyet gös-
teren 20’ye yakın firmayla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Araç kiralama firmalarıyla çalışma 
imkânlarımızı uzun vadeli kiralama amaçlı 
araçların finansmanı, kısa vadeli günlük ki-
ralama amaçlı araçların finansmanı, ikinci el 
araçların satışında finansman imkânları, ya-
sal vergi ve yükümlülük ödemelerine aracı-
lık edilmesi ve kiralama alacaklarının tahsi-
latına aracılık sağlanması olmak üzere beş 
ana başlıkta sıralayabiliriz.

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 
firmalarına finansman sağlarken nelere dik-
kat ediyorsunuz? Firmaların sağlaması ge-
reken standartlar nelerdir?

Her sektörde olduğu gibi araç kiralama fir-
maları arasında da yoğun bir rekabet söz 
konusu. Sektörde büyüme fırsatları devam 
ettiği sürece rekabeti sağlıklı ve akılcı yöne-
tebilmek mümkün. Büyüme trendinin ya-
vaşladığı veya terse döndüğü ortamlarda 
ise bu rekabetin getirdiği fiyatlama, mali-
yet, müşteri portföyü kalitesine yönelik risk 
alma iştihanın doğru yönetilebilmesi büyük 
önem taşıyor.

Biz banka olarak, sektörde yer alan firmala-
rın değerlemesinde ve kredilendirme politi-
kalarımızda birkaç temel noktayı göz önün-
de bulunduruyoruz. Değerlendirmelerimiz-
de, araç kiralama şirketlerinin araçların fi-
nansmanında sağlamış olduğu özvarlık kat-
kısına, sahip olduğu filonun yaşı, araç alımı 
avantajı, servis ağı, sigorta işlemleri yönün-
den yeterli ölçek ekonomisine sahip olup ol-
madığına ve araç kiralaması yapan müşte-
ri portföyünün sürekliliğine ve ödeme per-
formansına dikkat ediyoruz. Bununla birlik-

te, kira gelirlerinin operasyonel maliyetleri 
ve kredi taksiti geri ödemelerini karşılama 
oranının yanı sıra araçların o günkü ikinci el 
değerleri ile anapara kredi tutarlarını karşı-
lama oranını ve kira gelirleri ile kredi tuta-
rı para birimlerinin uygunluğunu da dikkate 
alarak analizler yapıyoruz.

Ayrıca, sektörün taşıdığı vergi mevzuatı yö-
nünden meydana gelebilecek değişiklik-
lerde oluşabilecek riskleri her zaman göz 
önünde bulunduruyoruz. Diğer bir ifadeyle, 
araç alımında ve ikinci el araç fiyatlarında 
en büyük etkiye sahip olabilecek ÖTV oran-
larındaki özellikle aşağı yönlü bir inişin fir-
manın finansal gücünü nasıl etkileyebilece-
ğini ve bu etkinin firma tarafından taşınıp 
taşınamayacağını her zaman dikkate alarak 
hareket ediyoruz.

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 
ülkemizde gelişme potansiyeli yüksek sek-
törler olarak görülüyor. Sizin bu konudaki 
görüşünüz nedir? Bu gelişime uygun çalış-
malarınız nelerdir?

Yapılan araştırmalara baktığımızda, sektö-
rün son beş yılda hızlı bir büyüme perfor-
mansı gösterdiği ve her yıl %20’ler civarın-
da artışla 35 binin üzerinde müşteriye ve 
250 binin üzerinde araç sayısına ulaştığı gö-
rülüyor. Yıllık 7 milyar TL üzerinde gerçek-
leştirdiği araç alımı tutarı ile hem otomo-
tiv hem de bankacılık sektörünün önemli 
bir hedef kitlesi olan araç kiralama firmala-
rının önümüzdeki dönemde de konumunu 
koruyacağını düşünüyorum. Bununla birlik-
te, sektörün büyümesinin en temel neden-
lerinden birinin de ölçek ekonomisinin sağ-
lanması olduğunu görüyoruz. Araç kirala-
ma şirketlerinin, kişilerin ve şirketlerin tekil 
olarak satın aldıkları araçlara göre sağladığı 
alım fiyatları; servis, bakım onarım maliyet-
leri; sigorta maliyetleri ve vergi avantajları-
nın ekonomik rasyoneli her zaman göreceli 
üstünlüğe sahip olacaktır.  

Sektörün gelişimi, büyümesi ve ekonomik 

rasyonel içerisinde faaliyetlerini yerine ge-

tirmesinde; şirketlerin araç filo büyüklüğü-

nün, ekonomik ölçeğinin optimal bir seviye-

de olmasının yanı sıra sermaye ve serma-

yedar yapılarının gerekli katkıyı sağlayacak 

güçte olması etkili rol oynuyor. Bununla bir-

likte, operasyonel giderlerini yönetebilecek 

karlılık ve beceri seviyelerini korumaları ve 

vergi/yasal mevzuat değişikliklerine uyum-

lu yapıda olmaları da önemli faktörler ara-

sında yer alıyor. 

Önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak 

araç kiralama şirket birleşmeleri, şirket sa-

tın almaları ile konsolidasyonların gerçek-

leşmesi, bu şirketlerin sermaye yapılarının 

güçlenmesi, maliyet ekonomilerinin sağlan-

ması, rasyonel rekabetin sürdürülmesi, sek-

törün daha sağlıklı büyümesini de hızlandı-

racaktır. 

Bankaların da bu satın almalarda ve birleş-

melerde rol alma imkânına sahip olması, 

mevcut kısa ve orta vadeli finansman ola-

naklarının güçlenen şirket yapılarında artı-

rılarak sürdürülmesini sağlayacaktır. Ticari 

kuruluşların yanı sıra bireylerin de sistemde 

yer almasını sağlayacak mevzuat değişiklik-

leri ve teşvik edici düzenlemelerin, araç ki-

ralama şirketlerine ve finansal kuruluşlara 

yeni imkânlar sağlayarak ülke ekonomimiz 

açısından da kaynakların ölçek ekonomisiy-

le verimli kullanılmasına ve tasarrufa katkı-

da bulunacağına da inanıyorum. 

Sektör hakkında yayınlanan bilgilendir-

me, rapor, istatistik ve analizlerin sağla-

yacağı şeffaflık ve kolay değerlendirme 

imkânlarının ışığında, araç kiralama şirket-

leri, büyüyen ve gelişen bir sektör olarak, fi-

nansal kuruluşların ve bankaların daima he-

defindeki ve işbirliğini sürdürdüğü sektörler 

arasındaki yerini ve önemini koruyacağına 

inanıyorum.l

>> Sektörün gelişimi, büyümesi ve ekonomik rasyonel 
içerisinde faaliyetlerini yerine getirmesinde; şirketlerin araç 
filo büyüklüğünün, ekonomik ölçeğinin optimal bir seviyede 
olmasının yanı sıra sermaye ve sermayedar yapılarının gerekli 
katkıyı sağlayacak güçte olması etkili rol oynuyor. 
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Alışılageldik üst düzey 
hizmet kalitemizi kiralama 
müşterilerine de sunuyoruz

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı

EŞREF BİRYILDIZ

Markanızdan, 2014 yılının nasıl geçtiğinden 

ve 2015 yılı planlarınızdan bahseder misi-

niz?

2 014 yılında Türkiye ekonomisinde 

%2,9 büyüme yaşanırken toplam bi-

nek otomobil pazarı %11,6 daraldı. 

Lüks segmentte perakende satış hacminde-

ki büyüme ise, toplam pazardaki daralma-

ya rağmen, % 19 olarak gerçekleşti ve satış 

adedi 64.054 adetten, 76.219 adede yüksel-

di.  2015 yılında da bu trendin devam ede-

ceğini öngörüyoruz.

BMW, 2014 yılında 26.174 adet perakende 

satışı ile yılı segment lideri olarak bitirdi. Bu 

da bir önceki yıla göre %26,4 büyüme ve 

segment içindeki payın % 32,3’ten % 34,3’e 

artması anlamındadır. 1.071 adet MINI ve 

1.207 adet Land Rover satışı ile Borusan 
Otomotiv Grubu toplam perakende otomo-
bil satış adedi 28.452’ye ulaştı. BMW Moto-
siklette ise; 598 adetlik satış gerçekleşti.

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

Operasyonel kiralama sektörü ülkemizde 
son yıllarda hızla büyümekte. Bugün 240 
bin adede ulaşan bir filo parkından söz ede-
biliriz. Otomotiv firmalarının satışlarından 
her yıl daha büyük bir payı almayı başaran 
kiralama firmalarının geçen yıl her 100 oto-
mobilden 18’ini aldığını görüyoruz. Geliş-
miş pazarlara da  baktığınızda kiralamanın 
toplam pazar içindeki payı oldukça yüksek. 

Borusan Otomotiv Premium Kiralama, ge-

lişmekte olan bir pazar olarak Türkiye’deki 
kiralama penetrasyonunun artacağını ön-
görmüş, hem kendi iç organizasyonu hem 
de operasyonel kiralama firmalarının ihti-
yaçlarını öngörerek kullanıcıların en iyi hiz-
meti almalarını sağlayacak düzenlemeler 
yapmıştı.

Operasyonel kiralama firmalarına verdiği-
miz hizmeti üç ana başlıkta toplayabiliriz:

l	Satış aşamasında kiralama firmalarının 
satış ekiplerine verdiğimiz ürün eğitim-
leri, test otomobil hizmetimiz, otomo-
bil teslimatında firmaların (ve müşterile-
rinin) özel beklentilerini karşılamak gibi 
destek hizmetleri sayabiliriz.

l	Satış sonrası hizmetlerimizde ise tüm yet-
kili servis ağımız  kiralama şirketlerinin 
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müşterilerini doğrudan Borusan Otomo-
tiv müşterisi kabul eder ve bu bakış açısı 
ile Borusan Otomotiv’in alışılageldik üst 
düzey hizmet kalitesini kiralama müşteri-
lerine de sunar.

l Kullanılmış otomobil değerlendirme baş-
ka bir önemli başlık. Kiralama firmaları 
için kiraya verdikleri otomobillerin ikinci 
el satış performansı çok önemlidir. Oto-
mobilin kiralama fiyatı hesaplanırken dö-
nem sonundaki satış fiyatı tahmin edilir. 
Kiralama sektörü kar marjlarının olduk-
ça baskı altında olduğu bir sektör oldu-
ğundan, ikinci el satış fiyatlarının çok de-
ğişmesi istenmez.  Bu paralelde, haliha-
zırda kullanıcılarını değerini korumasıyla 
mutlu eden markalarımızın kuvvetli ikin-
ci el performansını da korumasını destek-
lemek adına tedbirler alıyoruz. Model ve 
kampanya stratejilerimizi belirlerken ikin-
ci el piyasasına olası etkilerini de düşüne-
rek hareket ediyoruz.

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

Borusan Otomotiv olarak önceliğimiz sa-
dece yüksek adetlerde satış yapmak değil. 
Hem nihai kullanıcı hem kiralama firması 
hem yetkili satıcımız hem de markamız bu 
süreçte memnun olmalı diye düşünerek ça-
lışıyoruz. Bu paralelde her yıl artan satışla-
rımız, kiralama firmalarının markamıza ve 
şirketimize gösterdikleri teveccüh bir mem-
nuniyet ilişkisi sağladığımızı gösteriyor diye 
düşünüyorum. 

Bugün tüm markalarımızla (BMW, MINI, 
Jaguar ve Land Rover) filo kiralama paza-
rında aldığımız pay %3 seviyelerine ulaştı. 
Son dönemde perakende satıştaki Premium 
Segment payının artışına paralel bir geliş-
me söz konusu. Doğal olarak, artan talep ki-
ralama şirketlerine yöneliyor ve dolaylı ola-
rak da bize yansıyor. Sektörün büyüme  ora-
nından biraz daha yüksek bir penetrasyo-
nu sağlamış olmamız kiralama firmaları ile 
sağlıklı bir zeminde çalıştığımızı gösteriyor.

Günlük kiralama firmalarına sunduğunuz 
hizmetlerden bahseder misiniz?

Günlük kiralama firmalarındaki iş potansi-
yelini önemsiyoruz. Son yıllarda operas-
yonel kiralama gibi günlük kiralama sektö-
rü de çok hızlı büyüdü. Artan uçuş destinas-

yonları ve daha ulaşılabilir hale gelen uçak 
biletleri günlük kiralama sektörünün oto-
motiv dünyası içinde en hızlı büyüyen iş 
hale gelmesini sağladı.

Bu çerçevede biz de günlük kiralama işine 
yönelik birtakım aksiyonlar aldık. Otomobil-
lerimizin en iyi koşullarda müşterilerle bu-
luşmasına özen gösteriyoruz. Bu sebeple 
çalıştığımız firmaların da aynı felsefeye sa-
hip olmalarını bekliyoruz. Günlük kiralama 
sektörü bizim açımızdan sadece ek satış po-
tansiyeli anlamına gelmiyor. Aynı zamanda 
mevcut ve potansiyel müşterilerimizle bu-
luşmak, onlara yeni ürünlerimizi tanıtmak 
için de önemli bir platform sağlıyor. 

Günlük kiralama firmaları son yıllarda hem 
daha genç bir filoya sahip olma hem de 
lüks araç portföyünü artırma yarışına girdi-
ler. Bu sayede önde gelen kiralama şirketle-
riyle dönem dönem çalışma imkanı bulma-
ya başladık. 

Günlük kiralama firmalarına sunduğumuz 
hizmetler aslında uzun dönemli operasyo-
nel kiralama firmalarına sunduklarımızdan 
çok daha farklı değil. Önceliğimiz yine aynı: 
Son kullanıcıların güzel bir deneyim yaşa-
malarını sağlamak.

Operasyonel ve günlük kiralama şirketle-
rinden  beklentiniz nelerdir?

Operasyonel ve günlük kiralama firmala-
rından en önemli beklentimiz, otomobilleri-
mizi kullanan müşterilerine en üst kalitede 
hizmet sunmalarıdır. Böylece markalarımı-
zı kullanan kişilerin akıllarında hoş bir sürüş 
deneyimi izi bıraktığımızdan emin olabiliriz. 

Bir diğer önemli konu ise pazarlama iletişi-
mi. Marka değerlerini ve müşteri gözünde-
ki olumlu algıyı koruyabilmek için kiralama 
firmalarının markalarımıza ait görselleri kul-
lanmaları durumunda oradaki mesaj ve ko-
numlandırmalara dikkat ediyoruz.

Günlük kiralama firmalarına özel olarak 
beklentimiz ise otomobillerimizi hep çok iyi 
kondisyonda tutmaları. Her kiralama önce-
sinde temiz, hasarsız olduğundan emin ol-
maları ve kullanıcılarına  pırıl pırıl teslim et-
meleri. Aslında kiralama firmalarından bek-
lentimiz göreceğiniz üzere sadece ve sade-
ce müşteri deneyimiyle ilgilidir. Çünkü ka-
liteli müşteri deneyimi ve markalarımızın 
müşterilerimiz gözündeki algısı bizim için 
çok önemli.

Markanızın 2.el araç pazarını güçlü kılmak 
için uyguladığınız politikalar nelerdir?

Operasyonel Kiralama şirketleri, aylık öde-
me planlarını belirlerken müşterilerden geri 
dönecek otomobilin o tarih itibariyle piya-
sa satış fiyatını öngörmeye çalışıyor. Dola-
yısıyla yüksek bir kullanılmış oto değeri çok 
daha rekabetçi bir  kiralama fiyatı vermele-
rine olanak sağlıyor.

Kullanılmış oto değeri genel anlamda mar-
kanın tercih edilmesinde önem taşıyor ve 
hatta belirleyici oluyor. Müşterilerin yeni 
araç alımı sırasında ilk aklına gelen soru, al-
dığı otomobili hızlıca satıp satamayacağı-
dır. Hatta müşteriler aracın rengini, donanı-
mını bile ona göre belirliyor diyebiliriz.

BMW tarafında BMW Premium Selection  
(BPS) ve MINI tarafında (MINI NEXT) onay-
lı kullanılmış otomobil programlarımız var. 
2  sene BPS-MINI NEXT garantisi sunduğu-
muz, servis geçmişi onaylı, tüm kontrolle-
ri itina ile yapılmış, 24 saat yol yardım hiz-
meti  sunduğumuz otomobiller bunlar. Bu 
konuda müşteri memnuniyeti ve güven bi-
zim için çok önemli. Kendimize bu konuda 
o kadar güveniyoruz ki bu program kapsa-
mında satın alınan otomobillerden  müşte-
ri herhangi bir nedenle memnun değilse 7 
gün-500 km kapsamında  değişim garantisi 
veriyoruz. Piyasada bizim önerdiğimizden 
daha geniş kapsamlı hizmet sunan başka 
bir firma  yok. Bugün itibariyle, 8’inde her 
iki markamız beraber olmak üzere 17 BPS, 9  
MINI NEXT satış noktasına sahibiz.

Her geçen gün hizmet kalitemizi artırmaya 
yönelik çalışmalar yapıyor ve üretici firma 
ile de bunu koordine ediyoruz. Web sitesi 
ve internetin bu işteki öneminin farkında-
yız  bu kapsamda mevcut sitemizi yeniledik. 
Hatta sunulan fotoğrafların yanında araç ta-
nıtım videolarını da yakın bir süre sonra si-
tede sunmak için hazırlıklarımız var. Özetle, 
ikinci ele premium yaklaşım getirmeye çalı-
şıyoruz. Konusunda eğitimli, müşteriye gü-
ven veren bir bayi teşkilatının öneminin far-
kındayız. Bu kapsamda takas, ekspertiz ve 
fotoğraf eğitimleri düzenleyerek çalışanla-
rın bilgi seviyelerini yükseltmeye çalışıyo-
ruz.  Buna ek olarak, son 3 senedir bayileri-
mizle Avrupa’nın çeşitli yerlerinde  saha zi-
yaretleri yaparak marka vizyonunu da ileri-
ye taşıyoruz.l



16

ARAŞTIRMA>>

MAYIS-HAZİRAN 2015 I SAYI 80

Operasyonel kiralama sektörü 
Türkiye ekonomisi içinde önemli bir 

yer edinmeye başladı

>> TOKKDER’in, bağımsız araştırma şirketi 
TNS Global işbirliği ile yürümekte olduğu 

pazar araştırmasının 2015 yılı 1. 
Çeyrek sonuçlarını içeren 
“TOKKDER Operasyonel 

Kiralama Sektör Raporu” 
yayınlandı.

Türkiye 
yeni otomobil 
satışlarının bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre %42,1 
oranında arttığı (Kaynak: 
ODD) 2015 yılının ilk 
çeyreğinde operasyonel 
kiralama sektörü Türkiye’de 
satılan yeni otomobillerin 
%14,5’i olan yaklaşık 18 bin 
366 adet yeni aracı filosuna 
kattı. 2014 yılının aynı dönemine 
göre %15,4’lük bir büyüme kaydeden 
sektörün parkındaki araç sayısı 
yaklaşık 236 bin 700 adet oldu.

2015 yılının ilk 3 ayında yapmış 
olduğu yaklaşık 1 milyar 147 
milyon TL’lik yeni araç yatırımı 
ile Türkiye operasyonel 
kiralama sektörünün 
aktif büyüklüğü 13,9 
milyar TL’ye 
ulaştı.

Operasyonel kiralama yönteminin yarattığı finansal ve 
operasyonel avantajların çok uluslu ve büyük yerel şirketlerin 

yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından da 
keşfedilmesiyle sektör her ölçekte müşteriye hitap etmeye 

başladı. Araştırma sonucunda ulaşılan sektörün müşteri 
sayısı ve müşteri başına düşen araç sayısı verileri bu değişimi 

destekler nitelikte. 2015 yılının ilk çeyreği sonunda, sektörün 
müşteri sayısı 2014 yılının aynı dönemine göre %30,2 oranında 

artarak 35.830’a ulaştı. 2014 yılının ilk çeyreği sonunda 
sektörün müşteri başına düşen araç sayısı 7,0 iken 2015 yılının 

ilk çeyreği sonunda bu rakam 6,2’e düştü.



17MAYIS-HAZİRAN 2015 I SAYI 80

Katılımcı ve Sektör Tahminleri
2015 1.Çeyrek Sonu
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Müşteri Adedi

Alınan Araç Tutarı (TL)

Ödenen Vergi 
(KDV+MTV+ÖTV) (TL)

Aktif Toplamı (TL)

Sektör Tahmini
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0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

105.000
117.500

142.000

170.000

207.000
236.900 236.700

% 11,9
% 20,9

% 19,7

% 21,9

% 14,3
% -0,1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Çeyrek

Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme

-%30

-%20

-%10

%0

%10

%20

%30

%40

%50

% 11,9

% 20,9
% 19,7

% 21,9

% 14,3

% 9,2 % 8,5

% 2,2
% 4,0

% 2,9 % -0,1

% 37,8

% 16,4

% -6,3

% 19,5

% -11,6

% 42,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. Çeyrek

Operasyonel 
Kiralama

Türkiye

Binek 
Otomobil 
Satışları

*2015 yılı 1.Çeyrek 
Türkiye büyüme 
oranı henüz 
açıklanmamıştır.

Renault %28,4’lük payı ile Türkiye 
operasyonel kiralama sektörünün araç 
parkında en çok tercih edilen marka 
olmayı sürdürürken, %17,0 ile VW, %13,6 
ile Ford, %10,5 ile Fiat takipçisi oldular.

 Sektörün araç parkının yaklaşık 
yarısı (%51,4) C segment araçlardan 
oluşurken, B segment araçlar %29,8, 
D segment araçlar ise %13,2 pay aldı.

Sektörün araç
parkının %92,8’i
dizel araçlardan
oluşurken, manuel vites 
araçlar %59,8 pay aldılar.
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Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım
2015 1.Çeyrek Sonu
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Sektör - Yıl Bazında Araç Alım Adedi
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Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı
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B ir şirket (işletme) normal şartlarda, 

ödediği KDV’yi ödediği dönemde 

tahsil ettiği KDV’den düşebilmekte, 

diğer bir deyişle KDV beyannamesinde in-

dirilecek KDV olarak dikkate alabilmektedir. 

Yakın zamana kadar sorun yokken iki konu-

da indirimin yapılabilirliği konusunda sorun 

yaşanmaya başlamıştır.

1. Re’sen veya ikmalen tarhedilip sorumlu 

sıfatıyla ödenen KDV’nin indirilebilirliği

Yurt dışından alınan hizmetlerle ilgili öde-

meler genel olarak sorumlu sıfatıyla KDV’ye 

tabidir. Şayet bir nedenle kısmen veya ta-

mamen yurt dışına yapılan hizmet ödeme-

leriyle ilgili olarak ödenmesi gereken KDV 

ödenmemiş veya eksik ödenmişse, ikmalen 

veya re’sen bu eksik vergi ceza ve gecikme 

faiziyle tarhedilir (vergi dairesi tarafından 

hesaplanıp istenir).

49 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde bu şe-

kilde, sonradan cezalı olarak tarhedilen 

KDV’nin, ödendiği dönemde şirketçe indiri-

lecek KDV olarak dikkate alınabileceği belir-

tilmişti.

a) 27 yıl sonra sorun oldu! 

Konuya 1995 yılında 49 seri nolu Genel Teb-

liğ ile açıklık getirildikten sonra 14.04.2012 

tarihinde yayınlanan 117 seri no’lu KDV Ge-

nel Tebliğine kadar bu konuda bir sorun 

yokken, KDV Kanununun yürürlüğe girdiği 

1985’ten bu tarihe kadar, sorunsuz devam 

eden uygulama 27 yıl sonra 117 nolu tebliğ 

sonrasında sorunlu hale gelmiştir.

b) Konu yargıya taşınıyor

Çok şükür bu konuda açılan davalarda mah-

kemeler peşipeşine mükellef lehine olum-

lu kararlar vermeye başladılar. Bu kararlar 

Danıştay’da da onanırsa durduk yere oluş-

turulan bu sorun çözülmüş olacak.

Sonradan tarhedilen
KDV’nin indirilebilirliği

ZEKİ GÜNDÜZ

PWC Türkiye



25MAYIS-HAZİRAN 2015 I SAYI 80

a) Bu konu da 27 yıl sonra sorun oldu!

Bu konuda da zaman zaman spesifik ihtilaf 

veya uygulama sorunları çıksa da, nihaye-

tinde Mali İdare konuyu 49 seri nolu KDV 

Genel Tebliğindeki açıklama gibi çözüyor, 

rücu suretiyle yansıtılan KDV’nin, fatura-

nın kayda alındığı dönemde indirim konusu 

yapılabileceğini kabul ediyordu. Ancak ne 

oldu ise, dönemsellik mülahazaları ile Mali 

İdare fikir değişikliğine gitti ve sonradan 

yansıtılan bu tür KDV’lerin, ödeyen şirket-

te indirilemeyeceğini iddia etmeye başladı.

b) Vergi mahkemesi ve Danıştay Kararları

Neyseki bu konuda hem vergi mahkeme-

sinde hem de Danıştayca verilmiş kararlar 

var. Yargı, KDV Kanununun 35. maddesi ve 

KDV’nin yansıtılabilirlik temelini dikkate ala-

rak karar veriyor.

KDV bir servet vergisi değildir

Bu iki konuda da Mahkeme kararlarının son 

derece doğru, yerinde ve hukuki olduğu ka-

naatindeyim. Aksi takdirde yansıtılamayan, 

indirim yoluyla giderilemeyen KDV bir ser-

vet vergisi haline gelir.

Zamanında ödenmemesi nedeniyle ceza ve 

faiz uygulanmış KDV’nin bir de indirimine 

müsaade etmeme kanunun öngördüğünün 

ötesinde bir ceza ihdas etmek, kanun koyu-

cu yerine geçmektir.

Bir inceleme, uzlaşma ve/veya yargı süre-

cinden sonra kesinleşen ve ödenen KDV o 

dönem itibariyle tahakkuk etmiş,  istenebi-

lecek hale gelmiştir. Dolayısıyla “tahakk-

kuk” ilkesi açısından da meseleye bakıldı-

ğında bu tutarlar yeni tahakkuk etmiştir. Ta-

hakkuk ettiği dönem aşılmamak kaydıyla in-

diriliyor olmasında da zaten sorun bulun-

mamaktadır.

Mali İdareden ricamız, gereksiz yere yaratı-

lan bu sorunun bir an önce çözülmesidir.l

2. Rücu suretiyle ödenen KDV’nin indirile-

bilirliği

Bir şirkete, düzenlemesi gereken faturanın 

daha yüksek bir bedel, dolayısıyla tahsil et-

mesi gereken KDV’nin (çeşitli nedenlerle, 

bazen sadece yanlış KDV oranının uygulan-

mış olması nedeniyle) daha yüksek olması 

gerektiği iddiası ile tarhiyat yapılabilir.

Tarhedilen bu KDV, fatura muhatabı şirke-

te yansıtıldığında (rücu edildiğinde), sonra-

dan bu fark KDV’yi ödemek zorunda kalacak 

olan şirket bu KDV’yi faturayı kayda aldığı 

dönemde indirim konusu yapabilecek mi?



MÜŞTERİ>>

26 MAYIS-HAZİRAN 2015 I SAYI 80

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder 
misiniz?

A straZeneca, araştırma, geliştirme, re-
çeteli ilaçların üretimi, pazarlanma-
sı ve bu hizmetlerinin sunulması ala-

nında faaliyet gösteren, 26,1 milyar dolarlık 
sağlık hizmeti hacmi ile dünyanın önde ge-
len yenilikçi ve araştırmacı ilaç şirketlerin-
den biridir. İlaçları 100’den fazla ülkede satı-
lan ve 16 ülkede üretim yapan AstraZeneca, 
yılda ortalama 4,9 milyar dolar Ar-Ge yatırı-
mı gerçekleştirmektedir.

AstraZeneca 4 ana tedavi alanına odaklan-
makta ve bu alanlarda küresel çapta bilim-
sel liderliği hedeflemektedir: Onkoloji, Diya-
bet, Kardiyovasküler hastalıklar yani kalp ve 
damar hastalıkları, Solunum.

AstraZeneca Türkiye: Yaklaşık 500 kişilik 
kadrosuyla hastaların hayatlarında anlamlı 
bir fark yaratacak yenilikçi ilaçların sağlığın 
hizmetine sunulmasını hedefleyen AstraZe-
neca Türkiye, 1999 yılından bu yana pazar-
lama ve satış faaliyetleri ve Ar-Ge çalışma-
ları gerçekleştirmektedir. Yerel yatırımların 
önemine inanan AstraZeneca Türkiye, ülke-
de Kurumsal Sosyal Sorumluluk yatırımla-
rı ve Ar-Ge yatırımları gerçekleştirmektedir. 

Araç filonuzun firmanızdaki yeri nedir? Araç 
filonuzu ne amaçlı olarak kullanıyorsunuz? 

Özellikle pazarlama ve satış faaliyetlerinin 
yürütülmesinde araç filosu, AstraZeneca 
için temel gerekliliklerin başında gelmek-
tedir. Filomuzda bulunan 450’ye yakın şir-
ket aracımız hem iş amaçlı hem de yöneti-

tesinin sürdürülebilirliği ve operasyonel ki-

ralama süreci öncesinde yapmakta olduğu-

muz referans çalışmaları seçimimizi belir-

lememizde önemli rol oynamaktadır. Ayrı-

ca operasyonel kiralama şirketinin bilgi ve 

tecrübe birikimi ile çözüm odaklı yaklaşımı 

tercihlerimizi belirleyen unsurların başında 

gelmektedir. 

Örneğin; Operasyonel kiralama yöntemi ile 

filomuza katmayı planladığımız 100 adet 

aracın sözleşmesinin imzalanmasına ka-

dar yürütülen süreçten daha çok ilgili söz-

leşmenin imzalanması sonrasında kiralama 

dönemi boyunca yürütülecek olan operas-

yonel süreçlerdeki hizmet ve işbirliğinin ka-

litesi bizler açısından iç-müşteri memnuni-

yeti anlamına gelmektedir ki bu da tercihi-

mize etki eden önemli bir faktördür. 

Sizin müşteri olarak operasyonel kiralama 

şirketlerinden beklentileriniz nelerdir? Ope-

rasyonel kiralama şemsiyesi altında sunul-

masını arzu ettiğiniz ilave hizmetler hangi-

leridir?

Alternatif çözüm önerilerinin sunulması ve 

operasyonel kiralama süreci yönetiminin 

pro-aktif bir şekilde ele alınması her zaman 

en önemli beklentimizdir. 

Bunun ilaveten; Operasyonel Kiralama 

şirketleri ile düzenli aralıklarda yapaca-

ğımız durum değerlendirme toplantıla-

rı mevcut işbirliğimizi daha iyi noktalara 

taşıyabilecektir.l

ci araçları olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. 
Bunlardan iş amaçlı olarak sınıflandırdığı-
mız araç grubu; şirketin görevlerini yerine 
getirebilmeleri için çalışanlarına tahsis etti-
ği araçlardır. İş amaçlı araçların tahsisinde 
ana kriter yapılan işin sahada olması veya 
sık seyahati gerektirmesidir. Yönetici grubu 
araçlar ise şirketin belirlediği yönetici pozis-
yonlarına tahsis edilen araçlardır. 

Araç filonuzu oluştururken neden operas-
yonel kiralama yöntemini tercih ettiniz? 

Operasyonel kiralamanın tercih edilmesin-
deki ana nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz;  

• İkinci el riskinin ve araçların satışı için or-
taya çıkacak olan iş yükünün ortadan kalk-
ması,

• Operasyonel kiralamanın getireceği vergi 
avantajı,

• Değişen iş süreçleri çerçevesinde filonun 
esnek/etkin ve hızlı bir şekilde yönetilebilir 
olması,

• Filo yönetimindeki süreçlerde, bu işin uz-
manlarından destek alınması,

• Alternatif çözüm önerilerinin sunulması,

• Belirlenen ödeme planı çerçevesinde büt-
çenin etkin bir şekilde yönetilebilmesi.

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

Global anlaşmalar bu alanda tercihimize 
yön veren önemli unsurların başında gel-
se de Türkiye genelinde alınan hizmet kali-

Araç filosu bizim temel 
gerekliliklerimizin başında geliyor

Emniyet/Çevre Müdürü

AstraZeneca İdari İşler ve Sağlık/

& Orta Doğu Afrika Bölgesi SEÇ Lideri

ÖZGÜR KÜÇÜK
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Firmanızdan ve sunduğu hizmetlerden bah-
seder misiniz?

1 983 yılında kurulan ve Net Holding 
bünyesindeki şirketlerden biri olan İn-
ter Turizm ve Seyahat A.Ş. Inter Li-

mousine, Inter Travel, Inter Park, Inter Vale 
markalarıyla faaliyet göstermektedir.

Inter Limousine, şoförlü lüks araç kiralama 
hizmetini, İstanbul ve Ankara’da kendi ofis-
leri aracılığıyla müşterilerine, havalimanı 
transferi, saatlik ve günlük kiralama olarak 
ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermekte-
dir.

Müşteriler güvenilir
firmaları tercih ediyor

Günlük kiralama, sektör olarak sürekli yaygınlaşmakta ve tale-
bi artmaktadır. Özellikle turizm sektörünün getirdiği dinamik-
lerle düzenli olarak artış kaydeden günlük kiralamaya kıyasla 
sürücülü lüks araç kiralama sektörü çok yavaş büyümektedir. 

Inter Limousine Genel Müdürü

SUAT ÇALIŞ
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Inter Limousine bünyesindeki ve çeşitli dış 
destekli eğitimlerden geçen profesyonel şo-
förler, en az bir yabancı dili iyi derecede kul-
lanabilmektedirler.

Inter Limuzin ayrıca butik olarak iç ve dış 
müşterilerine yalnızca Mercedes markasıy-
la sürücülü veya sürücüsüz olarak operas-
yonel kiralama hizmeti vermektedir. 

Filomuzda Mercedes markası dışına hari-
ci binek veya ticari araç bulunmamaktadır.

Inter müşteri grubu olarak elçilikler ve kon-
solosluklar, çeşitli bakanlıklar 5 yıldızlı otel-
ler, seyahat acenteleri, organizasyon firma-
ları, kurumsal şirketler ve bireysel müşteri-
lere hizmet vermektedir.

Inter Travel, Inter Limousine müşterilerinin 
otel konaklama, tur programları ve özel is-
tekleri ile ilgilenmekte bunun yanında da 
Uzak Doğu incoming operasyonlarını yürüt-
mektedir.

Inter Park ise otopark işletmeciliği alanında 
faaliyet göstermekte olup Kongre vadisin-
de yer alan Uluslararası Kongre Merkezi’nin 
altında bulunan 1200 araçlık otoparkın ve 
Nişantaşı’nda yeni açılan St Regis otelin 
otopark ve vale işletmeciliğini yapmaktadır.

Inter Vale ise şirketimiz aracılığıyla VIP müş-
terilerin organizasyonlarına vale sağlama 
işlemini gerçekleştirmektedir.

Müşterilerinizden beklentileriniz nelerdir? 
Keyifli bir şoförlü lüks araç kiralama tecrü-
besi yaşamak için müşterilerin nelere dik-
kat etmesi gerekir?  

Bizler gibi sürücülü lüks araç kiralama fir-
malarından hizmet alacak müşterilerimizin, 
kullanacakları firmanın araç parkının kalite-
sine ve yeni olmasına, sürücülerin mesleki 
eğitimine, yeterliliğine ve sürücülerin müş-
teri odaklı yaklaşımına dikkat etmeleri ge-
rekmektedir.

Kiralama şirketi tercih ederken müşterilerin 
dikkat etmesi gereken konular hangileridir? 
TOKKDER üyesi bir firmadan kiralama yap-
manın avantajları nelerdir?  

Kiralama şirketi tercih ederken müşterinin 
özellikle hizmeti aldığı firmanın araç parkı-
na, sözleşme içeriğine, aracın yeni olma-
sına, herhangi bir kaza durumunda mağ-
duriyetinin giderilmesi için firmanın ikame 
araç tahsisi yapıp yapmadığına, kasko si-

gorta şartlarına dikkat etmesi gerekmekte-
dir. TOKKDER üyesi olan bir firma derneğin 
güvenilirliği altında daha konforlu çalışma 
şansı buluyor. Müşteriler tarafından ise bu 
güvenilirlik ve denetim mekanizması, uzun 
vade çalışmalarda tercih sebebi olmaktadır.   

Günlük kiralama ve sürücülü lüks araç kira-
lama Türkiye’de pahalı mıdır?  

Günlük rent a car seçeneği ile kıyaslandığın-
da sürücülü lüks araç kiralama hizmeti pa-
halı görülmesine karşın alınan hizmetin ka-
litesi ve devamlılığı ile karşılaştırıldığında 
aslında hiç pahalı değildir. İhtiyacınız oldu-
ğu anda özel eğitimli iyi derecede en az 1 
yabancı dil bilen ve İstanbul’u tanıyan sürü-
cülerin kullandığı bir araç ile yoğun İstanbul 
trafiğinde araç kullanmadan yolculuk yapa-
bilmek, müşterilerimiz ve özel misafirleri 
açısından çok önem arz etmektedir. 

Bu nedenle böyle bir hizmete ihtiyacı olan 
müşterilerimizin talebi ve beklentileriyle kı-
yaslandığında fiyatlarımız pahalı değildir. 
Özellikle özel misafirler söz konusu oldu-
ğunda bu tarzdaki bir hizmet, kullanıcıya 
önemli prestij getirmektedir.

Günlük kiralamanın ve şoförlü lüks araç ki-
ralamanın yaygınlaşması için gerekli olan 
unsurlar sizce nelerdir?

Günlük kiralama, sektör olarak sürekli yay-
gınlaşmakta ve talebi artmaktadır. Özellik-
le turizm sektörünün getirdiği dinamiklerle 
düzenli olarak artış kaydeden günlük kira-
lamaya kıyasla sürücülü lüks araç kiralama 
sektörü çok yavaş büyümektedir. 

Aslında potansiyel olarak günlük araç kira-
lamaya yakın potansiyeli olmakla beraber 
bu iş alanında kurumsal firmaların azlığı, 
hizmet veren firmaların ilgili devlet kurum 
ve kuruluşları tarafından yeterli şekilde de-
netlenmemesi sorun teşkil etmektedir.

Özellikle “merdiven altı” tabir ettiğimiz, cid-
di yatırımı bulunmayan, eski ve bakımsız 

araçlar ile bu tarzda hizmet veren, kaliteden, 
müşteri memnuniyetinden uzak bir şekilde, 
fiyat kırarak çalışan şahıs şirketleri veya kü-
çük şirketler, sektörün büyümesini engelle-
mektedir. Bu tarzda firmalardan ya da kişi-
lerden hizmet alan müşteriler, edindikleri 
kötü deneyimler nedeniyle bir sonraki ziya-
retlerinde bu tarzda bir hizmet almaktan ka-
çınmaktadırlar. 

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

Otomotiv markalarından ziyade özellikle 
devlet kurumlarından beklentilerimiz bu-
lunmaktadır. 

Devlet kurumlarından beklentimiz, öncede 
bahsettiğim üzere, bu işi layığıyla yerine ge-
tirmeyen, işin gereksinimlerine sahip olma-
dan bu işi yapan, araç, otopark ve çalışan 
personel anlamında gerekli alt yapıya sahip 
olmayan, merdiven altı tabir edeceğimiz fir-
malardan ayrışabilmemizi sağlayacak ve bu 
firmaların hizmet vermelerini engelleyecek 
çalışmalarda bulunmalarıdır.

Özellikle bu işi yapacak firmalar için, hizmet 
yeterliliğini ölçecek standartların oluşturul-
ması gerekmektedir. Hizmeti veren firmala-
rın araçlarının belgelendirilmesini, bu bel-
gelerin de araç camında ve/veya plakasında 
oluşturulacak bir ayırıcı eklenti ile hizmeti 
kaçak olarak veren araçlardan ayrıştırılması 
yoluna gidilmelidir. Bunların yanında da ka-
çak hizmet veren araçların gerekli cezai yap-
tırımlara (araç bağlanması, para cezası, ara-
cın trafikten men edilmesi gibi) çarptırılma-
sı gibi beklentilerimiz bulunmaktadır.

Aslında tüm beklentimiz bu hizmeti en iyi 
şekilde verebilmek için ciddi yatırım yapan 
firmaların, bu işleri gayri yasal yollardan ka-
çak şekilde yapanlardan kanunlar ve yönet-
meliklerle beraber adli kolluk kuvvetlerince 
yapılacak kontroller aracılığıyla ayrıştırılma-
sıdır. l

>> TOKKDER üyesi olan bir firma derneğin güvenilirliği altında 
daha konforlu çalışma şansı buluyor. Müşteriler tarafından ise 
bu güvenilirlik ve denetim mekanizması, uzun vade çalışmalarda 
tercih sebebi olmaktadır.   
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Girişimci, yoktan bir işletme 
yaratır, kurumsallaşma
o işletmeyi kalıcı kılar!

>> TKYD Yönetim Kurulu 
Üyesi Orhan TURAN’ın 
dergimiz okuyucuları için 
hazırladığı “Girişimcilik 
ve Kurumsal Yönetim” 
konulu makalesini sizlerle 
paylaşıyoruz.
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da aile şirketleri için pelesenk olmuş “Dede 
kurar, oğul büyütür, torun batırır” tezinin 
her zaman haklı olmadığının çok güzel bir 
örneği… Tam da noktada cevaplanması ge-
reken bir “NASIL” sorusu ortaya çıkıyor ve 
bu “nasıl”ın cevabına ise biraz yakından ve 
bir o kadar da objektif bakmakta yarar var…

Her şirket doğarken ardında hayalleri son-
suz bir girişimciye göbek bağıyla bağlıdır. 
Bu göbek bağının girişimciye olan mesafe-
sini ne kadar uzatırsanız şirketin ticari ömrü 
de o ölçüde uzun olacaktır. Girişimci şirke-
tin kurulmasını sağlar. 

Ancak ilk zamanlar kurucu ve girişimci in-
san şirkette herşeye yetişebilirken bir süre 
sonra şirket o kadar büyür ki,  şirketin boyu 
girişimciyi aşmaya başlamıştır. Bu noktada 
şirketin en büyük ihtiyacı haline gelen ku-
rumsal yönetimin önemi açık seçik ortaya 
çıkar. İşte o zaman şirket kurumsal yönetim 
lehine evirilmez ve bu eşiği aşamazsa tica-
ri hayatı son bulacaktır. Bunun kaçınılmaz 
olduğunu girişimi 30 yıllık bir şirkete dönü-
şen bir girişimci olarak söylüyorum. Maale-
sef ki, 30 yıllık iş hayatım boyunca bu örnek-
lerle üzülerek karşılaşmak zorunda kaldım.  

G irişimcilik özünde bir tutkudur; giri-
şimci var olmayan bir fikri bulmakla 
kalmaz, o fikri ete kemiğe büründü-

rüp kalıcı bir esere dönüştürmek için ade-
ta bir sanatçı ruhuyla çalışır. Bu eserin bü-
yümesi, serpilmesi, güçlenmesi ve gelişe-
rek kendini göstermesi için en önemli ihti-
yaç geleceği görmektir. Ve bu noktada, par-
lak bir fikir ve büyük bir riskle ticaret sana-
tına atılan girişimciyi hayatının sınavı bek-
ler: Geleceğin dinamiklerini doğru okuyarak 
tek adam olmayı bırakıp hem şirketin hem 
de kendisinin dönüşümünü tamamlayabile-
cek midir? 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı-
ğı (KOSGEB)’nın 2013 verilerine göre 
Türkiye’deki toplam KOBİ sayısı 3.2 milyon 
ve ülkemizdeki işletmelerin yüzde 90’ından 
fazlası birer KOBİ şirketi. Her KOBİ’nin giri-
şimci bir ruh taşıdığı düşüncesiyle, bu ve-
rilere baktığımızda; Türkiye müteşebbis ruh 
bakımından oldukça zengin görünebilir. An-
cak madalyonun diğer yüzünü çevirdiğimiz-
de; Yüz Yıllık Markalar Derneği, 2013 yılın-
da bir açıklama yaptı. Türkiye’de 100 yaşı-
nı aşan markaya sahip şirket sayısı yaklaşık 
60 adet. Bir tarafta sayısı her geçen gün ar-
tan milyonlarca KOBİ, diğer tarafta ise 100 
yıllık şirket sayısının azlığı söz konusu.  Bu 
denklemin matematiğinde bir sorun olduğu 
ortada ancak, ama bu sorunu sayılarla çöz-
mek maalesef pek mümkün görünmemek-
te. Türkiye’nin en eski şirketine baktığımız-
da ise, dünyadaki en eski 100 şirket arası-
na girmeyi başarabilmiş bir aile şirketi var. 
Bu şirket yakaladığı ticari başarının yanı 
sıra, Türkiye için manevi değer de taşıyan 
ve 1777 yılında kurulan Hacı Bekir Lokum ve 
Akide Şekerleri. Bir aile şirketi olarak, glo-
balleşmeyi başarmış ve 2,5 asrı geride bı-
rakmış. Bu da bize doğru adımlar atıldığın-

>> Kurumsallaşma sistem demektir. Kişiye endeksli değildir, 
kuralları belirlenmiştir ve şirketin bir anayasası vardır. Bu 
girişimcinin lehine olduğu kadar profesyoneller için de 
önemlidir. Çünkü kurumsallaşma şeffaf, adil, denetlenebilir 
ve hesap verebilir bir yönetim şeklini de beraberinde getirir. 
Burada ortak akıl söz konusudur.

>> Her şirket doğarken ardında 
hayalleri sonsuz bir girişimciye 
göbek bağıyla bağlıdır. Bu 
göbek bağının girişimciye olan 
mesafesini ne kadar uzatırsanız 
şirketin ticari ömrü de o ölçüde 
uzun olacaktır. Girişimci 
şirketin kurulmasını sağlar. 
Ancak ilk zamanlar kurucu ve 
girişimci insan şirkette herşeye 
yetişebilirken bir süre sonra 
şirket o kadar büyür ki,  şirketin 
boyu girişimciyi aşmaya 
başlamıştır. Bu noktada şirketin 
en büyük ihtiyacı haline gelen 
kurumsal yönetimin önemi açık 
seçik ortaya çıkar. 
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Her ülke ekonomisinde olduğu gibi, girişim-
ciler Türkiye ekonomisi için de büyük önem 
taşımakta ama girişimcinin fikirleri hayata 
geçtikten sonra kurumsallaşma arka planda 
kalmaktadır. Ancak kurumsallaşma hayati 
derecede önemli. Bu nedenle şirketlerin ku-
rumsallaşma sürecinde gerek devletten ge-
rekse de danışmanlardan destek görmesi 
şirketin geleceğine büyük katkı sağlayacak-
tır. Türkiye olarak bu konuda henüz yeterin-
ce başarılı bir noktada değiliz. 

Girişimciler en başta şirketle ilgili sürecin 
tamamını yönetebilirler; ancak bir süre son-
ra şirket büyür ve şirket girişimciyi yönetir 
hale gelir. Ve içinde bulunduğunuz resim 
öyle bir hal alır ki, yeterince uzağı görme-
ye sizin bulunduğunuz açının ufku yeterli 
gelmez. Oysaki bu noktada kurumsallaşma 
adımları ivedilikle atılmalı ve şirketi güçlen-
dirmek için profesyonellerin yolu açılmalı-
dır. Böylece profesyoneller şirketi yönetir-
ken girişimci de sermayeyi yönetebilecek-
tir. Zaman zaman kurumsal yönetimin bü-
rokrasiyi artıracağı konusunda endişeler 
oluşur ve girişimci bu yüzden kurumsal yö-
netime sıcak bakmaz, çünkü yetkisini dev-
retmek istemez. Girişimci delegasyona di-
renir, ‘güç tek elde olmalı’ inancını taşımak-
tadır. Oysaki bu durum aşılamazsa bir kısır 
döngü oluşacak ve şirketin ilerlemesi sekte-
ye uğrayacaktır. Bu aslında bir erk sarhoşlu-
ğudur, başta iyi gibi görünse de sonu bir şe-
kilde kötü bitmeye mahkumdur…

Diğer taraftan kurumsallaşma sistem de-
mektir. Kişiye endeksli değildir, kuralları be-
lirlenmiştir ve şirketin bir anayasası vardır. 
Bu girişimcinin lehine olduğu kadar profes-
yoneller için de önemlidir. 

ODE YALITIM A.Ş.  Yönetim Kurulu Başka-
nı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKON-
FED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TKYD 
(Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) YK Üyesi 
görevlerini yürütmektedir.

1984 yılında ODE Yalıtım A.Ş. firmasını kuran 
TURAN, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversite-
si Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi, 1982 
yılında Marmara Üniversitesi İşletme Yüksek 
Lisansı’nı tamamladı. IZODER’in kurulmasın-
da aktif rol alan TURAN 1997-1999 yılları arası 
İZODER’in başkanlığını yürüttü. İMSAD’ın (İn-
şaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) 2007 – 
2011 arası 2 dönem Yönetim Kurulu Başkan-
lığı yaptı. MMO, TTMD, TÜGİAD derneklerin-
de aktif rol aldı. Turan aynı zamanda Marmara 
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
lisansüstü seviyesinde dersler verdi. 

Ernst & Young, CNN Türk, Milliyetin düzen-
lediği yarışmada  “Yılın Girişimcisi” ödülünü 
aldı, Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yı-
lın Girişimcisi”  yarışmasında Türkiye’yi tem-
sil etti.

Çünkü kurumsallaşma şeffaf, adil, denetle-

nebilir ve hesap verebilir bir yönetim şekli-

ni de beraberinde getirir. Burada ortak akıl 

söz konusudur. 

Böylece fikirler bireylerden çıksa da kurum-

sallaşmayı başararak daha kolay hayata ge-

çirilmektedirler. Herkesin görevi belirlen-

miş olduğundan şirkette çatışma yerine viz-

yonerlik ön plandadır. Ve bir şirketin büyü-

me potansiyeli vizyonuyla doğru orantılıdır. 

Her şirket vizyonu kadar iş yapar ve o ölçü-

de büyüme kapasitesi taşır. 

Sadece şirketlerin değil, spor kulüpleri, 

STK’lar, derneklerin de kurumsallaşmaya 

ihtiyacı vardır. Profesyonellik ve çok seslili-

ğin tabanda daha kolay benimseneceği gibi 

başarıda pay sahibi olma fırsatının çalışan-

ları da motive edeceğini unutmamak lazım. 

Hayatta kalmak için hep yeni, hep rekabetçi 

olmak ve dönüşüme uyum sağlamak lazım. 

“Vizyonumu genişletmeme yardımcı olan, 

benden daha zeki insanları bularak kutsan-

dım” diyen Amerikalı iş adamı Russell Sim-

mons gibi düşünmeyi başaranlar, şirketleri-

ni kalıcı bir sanayi eserine dönüştürmek için 

her zaman bir adım önde olacaklardır. l

>> Vizyonumu genişletmeme yardımcı olan, benden daha 
zeki insanları bularak kutsandım” diyen Amerikalı iş adamı 
Russell Simmons gibi düşünmeyi başaranlar, şirketlerini kalıcı 
bir sanayi eserine dönüştürmek için her zaman bir adım önde 
olacaklardır.”

ORHAN TURAN
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sayesinde bu alana dair birtakım kuralların 
oluşturulması istendiği açıklanıyor. 

Amacı yukarıdaki gibi kısaca ifade ettikten 
sonra düzenlemelere dair açıklamalara ge-
çebiliriz. Genel olarak, içerikleri itibariyle 
hükümleri ikiye ayırabiliriz. Bunların ilki yü-
kümlülükleri öngören hükümler, diğerleri 
de bahsedilen yükümlülüklere uyulmaması 
durumunda hangi yaptırımlar ile karşılaşıla-
cağını ifade eden hükümlerdir.

Kimlik Bildirme Kanunu’nun adından da 
anlaşıldığı üzere, araç kiralama şirketle-
ri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 
4 Nisan’dan itibaren araç kiralayan kişilerin 
kimlik bilgilerini kayıt altına almak ve ilgili 
devlet birimlerine bildirmek zorundalar. 

Kanuna göre araç kiralama şirketlerinin ve 
yöneticilerinin: 

- usulüne uygun şekilde günü gününe (i) ki-
ralanan araç bilgilerini, (ii) araç kiralayan-
ların kimlik bilgilerini ve (iii) kira sözleş-
mesi kayıtlarını bilgisayar ortamında tut-
ması,

- bu kapsamda tutulan belge, bilgi ve kayıt-
ları genel kolluk kuvvetlerinin incelemesi-
ne her an hazır bulundurması ve

- kendi bilgisayar terminallerini genel kol-
luk kuvvetlerinin bilgisayar terminalleri ile 
bağlayacak elektronik sistemleri kurması 
gerekmektedir. 

Bu safhada akla bir takım sorular geliyor. 
Acaba araç kiralayan kişiler derken sade-
ce gerçek kişiler mi kastediliyor? Genel kol-
luk kuvveti nedir, sadece polis mi? Peki, jan-

G eçtiğimiz Nisan ayının başında yürür-
lüğe giren yasal düzenleme ile Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanunu ve diğer 

bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. Diğer 
bazı kanunlar arasında Kimlik Bildirme Ka-
nunu bulunmaktaydı ve bu kanunda yapı-
lan değişiklikler doğrudan araç kiralama fa-
aliyeti yürüten işletmeleri ilgilendiriyor. Ar-
tık araç kiralama faaliyeti yürüten her bir iş-
letmenin uyması gereken önemli kanuni yü-
kümlülükler bulunuyor. 

Bahsedilen değişiklikler 4 Nisan 2015 tarih-
li Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Bunları anlatmadan önce “araç kirala-
ma faaliyeti sırasında kimlik bildirilmesine 
ne gerek var?” sorusunu yanıtlamanın fay-
dalı olacağını düşünüyoruz. Zira, bu kanun 
ile öngörülen yükümlülüklerin ne işe yara-
dığını bilmek, bu yükümlülüklere uyma ko-
nusunda rahatlık sağlayacaktır. 

Değişiklik kanununun gerekçesinde, son za-
manlarda araç kiralama faaliyetleri ile doğ-
rudan ya da dolaylı ilgili olan birtakım so-
runların önüne geçilmesi amacıyla yeni dü-
zenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş. 
Yine aynı gerekçeye göre, kimlik bildirme 
uygulaması ile kiralanan araçların güven-
lik zafiyeti oluşturan terör eylemleri, cinayet 
ve dolandırıcılık gibi adli vakalarda kullanıl-
masının ve dolayısıyla bu vakaların tekrar 
yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlan-
mış. Ayrıca, kiralama faaliyetlerinin son yıl-
larda yaygınlaşmasına rağmen bir mevzuat 
altyapısına sahip olmadığı ve Kimlik Bildir-
me Kanunu ile getirilen yeni düzenlemeler 

Kimlik Bilgilerini Kayıt Etme 
ve Bildirme Yükümlülüğü

>> Kimlik Bildirme Kanunu’nun adından da anlaşıldığı üzere, 
araç kiralama şirketleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 4 
Nisan’dan itibaren araç kiralayan kişilerin kimlik bilgilerini kayıt 
altına almak ve ilgili devlet birimlerine bildirmek zorundalar. 

ACTECON
OSMAN POLAT
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darma bölgesi sınırları içerisinde bulunulu-
yorsa ne yapmalı? Bilgisayar ortamı olarak 
bahsedilen nedir? Bu bilgiler ne kadar süre 
boyunca saklanmalı?

Tüm bu soruların cevapları kanunda ve uy-
gulama yönetmeliğinde verilmiş. Kanunun 
ilgili hükümlerinde “…araç kiralayan gerçek 
ve tüzel kişilerin…” ifadesine yer verilerek 
kimlik bilgilerinin tutulması sırasında ger-
çek ve tüzel kişiler için herhangi bir ayrım 
yapılmadığının altı çiziliyor.  Uygulama yö-
netmeliğine göre ise kayıt altına alınan veri-
lerin 5 yıl boyunca muhafaza edileceği açık-
ça ifade edilmiş.

Genel kolluk kuvvetleri ile kastedilen dev-
let teşkilatını anlamak için de kanuna ba-
kıyoruz. Bu, Kimlik Bildirme Kanunu’nun 
5. maddesine göre “en yakın yetkili genel 
kolluk örgütü” olarak ifade edilmiştir. Buna 
göre, araç kiralama faaliyeti yürüten işlet-
menin merkezinin bulunduğu yerin sürek-
li olarak genel güvenliğini sağlayan polis 
veya jandarma karakolları genel kolluk kuv-
vetleridir. Dolayısıyla, bağlı bulunulan böl-
genin kolluk birimleri, işletmeler ile doğru-
dan muhatap olacaklardır. 

Bildiğiniz gibi, hâlihazırda kimlik bildirme 
uygulamaları otelcilik faaliyeti yürüten iş-
letmeler tarafından gerçekleştiriliyor. Dola-
yısıyla, araç kiralama faaliyeti yürüten işlet-
meler zaten var olan ve işleyen bir sistemin 
parçası olacaklar. Bu bakımdan bilgilendir-
me işlemlerine kolaylıkla uyum sağlanaca-
ğını düşünüyoruz. Bilgilendirme işlemleri-
nin gerçekleştirilebilmesi için işletmelerin 
yapmaları gereken tek şey, firma merkezi-
nin bulunduğu yere en yakın yetkili kolluk 
birimine başvurarak kendilerine bir online 
hesap açılması talebinde bulunmak. Daha 
sonra kolluk kuvvetleri tarafından verilen 
hesap adı ve şifreleri ile kimlik bildirme iş-
lemlerini yapabilecekler. 

Ayrıca bu konuda 10 Haziran 2015 tarihli 
Resmi Gazete’de Kimlik Bilgilendirme Ka-
nununun Uygulanması ile İlgili Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönet-
melik yayınlandı. Bu yönetmeliğe eklenen 
Geçici Madde 1 ile araç kiralama şirketle-
rinin kayıt altına aldıkları tüm bilgileri İçiş-
leri Bakanlığı’nın tespit edeceği bir bilgisa-
yar programında tutmak ve bilgisayarları-
nı genel kolluk kuvvetlerinin 1774 sayılı Ka-
nun uyarınca kurulmuş olan bilgisayar ter-
minallerine bağlamak zorunda oldukları be-

çun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edil-
mesi söz konusu ise de işletme ruhsatının 
iptal edilmesi gibi ağır bir sonuçla karşıla-
şılacak. 

Diğer yandan, işletmeler genel kolluk kuv-
vetlerinin bilgisayar sistemlerine bağlan-
mak için gerekli işlemleri altı aylık süre içe-
risinde gerçekleştirmezse işletmeye 10.000 
Türk Lirası idari para cezası kesilecek. Söz 
konusu işlemleri yapmama konusunda ısrar 
edildiğinde de yine işletme ruhsatının iptal 
edilmesi söz konusu olacak.

Bunlara ek olarak, eğer yukarıda bahsedilen 
hukuki düzenlemelere aykırılık teşkil eden 
davranışlar aynı zamanda Türk Ceza Kanu-
nu hükümlerine göre de hukuka aykırı ise 
bu durumda tekrar ceza yargılaması yapıl-
masının önünde herhangi bir engel olmadı-
ğı da kanunda belirtiliyor.

Bu düzenlemeler ile araç kiralama faaliyet-
lerinin yasal olarak sınırlarının oluşmaya 
başladığını görmek oldukça mutluluk ve-
rici. Araç kiralama sektörü, bu alana yöne-
lik yasal düzenlemeler arttıkça daha sağlıklı 
ve rekabetçi bir pazara doğru gelişmeye de-
vam edecek. Sektöre özel, kiralama faaliyeti 
gösteren tüm işletmelerin ortak çıkar ve so-
runlarını göz önünde bulunduran ve sağlıklı 

rekabet edilebilir bir piyasa oluşturan yasal 

düzenlemelerin doğru girişim ve talepler ile 

hızlıca yürürlüğe koyulacağını söylemek ise 

hiç de hayal değil.l

lirtiliyor. 4 Ekim 2015 tarihine kadar bu şar-
tı yerine getirmeyen işletmelere 10.000 Türk 
Lirası idari para cezası kesileceği ve bilgi-
sayarların bağlanmamasına devam edil-
mesi durumunda işletme ruhsatlarının ip-
tal edileceği de ayrıca düzenleniyor. İçişle-
ri Bakanlığı’nın yine ikincil bir mevzuat ya-
yımlamak suretiyle işletmelerin kuracağı 
bilgisayar programı hakkında bilgi vermesi-
ni beklemekteyiz.

Şuan için araç kiralama faaliyeti yürüten fir-
maların öncelikle kiralanan araca ait bilgile-
rini, araç kiralayanın kimlik bilgilerini ve kira 
sözleşmesi kayıtlarını bilgisayar ortamında 
kayıt etmeleri gerekiyor. Bu gereklilik 4 Ni-
san 2015 tarihi itibariyle yürürlüktedir. Öte 
yandan en yakın kolluk biriminden online 
hesap açılması için ise altı aylık bir geçiş sü-
reci öngörüldü. Yani 4 Nisan tarihini takip 
eden altı ay içerisinde, işletmelerin yukarı-
da bahsettiğimiz talep ile en yakın kolluk bi-
rimine başvurması gerekiyor. 

Peki bu yükümlülüklere uyulmaz ise ne 
olur? En başta da söylediğimiz gibi yüküm-
lülüklere uymamanın yaptırımları da kanun 
ile düzenlendi. Bu yaptırımlar, idari para ce-
zası ve işletme ruhsatının iptali olarak karşı-
mıza çıkıyor. Bunlara göre, kanunda belirti-
len yükümlülüklere aykırı hareket edildiğin-
de 5.000 Türk Lirası, gerçeğe aykırı kayıt tu-
tan ve kolluk kuvvetlerini yanlış bilgilendi-
renlere 10.000 Türk Lirası idari para cezası 
kesileceği öngörülüyor. Eğer işlenen bir su-
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B ir malvarlığı satışının malvarlığı devri 
veya ticari işletme devri olarak nite-
lendirilmesi hususu Türk doktrininde 

ve uygulamada tartışmaya açık hususlar-
dan biridir. Bu makalemizde büyük ilgi ve 
tartışma toplayan ticari işletme ve malvarlı-
ğı devri konusunu ele alacağız. 

Bir şirketten diğer şirkete yapılan malvarlı-
ğı devirlerinde hukuki açıdan değerlendiril-
mesi gereken en önemli unsur, devre konu 
malvarlığının işletmenin esaslı unsurları-
nı oluşturup oluşturmadığı ve bu kapsam-
da malvarlığı devrinin TTK kapsamında nor-
mal bir malvarlığı devrinden farklı sonuçlar 
doğuracak işletme devri olarak kabul edil-
mesi gerekip gerekmediği hususudur. 

Bir menkul malvarlığı devri herhangi bir şe-
kil şartına tabi olmaksızın, zilyetliğin devri 
ile satış işlemi gibi fatura karşılığında ger-
çekleştirilir. Malvarlığının gayrimenkul gibi 
şekil şartına tabi olarak el değiştirdiği hal-
lerde ise söz konusu devir şekle tabi olacak-
tır. 

İşletme devri olarak kabul edilecek malvar-
lığı devirleri ise hukuken farklı şekil şartları 
ve sorumluluk rejimine tabi tutulmaktadır. 

Türk hukuku uyarınca işletme devri

Ticari işletme Türk Ticaret Kanunu’nda es-
naf işletmesi için öngörülen sınırı aşan dü-
zeyde gelir sağlamayı hedef tutan faali-
yetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürü-
tüldüğü işletme olarak tanımlanmıştır. Bu 
doğrultuda, ticari işletmeyi diğer işletmeler-
den ayıran temel unsurun “esnaf işletmesi 
için öngörülen sınırı aşmak” olduğunu söy-
lemek mümkün.

Bir ticari işletme, Türk Ticaret Kanunu 

m.11/3 uyarınca, içerdiği malvarlığı unsur-

larının devri için zorunlu tasarruf işlemleri-

nin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın 

bir bütün hâlinde devredilebilmektedir. Aksi 

öngörülmemişse, devir sözleşmesinin du-

ran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık 

hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülki-

yet haklarını ve sürekli olarak işletmeye öz-

gülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği ka-

bul edilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönet-

meliği uyarınca ticari işletmenin devri bel-

li şekil şartlarına tabidir. Ticari işletme dev-

rinin yazılı şekilde gerçekleştirilmesi ve söz 

konusu devir sözleşmesinin yetkili Ticaret 

Sicili’ne tescil edilip resmi gazetede yayım-

lanması gerekir. Ticaret sicili müdürlüğü, 

devredilen işletmenin malvarlığında bulu-

nan ve tapu, gemi, motorlu araçlar ve fikri 

mülkiyet sicilleri gibi sicillerde kayıtlı bulu-

nan mal ve haklarının devralan adına gecik-

meksizin tescil edilebilmesi amacıyla, tica-

ri işletmenin devrine ilişkin bildirimde bulu-

nur. Ticari işletme devrinin tescil ve ilanı ge-

çerlilik şartıdır ve yerine getirilmemesi ha-

linde işletme devrinin kesin hükümsüz ol-

masına yol açar. 

Öte yandan, ticari işletmeyi devreden dev-

ralan ile beraber alacaklılara karşı devredi-

len borçlardan iki yıl boyunca sorumlu olur. 

Bu iki yıllık süre devir tarihinden itibaren 

muaccel olacak borçlar için devir tarihin-

den, müeccel olan borçlar için ise borcun 

muaccel olduğu tarihten itibaren başlar. 

Ticari İşletme Devrinin Sonuçları

Ticari işletmesini devreden kişi ticareti terk 

etmiş olacağından ötürü tacir sıfatını kaybe-

der. Yukarıda da belirtildiği üzere ticari iş-

letmenin devri ile beraber ticari işletme ak-

tifleri ve pasifleriyle beraber bir bütün ola-

rak devralana geçer. Bunun yanısıra ticari 

işletmenin devri ile beraber işletmenin en 

Ticari işletme devri
ve malvarlığı devri

Esin Avukatlık Ortaklığı

Av. DUYGU TURGUT
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Duygu TURGUT

önemli unsurlarından biri olan müşteri çev-
resi de devralana geçer. Bunun sonucu ola-
rak devir sözleşmesinde devreden bakımın-
dan bir rekabet yasağı öngörülmemiş olsa 
dahi devreden devrettiği işletme ile rekabet 
etmeme borcu altına girer. Öte yandan dev-
rolunan işletmede üçüncü bir kişinin mül-
kiyetinde olan unsurların varlığı halinde iş-
letmeyi iyiniyetle devralan kişi bunlar üze-
rinde de mülkiyet hakkı kazanır. Ticari işlet-
me devrinin resmi gazetede yayımlanma-
sıyla beraber işletmenin borçları da kül ola-
rak devralana geçer ve devralanın bu borç-
lara ilişkin sorumluluğu söz konusu borçla-
rın zamanaşımı süresinde devam eder. Dev-
ralan bildiği borçların yanısıra işletmeye ait 
bilmediği borçlardan da sorumlu olur. Dev-
reden ile devralan, devralanın belli borçlar-
dan sorumlu olmayacağı konusunda bir an-
laşmaya varsalar bile bu sorumsuzluk an-
laşması ancak iç ilişkide geçerli olur, devre-
dilen şirketin alacaklılarına karşı ileri sürü-
lemez.  

Malvarlığı devri ve ticari işletme arasında-
ki farklar

Malvarlığı devri ve ticari işletme devri ara-
sındaki ayrımın belirlenmesinde dikkate alı-
nan unsurlar Türk hukukunda net bir şekilde 
belirtilmemiştir. Bu sebepten dolayı iki işle-
mi birbirinden ayırt etmeye yardımcı olacak 
unsurlar her somut olaydaki duruma göre 
ve mahkemelerin verdiği kararlara göre so-
mut olaya özgü olarak belirlenmektedir. An-
cak, en çok dikkate alınan unsurun devrede-
nin devredilen varlıkları kullanmaksızın işle-
rine devam edip edemediği olduğunu söy-
lemek mümkün. 

Devre konu varlıkların devredenin sahip ol-
duğu varlıkların veya işin “esaslı bir kısmı-
nı” oluşturması halinde, gerçekleştirilecek 
olan devir Türk Borçlar Kanunu uyarınca 
malvarlığı devrinden ziyade ticari işletme 

devri şeklinde gerçekleştirilebilir. Varlıkla-
rın “esaslı bir kısmının” devrinin tanımı ilgi-
li kanunlar tarafından net bir şekilde yapıl-
mamış olup, bu husus daha çok doktrin ta-
rafından ele alınmakta olan ve Yargıtay Ka-
rarlarında karşımıza çıkan bir husustur. Uy-
gulamada daha çok karşımıza çıktığı üzere 
doktrin tarafından ve Yargıtay Kararları’nda 
dikkate alınan üç “esaslılık” unsuru vardır: 

(i) devre konu olan varlıkların tek başına bir 
iş kolu olarak ele alınıp alınamayacağı; veya

(ii) devre konu varlıkların bir işletmenin faa-
liyetlerinin devamını sağlamaya yeterli olup 
olmadığı;

(iii) devir sonrasında devredenin söz konu-
su iş kolundaki faaliyetlerini yerine getirme 
kapasitesinin önemli ölçüde azalıp azalma-
dığı.

Ayrıca, bazı Yargıtay Kararları şu unsurla-
rı da devredilen varlıkların işin “esaslı bir 

kısmını” oluşturup oluşturmadığını belirle-
mede dikkate almaktadır: (i) devir tarihin-
de devredenin ödenmiş sermayesi, (ii) dev-
redilen malların şirketin mallarının tümüne 
oranı. 

Söz konusu varlıkların kullanılması/satıl-
ması sonucu elde edilen gelir veya devre-
den kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi ba-
kımından taşıdığı önem de devredilen var-
lığın “esaslı” olup olmadığının belirlenmesi 
bakımından uygulamada dikkate alınan un-
surlardandır.

Malvarlığı devrinin “Esaslı” bir devir olarak 
kabul edilmesi ve bunun sonuçları

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda, mal-
varlığı devrinin işin “esaslı bir kısmının” 
devrini oluşturması halinde söz konusu 
malvarlığı devri malvarlığı devrinden ziya-
de ticari işletme devri olarak kabul edilmek-
te olup, ticari işletme devrinin tescil ve ilanı-
na ilişkin şekli şartlara uyulmaması halinde 
söz konusu malvarlığı devri kesin hüküm-
süz olacaktır. 

Söz konusu butlanın tespiti geçerli hukuki 
bir yararı olan herhangi bir kişi tarafından, 
zaman aşımından ari olarak, yetkili ticaret 
mahkemesinden dava yoluyla talep edilebi-
lir. Hal böyle olmakla beraber, butlanın tes-
piti uygulamada daha çok tasarrufun ipta-
li davalarının içinde de talep edilebilmekte-
dir. Tasarrufun iptali davası açan alacaklı-
nın, borçlu şirketin alacaklıyı zarara uğrat-
mak niyetiyle hareket etmiş olduğunu ispat 
etmesi gerekir. 

Öte yandan İcra İflas Kanunu’nun 280. mad-
desi uyarınca bir ticari işletmenin veya var-
lıklarının esaslı bir kısmının devredilmesi 
halinde ve devredenin devir işleminin aka-
binde alacaklılara olan borçlarını ödeyeme-
mesi halinde, devralanın devreden borçlu-
nun ekonomik durumunu ve alacaklıları ız-
rar kastını bildiği karine olarak kabul edilir. 

Dolayısıyla, malvarlığı devrinin yukarıda 
belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı ve bu 
doğrultuda işletme devri sayılıp sayılma-
yacağı konusunun netleştirilebilmesi için 
bu konunun söz konusu işlem gerçekleş-
meden önce hukuki ve finansal danışman-
lar tarafından detaylı bir şekilde değerlendi-
rilmesinde ve işlemin bu değerlendirme so-
nucunda yürütülmesinde taraflar açısından 
büyük menfaat vardır. l

>> Ticari işletmeyi devreden devralan ile beraber alacaklılara 
karşı devredilen borçlardan iki yıl boyunca sorumlu olur. Bu iki 
yıllık süre devir tarihinden itibaren muaccel olacak borçlar için 
devir tarihinden, müeccel olan borçlar için ise borcun muaccel 
olduğu tarihten itibaren başlar. 
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Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder 
misiniz?

H omer markası, 25 yıllık sektör dene-
yiminin ve 8 yıllık bir Ar-Ge süreci-
nin sonunda tespit ettiğimiz ihtiyaç-

lara yönelik ortaya çıkan kurumsal bir çö-
züm aslında. Operasyonel ve günlük kirala-
ma şirketlerinin yanında, sigorta şirketleri-
nin ve özel kurumların da yer aldığı geniş 
bir yelpaze olan bu büyük pazarın, onarım 
işçilik maliyetlerinin standardizasyonun-
dan, merkezi parça tedariki de dahil olmak 
üzere profesyonel maliyet ve süreç yöneti-
mine kadar uzanan ihtiyaçlarının çözümü-
nün tek bir çatı altında toplanması hedefi-
nin bir neticesidir.

Yolculuk keyfinin hiç kesilmediği bir dün-
ya hayal ederek, düşümüzü gerçekleştirmek 
için 2003 yılında 2.500 m2 alanda kurulu ser-
visimizde 30.000 aracın üzerinde yürüttüğü-
müz AR-GE çalışması ile çıktık bu yola. Sek-
törün ihtiyaçlarını analiz ederek yenilikçi çö-
zümler üretmeyi hedeflerken zamanla bu 
hayalimizin, vizyonumuz haline geldiğini 
gördük. En son teknolojik çözümler ile des-
teklediğimiz hizmet süreçlerimizi, sektörün 
içerisinden gelen konusunda uzman ope-
rasyon ekiplerimiz ile yöneterek, müşteri-
lerimizin araçları ile yaşadıkları problemleri 
yapıcı yaklaşımlar ile çözmek hatta bir adım 
ötesinde problemler oluşmadan pro-aktif 
çözümler geliştirerek hazır olmak ise mis-
yonumuzu oluşturdu. 

Bunu yaparken sektörde her zaman ilklere 
imza atarak, hızla değişen pazar yapısının 
bir adım önünde olmak ve bu sayede % 100 

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 

firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsu-

nuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalar-

dan bahsedir misiniz?  

Biz bu süreci başlattığımızda şu anda 5 ra-

kamlı araç filosuna sahip olan bazı müşteri-

lerimiz henüz 4 rakamlı araç adetlerine sa-

hipti ve şu anda var olan ve hızla büyümek-

te olan filo şirketlerinin bir çoğu henüz ku-

rulmamıştı. Attığımız her bir adımı analiz 

ederek ilerledik bu süreçte ve hızla değişen 

bu dinamik pazar yapısına yönelik çözümle-

rimiz de bu şekilde çıktı ortaya.

İhbarın alınmasından müşteri memnuniye-

ti ölçümlerine uzanan bu profesyonel süreç 

yönetimimizin temelinde ise müşterilerimi-

zin günlük operasyonlarında ihtiyaç duy-

dukları hizmetler yer alıyor. Aslında amacı-

mız onlar için hem maliyet hem de zaman 

kaybı oluşturan bu süreçleri onlar adına yü-

rüterek kısaltmak, kolaylaştırmak ve her iki 

anlamda da tasarruf sağlamak. 

müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağla-
ma prensibimizden ise hiç vazgeçmedik.     

Bugüne baktığımızda marka olma bilinci-
ne ve sorumluluğuna sahip, Kıbrıs dahil 
ülke genelinde 65 servisi ve çözüm nokta-
sı ile sistemli ve kesintisiz hizmet verebilen 
bir servis ağı ve bunun ayrılmaz bir parça-
sı olan hızlı, ekonomik ve güvenilir bir lojis-
tik altyapısı ile desteklenen yedek parça da-
ğıtım sistemine sahip bir çatı altında işleyen 
bütünleşik bir yapı kurduk.  

Bu temel faaliyetlerimizi bu yolculuk esna-
sında sektörde gördüğümüz boşlukları dol-
durmak amacı ile hayata geçen ve işleyen 
sistemin önemli birer dişlisi olan yazılım şir-
ketimiz Lemma’nın ve yedek parça tedarik 
firmamız HLD’nin de katkıları ile daha da ge-
liştirdik ve sonucunda içinden çıkılmaz hale 
gelen hasar yönetimi süreçlerini kısaltarak 
hem zaman hem de maliyet tasarrufu yara-
tabilen ve sektörün sürekli değişen beklenti 
ve ihtiyaçlarına “özel çözümler” sunabilen 
bir marka haline geldik.       

“Yolculuk keyfinin
kesilmediği bir dünya...”

Homer Genel Müdürü

HALUK YEŞİLBAYRAKTAR



39MAYIS-HAZİRAN 2015 I SAYI 80

Biz hiç bir şekilde hiç bir müşteri kurumu-
muza işçilik ve yedek parça satışı yapmıyo-
ruz.  Onların filoları için onlarla birlikte hiz-
met kalitesini artırırken maliyetlerini yöne-
tecek çözümler üretiyor ve Türkiye gene-
linde uyguluyoruz. Maliyet yönetimi konu-
sunu burada biraz açmak zorunluluğu his-
sediyorum. Şöyle ki, araç onarımındaki sü-
reç dikkatli şekilde analiz edildiğinde, ona-
rım ihtiyacı duyulduğu andan itibaren kulla-
nıcının memnuniyetinin sağlandığı ana ka-
dar tüm süreç bir çok adımdan oluşmakta-
dır ve her adımın kuruma ayrı bir maliyeti 
vardır. Sanıldığının aksine parça başı boya 
fiyatını belirmeye çalışarak maliyet yönetil-
miş olmuyor.

Bu süreçleri oluştururken işe her bir müş-
terimiz için, onların ihtiyacına özel süreçler 
yaratarak başlıyoruz. Uzman proje ve iş ge-
liştirme ekibimizin müşteri beklenti ve is-
teklerini esas alarak yaptığı süreç analizle-
ri ile müşterimiz olan kurumun ihtiyaçlarını 
eksiksiz karşılayabilecek yazılımlar ve iş sü-
reçleri oluşturuyoruz. 

Bu sürecin en önemli parçası müşteri ku-
rumlarımız ile kurduğumuz sürekli iletişim. 
Sürecin her aşamasında anlık bilgi aktarımı-
na imkan sağlayan ve onay sürecini hızlan-
dırarak kolaylaştıran operasyon ve yedek 
parça tedarik/yönetim yazılımlarımız saye-
sinde operasyon merkezimize ulaşan tüm 
vakalar, merkezi standart işçilik ve yedek 
parça fiyatlandırma altyapımız sayesinde 
konusunda deneyimli hasar uzmanlarımız 
ve teknisyenlerimiz tarafından çok kısa süre 
içerisinde değerlendirilip kurumun onayına 
sunuluyor. Web tabanlı bu yazılımlar aynı 
zamanda kurum müşterilerimize de açık, bu 
sayede hasar uzmanlarımız ve servislerimiz 
tarafından atılan her adımı anlık olarak takip 
edebiliyorlar ve kolaylıkla onlar için hazırla-
nan raporlara ulaşabiliyorlar.

Tabii ki bizim için son derece önemli olan 
son kullanıcıları da asla unutmuyoruz. Anlık 
bilgilendirme sistemimiz tarafından gönde-
rilen kısa mesaj ve e-posta gibi birçok farklı 
kanaldan ve mobil aplikasyonlarımızdan ko-
laylıkla bu süreci takip edebiliyorlar.   

Böylece müşterilerimize şeffaf, kaliteli ve 
standardize edilmiş hizmetler sunabiliyo-
ruz. Bu standardizasyon anlayışımız ülke 
geneline yayılmış olan servis ağımız için 
de geçerli, garanti ettiğimiz yüksek müşte-

nun diğer kısımlarında yani yönetim ve hiz-
met alımı kısımlarında da Avrupa ülkeleri ve 
Amerika’daki çözümlerin Türkiye’de de ol-
masını gerektiriyor.  Yani nicelik olarak geli-
şim nitelik olarak da batı standartları ve çö-
zümlerini gerektiriyor. Bu standartlara hız-
la yaklaştıkları için büyüme planları içinde 
stratejilerini belirlerken partnerlerini doğru 
seçmelidirler. 

Uzun soluklu ve sürdürülebilir büyüme için 
işbirliği yapacakları partnerlerinin vizyon 
sahibi olması çok önemli. Geleceğe yatırım 
yapan kurumsallaşmış yapılar tercih edil-
meli. Hizmet kalitesinin ve hizmet kalemle-
rinin çok iyi araştırılması gerekli.

Biz müşterilerimize hizmet verirken kalite-
den ödün vermeden düşük maliyetli çözüm-
ler sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda za-
manın getirdiği teknoloji kolaylığını da bu 
ürün bütününden asla ayırmıyoruz. Tecrü-
beli ekiplerimiz ile yönettiğimiz her bir vaka 
da gösterdiğimiz hassasiyet ise bunların ta-
mamlayıcı bir unsuru.  En sıkıntılı zamanlar-
da her konuda çözüm noktası olabilmek ve 
ülke genelinde kesintisiz hizmet verebilmek 
ise en önemli farkımız. Buradan yola çıka-
rak temelde hizmet almayı planladıkları ya-
pıda kaliteye, zaman ve maliyet yönetimin-
de sağlanan tasarrufa, teknolojik altyapı ye-
terliliğine, ürün ve hizmet alanlarının geniş-
liğine, çözüm üretme kabiliyetine ve tabii ki 
tecrübeye dikkat etmeliler diyebiliriz.

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

Her şeyden önce sektörün dinamiklerini bil-
mek, müşterilerin beklentilerini anlamak ve 

Ülkemizin her konuda “marka” değeri olan kurumlara ihtiyacı 
var ve biz bu alanda bunu gerçekleştiren ilk yapı olmak istiyo-
ruz. En büyük fotoğrafa baktığımızda yapmak istediğimiz aslın-
da tam olarak bu, yani, marka bilincine ve sorumluluğuna sa-
hip servis zinciri olmak. 

ri memnuniyetini de bu sayede sağlıyoruz 
tabii ki. Her bir servisimiz Homer marka de-
ğerlerini ve hizmet anlayışını benimsemiş 
olarak bu geniş yapıya katılıyor. Çünkü ona-
rım aşamasından tekrar mobilizasyon anına 
kadar geçen bu sıkıntılı süreçte müşterileri-
mizin ihtiyaç duyabilecekleri her konuda çö-
züm noktası olarak yanlarında yer alıyoruz, 
ikame araçtan, transfere veya konaklamaya 
kadar uzanan destekleyici hizmetleri de ta-
lep edilmesi halinde proje bazlı sunma im-
kanına sahip bir yapı kurabilmenin altında 
bu standartlar yatıyor.

Tüm bu dinamikleri bir araya getirdiğimiz-
de müşterilerimize tek bir merkezden yöne-
tilen, tüm servis ağında sabit fiyatların ge-
çerli olduğu, yüksek kaliteli ama bir o kadar 
da uygun maliyetlerde çözümler üretebili-
yoruz. Bugün, bakım-onarım yönetiminden, 
hasar ve maliyet yönetimine, mini onarım-
dan, dolu tamirine kadar birçok alanda mer-
kezi operasyon yapısı ve yazılımlar ile des-
teklenmiş hizmetler sunuyoruz. Sadece bu-
nunla da kalmıyor hizmetlerimiz. Günümüz-
de müşterilerimizin en büyük ihtiyaçlarında 
birisi olan “lastik yönetimi ve saklama hiz-
metleri” de son üç senedir ürün yelpaze-
mizde yer alıyor ve sektördeki birçok değer-
li müşterimize bu hizmetimiz de sunmanın 
gururunu yaşıyoruz.      

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

Operasyonel kiralama şirketleri ve günlük 
kiralama şirketleri ülkemizde yeni büyüme-
ye başladı ve gelişmiş ülkelerdeki adetle-
re doğru hızla gidiyorlar. Bu durum konu-
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zamanın bir adım ötesinde olabilmek pazar-
da yer almanın en önemli kuralı. Homer ola-
rak, müşterilerimizin beklentilerini eksiksiz 
karşılamak ve onlar talep etmeden geliştir-
diğimiz ürün ve hizmetler ile onların karşına 
çıkmak bizim için son derece önemli. Kalite 
ve teknoloji ile harmanlanmış bu yapı bizim 
farkımız. Bu sebeple, önemli bir parçası ol-
duğumuz bu sektörü yakından takip etmek 
gerekiyor. Gelişmeleri analiz edip en düşük 
maliyetle en yüksek faydayı daha talep edil-
meden sağlayabilmek için sürekli olarak pa-
zarın nabzını tutuyoruz. 

Kardeş şirketimiz HLD Otomotiv, Türkiye’de 
sigorta sektörü için yaygın parça tedariki 
operasyonunu ilk olarak başlatan ve uzun 
yıllar uygulamış olan bir kurum. Bu konu-
daki bilgi birikimini HOMER’in müşterileri 
için kullanmaktadır. Grafik katalog ortam-
da 5 milyon orijinal ve logosuz orijinal, eş-
değer parça bilgisini ve temin operasyonu-
nu müşterilerimizin hizmetine sunmuştur. 
Bunu hiç bir şekilde parça fiyatı ile oynama-
dan yani parçadan para kazanmadan yap-
maktadır.

Yazılım ekibimiz ile operasyonun gerektir-
diği kurguları istenen yönde şekillendirebi-
liyoruz.  Firmaların istedikleri raporlamala-
rı istedikleri tablo ile sunuyoruz. Ayrıca ku-
rumlar için yazılım ortamları entegrasyon 
sağladığımız gibi kurumların kendi yazılım 
alt yapılarını geliştirmelerinde teknik ve bil-
gi desteği sağlıyoruz. Teknoloji kullanımı 
konusunda pek çok ilki gerçekleştirdik, ye-
nilerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Ap-
likasyon uygulamamız ile akıllı telefon ve 
tabletlerde oldukça kapsamlı bir hizmet ve-
riyoruz.

İkame araç maliyeti filo şirketleri için en 
önemli girdi kalemini oluşturuyor. Bu nok-
tada sorumluluk alarak firmaların ikame 
araç maliyetlerinin yönetimini sağlıyoruz. 
Lastik yönetim ve saklama hizmetimizle 

yaz-kış lastiği değişimlerinde, lastik kulla-
nımları yönetiminde çalıştığımız kurumlara 
çözüm ürettik. Hazırladığımız yazılım prog-
ramı ve saklama depolarımız işbirliği yap-
tığımız kurumlar için geliştirilmeye devam 
ediyor.

Tabii ki bu çalışmalar bir plan çerçevesinde 
yapılmalı. Bu sebeple, ülke genelindeki eko-
nomik yapıdan, sektör içerisindeki gelişme-
lere kadar birçok değişkeni yakından takip 
ederek stratejik planlar yapan ve uygulayan 
bir ekip kurduk. 

Böylece yılın ikinci yarısından itibaren mar-
ka bilinirliğimizi artırarak hizmetlerimizi 
daha çok müşterimize ulaştırmamızı sağ-
layacak bir strateji uygulayacağız. Bunun-
la birlikte ağızdan ağıza iletişimin gücünü 
küçümsemiyoruz. Açıkçası bu sebeple, pa-
zarlama stratejimizin önemli bir parçasını 
bu iletişim oluşturuyor. Hizmet kalitemizi 
onaylayan ve öneren mevcut müşterilerimi-
zin de bize sağladığı güçle potansiyel müş-
terilerimiz bizi ve hizmetlerimizi artık daha 
sık duyacaklar.

Sizin eklemek istediğiniz…

Yapmakta olduğumuz iş gerçekten çok zor 
ve ağır sorumluluk gerektiriyor. Normal bir 
araç onarımında araç sahibi ve onarımı ya-
pan kişi ve eğer var ise sigortacı veya eks-
per aracın başındadır ve yüz yüzedir.

Ancak biz, profesyoneller tarafından yöneti-
len kurumların yine başka profesyonel kişi-
lerce yönetilen kurumlara kiraladıkları araç-
ların Türkiye genelinde kiralama prosedü-
ründen ve sürecinden bağımsız olarak sa-
dece işini yapmak için kullanmakta olduk-
ları araçlarda oluşan sorunların giderilme-
si ve bir an önce yola çıkmaları için çalışı-
yoruz. 

Yani aslında araç kullanıcısının, aracı kira-
lamış olan kurumun ve filonun sahibi olan 
kurumun  yani tüm tarafların hassasiyetleri-

ni göz önünde bulundurmak ve onları mem-
nun etmek zorunda olduğumuzun bilincin-
deyiz.

İşte bunun içindir ki, hiçbir şey satmıyoruz. 
Sorumluluk alıyoruz ve çözüm üretiyoruz. 
Bir taraftan bu yaklaşımı filo şirketlerine an-
latmaya çalışırken, diğer taraftan bu yak-
laşıma hizmet edecek vizyonumuza uygun 
servisleri tespit etmek, HOMER ailesine kat-
mak ve onlara dokunarak, kurumsallaşma-
larını sağlamak gibi önemli bir çalışma stra-
tejimiz var. 

Biz Türkiye’nin bu iş tanımı için organize ol-
muş ve belirttiğim vizyonu kendine amaç 
edinmiş markalaşma konusunda çok ciddi 
çaba sarf eden tek kurumsal servis zinciri-
yiz.

Ülkemizin her konuda “marka” değeri olan 
kurumlara ihtiyacı var ve biz bu alanda 
bunu gerçekleştiren ilk yapı olmak istiyoruz. 
En büyük fotoğrafa baktığımızda yapmak is-
tediğimiz aslında tam olarak bu, yani, mar-
ka bilincine ve sorumluluğuna sahip servis 
zinciri olmak. Biz bu konuda her türlü yatı-
rımı hiç çekinmeden yapıyoruz ve ciddi yol 
aldığımız düşünüyorum. 

Ancak önümüzde daha uzun bir yol olduğu-
nun da farkındayız. Servislerimizi eğitmek, 
onların hem teknik hem de idari olarak daha 
donanımlı olmalarını sağlamak için çalış-
malarımız var. 

Yapmakta olduğumuz çalışma çift taraflı bir 
iş planı ile yürümektedir. Markamızın sahi-
bi servislerimizdir ve onların marka sorum-
luluğu bilinci ile hareket etmeleri ve bunun 
altını tam olarak doldurmaları için her türlü 
desteği sağlamaktayız.

“Dönüşüm başladı.”

Homer, tüm bunlar ile sektörde bir dönü-
şüm başlattı. Vizyonumuz doğrultusunda 
oluşturduğumuz yüksek kaliteli, uygun ma-
liyetli ve kesintisiz hizmet anlayışımız ile 
sektörde süregelmiş sıradan iş süreçlerini 
yıkıyoruz. 

Sektörün içinden gelen tecrübeli operasyon 
yapımız, ülke geneline yayılmış servis ağı-
mız ve her alanda geliştirdiğimiz teknolojik 
çözümlerimiz ile desteklenmiş “zaman ve 
maliyet tasarrufu” anlayışımız ile bu sektör-
de alışkanlıkları değiştiriyoruz. l

>> Uzun soluklu ve sürdürülebilir büyüme için işbirliği 
yapacakları partnerlerinin vizyon sahibi olması çok önemli, 
geleceğe yatırım yapan kurumsallaşmış yapılar tercih edilmeli. 
Hizmet kalitesinin ve hizmet kalemlerinin çok iyi araştırılması 
gerekli.
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ki özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaşanan 
durgunluğa rağmen 2014 yılında operasyo-
nel kiralama firmalarının alımları filo satış-
larının yüzde 35’lik bir kısmını oluşturmak-
tadır. Bu da satışların 1,7 milyon adedine 
denk gelmektedir.

Türkiye 2014 yılında yıllık yaklaşık 100 
bin adet operasyonel kiralama araç alı-
mı ile İspanya’yı geride bırakarak araştır-
ma dâhilindeki 26 ülke arasında 7. sıraya 
yerleşmiştir. 2018 yılına gelindiğinde ise 
Belçika’yı da geride bırakarak 6. sırada yer 
alması öngörülmektedir. 

Batı Avrupa’nın filo kiralama anlamında ge-

D ünyanın en büyük pazar araştırma ve 

danışmanlık şirketlerinden biri olan 

Frost & Sullivan’ın 2014’de Batı Av-

rupa, Orta ve Doğu Avrupa ve İskandinav 

ülkelerini de içeren 26 ülke kapsayan filo 

ve araç kiralama pazarı araştırması, pazara 

dair rakamları çarpıcı bir şekilde ortaya koy-

makta ve ülkelerin birbirlerine göre durum-

larının net bir tespitini yapmaktadır. 

Frost & Sullivan’ın yaptığı araştırma, yıllık 

olarak 15,9 milyon binek araç satışının ger-

çekleştiği bu ülkelerde gerçek filo satışları-

nın 4,8 milyon adet olarak gerçekleştiğini 

ortaya koymaktadır. Son yıllarda sektörde-

Frost & Sullivan

HİKMET ÇAKMAK

Avrupa ve Türkiye

Filo Kiralama Sektörü

Karşılaştırması
Hem yıllık büyüme hem de sektör 

büyüklüğü göz önüne alındığında

 Türkiye halihazırda lokal pazarda halen 

yer almayan oyuncuların gözdesi haline

 gelmektedir.
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lişmiş ve doymuş pazarlarına baktığımız-

da, bu ülkelerdeki ekonomik yavaşlama-

ların filo pazarlarına da etki ettiği gözlem-

lenmektedir. Özellikle İspanya, İtalya ve 

Hollanda’da 2012-2014 yıllarında yeni araç 

alımlarında sert düşüşler gözlenirken, Al-

manya, Fransa ve Belçika’daki pazarların 

da bu yılları durgun geçirdikleri ortaya kon-

muştur. Şirket bütçelerinin daraltılması ile 

ortalama 40 ayın üzerine çıkan filo yenile-

me süreleri, yeni araç alımlarında azalma-

lara yol açmıştır. Ancak bu düşüşlerle be-

raber, ekonomilerde nispeten görülen to-

parlanmalar ve geri kazanılmakta olan eko-

nomik güven, yaşlanan filoların yenilenme 

dönemlerine gelinmesi ile Batı Avrupa ül-

kelerinde 2014-2018 yılları arasında kirala-

ma firmalarının yeni araç alımları için yıl-

lık yüzde 3’lük bir büyüme beklentisi oluş-

turmaktadır. Ancak, Batı Avrupa ülkelerinin 

durgun geçirdiği bu yıllarda, Türkiye’de eri-

şilen yıllık yüzde 19’luk büyüme rakamları, 

global filo kiralama firmaları için Türkiye’yi 

en önemli hedef ülkelerinden biri haline ge-

tirirken, pek çok lokal yatırımcının da pazar-

daki fırsatları araştırmasına yönelik dikkati-

ni çekmiştir.

Batı Avrupa ülkelerindeki durgunluk göze 

alındığında, Türkiye’den sonra global filo 

kiralama firmalarının diğer hedef ülkeleri 

ise Orta ve Doğu Avrupa olmuştur. Frost & 

Sullivan araştırması dâhilinde yer alan Çek 

büyüme hem de sektör büyüklüğü göz önü-

ne alındığında Türkiye halihazırda lokal pa-

zarda halen yer almayan oyuncuların göz-

desi haline gelmektedir. 

Türkiye filo kiralama pazarının daha hızlı bü-

yüme rakamlarına ulaşmasındaki en büyük 

engellerden biri olarak hafif ticari araçla-

rın kiralanmasına yönelik kısıtlamalar gös-

terilebilir. Bu araçların ticari anlamda kulla-

nımları göz önüne alındığında, Batı Avrupa 

ülkelerine baktığımız zaman 1,2 milyon ha-

fif ticari araç operasyonel kiralama firmala-

rı tarafından yönetilmektedir. Frost & Sul-

livan araştırmasına göre, tüm Türkiye göz 

Türkiye filo kiralama pazarının daha hızlı büyüme rakamlarına 
ulaşmasındaki en büyük engellerden biri olarak hafif ticari araç-
ların kiralanmasına yönelik kısıtlamalar gösterilebilir. Bu araç-
ların ticari anlamda kullanımları göz önüne alındığında, Batı 
Avrupa ülkelerine baktığımız zaman 1,2 milyon hafif ticari araç 
operasyonel kiralama firmaları tarafından yönetilmektedir. 

Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Hırvatis-

tan, Romanya ve Slovakya’da 2014 – 2018 

yılları arasında operasyonel kiralama firma-

ları tarafından gerçekleştirilen alımların yıl-

lık yüzde 9,5’lik bir büyüme ile artması bek-

lenirken, Türkiye’de aynı periyotta yüzde 

10’luk büyüme beklenmektedir. 

Pazar büyüklüğü açısından ele alacak olur-

sak Türkiye’de araç parkında yüzde 8’lik bü-

yüme beklentisine karşılık, Orta & Doğu Av-

rupa ülkeleri için bu oran yüzde 5’te kal-

maktadır. Sadece Türkiye’de yıllık erişilen 

100 binlik araçlık alım rakamları bu 6 ülke-

de toplam 110 binde kalmaktadır. Hem yıllık 

Operasyonel Kiralama Yeni Araç Alımları - 2014
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Operasyonel Kiralama Aktif Araç Parkı - 2014

önüne alındığında, büyük ve küçük işletme-

ler dâhil 500 binlik bir hafif ticari parkı tah-

min edilmektedir. Bu kısıtlamaların kalkma-

sı halinde Avrupa ülkelerindeki erişilen po-

tansiyel ve Türkiye’deki henüz erişilemeyen 

pazara bakarak sektörün daha da hızlı büyü-

me rakamlarına ulaşacağını söylemek yan-

lış olmaz. 

TOKKDER araştırmalarında da gösterildi-

ği üzere filo kiralama firmaların özellikle 

KOBİ’lere (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) 

ulaşarak gerçekleştirdiği büyüme önümüz-

deki yıllarda Anadolu’nun diğer bölgelerin-

deki büyüme ile devam etmesi beklenmek-

tedir. Şu anda Istanbul ve Marmara bölgesi, 

İzmir ve Ankara dışında pazar halen olduk-

ça küçük ve operasyonel filo kiralamanın 

avantajları firmalar tarafından bilinmemek-

tedir. Filo kiralama firmalarının bu bölgeler-

de aktivitelerini artırmaları ve yeni ofisleriy-

le yer almaları büyümenin coğrafi anlamda 

da gerçekleşeceğini göstermektedir. 

Filo ve Operasyonel Kiralama Sektöründe 
Yeni Trendler

Frost & Sullivan olarak yapılan çalışmada, 

Batı Avrupa ülkelerindeki ekonomik dur-

gunluklar, şirket harcamalarının kısıtlan-

ması sonucunda, filo kiralama oyuncuları 

da kendilerini klasik filo firmaları olarak de-

ğil mobilite hizmeti sağlayıcıları olarak ko-

numlandırmaktadırlar. Artık sektörde su-

nulan ürünlerin standart filo kiralamadan, 

daha esnek ve toplam kullanım maliyetle-

rini düşürecek; tren, toplu taşıma, bisiklet, 

taksi, “car sharing” (araç paylaşımı) gibi 

farklı ulaşım opsiyonlarını da içeren ürün-

lere döndüğü görülmektedir. Bu da bu ül-

kelerdeki global oyuncuların büyümek adı-

na yeni pazar arayışlarının yanında kendi-

lerini bulundukları pazarlar içerisinde fark-

lılaştıracak ve büyümeye yönelik planladık-

ları hamleler olarak açıklanabilir. Bunlara ek 

olarak, Avrupa’nın gelişmiş pazarlarına bak-

tığımız zaman, İngiltere başta olmak üzere, 

Almanya ve Fransa gibi ülkelerde çalışan 
motivasyonlarını artırmak ve getirdiği vergi 
avantajları sebebiyle, şirket ve çalışan ara-
sında yapılan anlaşma ile şirketler çalışanla-
rına maaşlarının bir kısmı olarak araç sağla-
maktadır. Karşılıklı kazan-kazan özellikli, ça-
lışanların şirketine kiralama firmaları tara-
fından sunulan indirimden yararlanması ve 
şirketin de vergi avantajı elde etmesi, özel-
likle İngiltere’de bu tür motivasyonel kirala-
ma ürünlerinin öne çıkmasını sağlamakta-
dır. Frost&Sullivan araştırmasına göre, Batı 
Avrupa ülkelerinde şirket araçlarının yakla-
şık olarak yüzde 55’lik bir kısmı çalışanların 
görev  tanımları dışında, kişisel kullanımla-
rı için verilmektedir. Ancak yapılan araştır-
ma Türkiye’de bu oranın yüzde 15 ile sınır-
lı kaldığını göstermektedir. Frost & Sullivan 
olarak, özellikle ÖTV ve yükselen kurlar se-
bebiyle her yıl artan araç fiyatları göz önü-
ne alındığında, orta vadede Türkiye’de de 
benzer uygulamaları beklemekteyiz. Uzun 
vadede ise global mega trendler göz önüne 
alındığında, “Millenials” jenerasyonunun iş 
hayatında yer almaya başlaması ve sahip 
olmaktan çok kiralamaya/paylaşmaya yöne-
lik değişen son kullanıcı trendleri, şirketle-
rin çalışanlarına daha fazla araç sağlamala-
rı ve filo kiralama firmalarının sadece mev-
cut operasyonel kiralama değil mobilite an-
lamında şirketlerin ve çalışanların istekleri-
ne özel çözümler üretebilecek birer çözüm 
üreticileri haline gelmeleri kaçınılmazdır. l

>> Türkiye 2014 yılında yıllık yaklaşık 100 bin adet operasyonel 
kiralama araç alımı ile İspanya’yı geride bırakarak araştırma 
dâhilindeki 26 ülke arasında 7. sıraya yerleşmiştir. 2018 yılına 
gelindiğinde ise Belçika’yı da geride bırakarak 6. sırada yer 
alması öngörülmektedir. 





46

>> RÖPORTAJ

MAYIS-HAZİRAN 2015 I SAYI 80

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder 
misiniz?

İ kincielotomobilim markası Okar 
Otomotiv’in 25 yıllık tecrübesiyle ku-
rulmuş, kurumsal anlamda kullanılmış 

araç hizmeti veren bir markadır. İkincielo-
tomobilim, kullanılmış araç alım satımında 
kendine özgü standartları ve yüksek hizmet 
kalitesiyle kullanılmış araç ticaretinde refe-
rans noktası olmayı hedeflemektedir.

İkincielotomobilim bünyesinde satışa sunu-
lan tüm modeller detaylı ekspertizden geçi-
rilir ve ekspertiz sonuçları tüketicilerle açık-
ça paylaşılır. Ayrıca özellikle titizlikle uygu-
lanan kilometre garantisi sayesinde kulla-
nılmış araç pazarında yaşanan kilometre 
sahtekarlığı tamamen ortadan kaldırılmış 
olur. 

Kullanıcılara ikincielotomobilim şubelerin-
de sadece satış hizmeti değil aynı zamanda 
takas, sigorta, kredi gibi hizmetler de sağ-
landığından, araç alım satımıyla ilgili tüm 
işlemlerin aynı yerden ve hızla yapılması te-
min edilir. Kullanılmış otomobil pazarının 
en değerli bölümünü oluşturan ilk kez el de-
ğiştiren gerçek ikinci el araçlar üzerine çalı-
şan ikincielotomobilim, bu konuda da sek-
törün lideri olarak faaliyet göstermektedir.

İstanbul’da Kavacık ve Beylikdüzü şubele-
ri ile birlikte Adana şubesi de bulunan ikin-
cielotomobilim, kullanılmış araç pazarında-
ki yaşanan güvensizlik problemini ortadan 

muz da bünyemizde hizmet veren ve kirala-

ma şirketlerinin anlaşmalı kurumudur.

Bu tarz bir hizmet alırken, operasyonel ki-

ralama ve günlük kiralama firmaları nelere 

dikkat etmelidir?

Kiralama şirketlerinin kullanılmış araçlarını 

satışa sunduğunda dikkat etmesi gereken 

en önemli konunun alıcı tarafın güvenirliği 

ve devamlılığı olması gerektiğini düşünüyo-

rum. Bizim gibi, kiralama şirketlerinin araç 

havuzları ile düzenli ve sürekli ilişki içerisin-

de bulunan firmaların öncelikli olması ge-

rektiğine inanıyorum. Elbette bu ilişki kar-

şılıklı bir ilişkidir. Biz de alıcı olarak onların 

beklentilerini karşılayacak tekliflere ulaşma-

lıyız ki bu ilişki sürdürülebilir olabilsin.

Günlük kiralama ve operasyonel kiralama 

firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek 

için neler yapıyorsunuz? 

Bizim iş kolumuzun önemli ortaklarından 

biri olan kiralama şirketleri ile yakın ilişki 

içerisinde bulunmamız zaten işin doğası ge-

reği şart. O şirketlerde çalışan profesyonel-

ler, o profesyonellerin çalışma yöntem ve 

tarzları, bizim işimizin sağlıklı yürüyebilme-

si için takip edilmesi gereken konular. Sağ-

lıklı çalışma ortamının temini için yakın iliş-

kiyi korumak ve mümkünse daha da geliş-

tirmek gerekiyor. Bu sebeple karşılıklı gü-

ven ortamı içerisinde sağlıklı bilgi transferi 

üzerinde en çok durduğumuz faktörlerdir.l

kaldırmaya yönelik çözümleri ve tüketiciler 
ile kurduğu yakın ilişki ile sektörün en hız-
lı büyüyen firmalarından biri olarak dikkat 
çekmektedir.

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

Kullanılmış araç perakendecisi olarak biz tü-
keticilere sunduğumuz araçların temininde 
operasyonel ve günlük kiralama şirketleri 
ile yakın bir ilişki içerisindeyiz. Kiralama şir-
ketlerinden satışa sunulan araçların bakım 
ve onarımlarının düzenli olarak gerçekleşti-
rilmesi bizim tüketicilere sunduğumuz ga-
rantiler açısından büyük önem taşıyor. Ki-
ralama şirketlerinin payının büyümesi bi-
zim de araç satın alma havuzumuzu büyüt-
tüğünden aynı hedefe doğru giden ve bir-
birini tamamlayan iki önemli iş kolu oldu-
ğumuzu düşünüyorum. Sonuç olarak kira-
lama şirketleri bizim çok önemli kaynakla-
rımızdan biri olurken biz de onların kar rea-
lizasyonu yapmalarına aracılık eden ve geri 
dönen araçların istikrarlı bir şekilde nakde 
dönüşmesini sağlayan bir iş ortağı olarak 
bulunuyoruz.

Ayrıca Adana ve çevresinde hemen hemen 
tüm kiralama şirketlerine Otodoktor hasar 
onarım merkezi ve Nissan ve Renault yetki-
li servis hizmetleri ile fayda sağlıyoruz. Ada-
na ve civarının en büyük hasar onarım mer-
kezlerinden biri olan Otodoktor kuruluşu-

Kiralama şirketleri 
bizim çok önemli 
kaynaklarımızdan biridir 

ikincielotomobilim.com

SAMİ NACAROĞLU
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Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 
firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsu-
nuz?  

F irmamızın sunduğu hizmetler kurum-
ların yatırım yapacağı araçların piya-
sadaki güncel durumlarını, geçmiş 

dönemde gerçekleşen 2. el fiyatlarını, uzun 
dönemli operasyonlarda RV değerini, mar-
ka bağımsız profesyonel bir kurum gözüy-
le yapılan değerlendirmelerini görüp, fiziki 
ve mali pozisyonlarını, otomobil yatırımları-
na verecekleri yönü analiz etme imkanı ve-
riyor.

Ayrıca kira süresi tamamlanmış yada ta-
mamlanacak olan araçların güncel ikinci el 
değerlerini görüp, bütçe ve finansman aya-
ğına hangi noktalarda temas etmeleri gere-
keceğini, piyasada gerçekleşen  rakamlar-
la kendi satış gerçekleşme rakamlarını ana-
liz edip, satış bacağında pozisyon almaları 
sağlıyor.

Kiralama sürecinde ETG marka model ağacı 
sayesinde kiraya verilecek olan aracın, tek-
nik ve donanım özelliklerine hızlı ve güveni-
lir bir şekilde ulaşım sağlayıp, müşteri bilgi-
lendirme tarafını güçlendirir.

Belirli aralıklarla yayınlanan sektörel geli-
şim, marka bazlı analizler sayesinde, ticari 
faaliyetlerini ve yatırım yapmayı planladık-
ları markaları daha objektif görür.

Bu tarz bir hizmet alırken, operasyonel ki-

ralama ve günlük kiralama firmaları  nelere 

dikkat etmelidir?           

Etg olarak profesyonel uzmanlar ile çalış-

maktayız. Anlaşma içinde olduğumuz ku-

rumlar ve saha ekibimiz sayesinde piyasa-

Doğru verileri,
doğru analiz ediyoruz

Hüsamettin YALÇIN
Eurotax Otomotiv Bilgi 
Hizmetleri A.Ş.
Genel Müdür

l	Güncel ikinci el pazar değeri (Bir 
ikinci el aracın güncel, aktif ve ger-
çek pazar fiyatı)

l	48 aya kadar güncel RV -residual va-
lue- değeri (12 ay, 24 ay, 36 ay ve 48 
ay sonraki ikinci el değeri)

l	Marka model analizi

l	Filo sahibi kurumların  otoparkları-
nın kümülatif olarak güncel ve ger-
çek pazar değeri

l	Sabit aralıklarla sektörel gelişim ve 
marka bazında analiz, raporlama

l	Türkiye otomobil pazarında aktif ve 
güncel olarak satışta olan tüm 0km 
(yeni) binek ve hafif ticari araçların 
model ağacı (marka-model-model 
tipi yapı ağacı)  teknik bilgileri, stan-
dart - opsiyonel donanımları ve liste 
ve kampanyalı 0 km fiyatları. Bu da-
taların günlük olarak güncellenme-
si.

l	Türkiye otomobil pazarında 2000 
yılından bugüne kadar satılmış 
olan tüm geçmiş (historical) binek 
ve hafif ticari araçların model ağacı 
(marka-model-model tipi yapı ağa-
cı)  teknik bilgileri, standart - opsi-
yonel donanımları ve bugüne kadar 
olan tüm liste ve kampanyalı fiyatla-
rı.

>> Uzun zamandır Türkiye'de faaliyet gösteren Eurotax, otomobil firmalarına, bankalara, sigorta 
şirketlerine ve filolara otomotiv ile ilgili her türlü datayı sağlayan en büyük data şirketlerinin 
başında geliyor. Eurotax Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin YALÇIN data faaliyetlerinin nasıl 
oluştuğunu, doğru datanın önemini aktardı.

Eurotax'ın sunduğu hizmetler
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dan sürekli taze ve yeni data almaktayız. 
Bünyemizdeki analistler, sektörünün içinde-
ki uzmanlarımız ve arka planda çalışmakta 
olan güçlü yazılım ve algoritmalar sayesin-
de, çok küçük sapmalarla pazarın reel ana-
lizini yapmakta, ikinci el otomobilde güncel 
pazar değerlerini tahmin etmekteyiz. 

Pazara bakış açımız masa başı olmayıp, di-
namik pazarda bir çok kişi ve kuruma temas 
ederek data havuzunu sürekli olarak güncel 
ve dinamik tutmaktayız. Elde ettiğimiz bilgi-
leri çok ciddi filtrelerden geçirip, gerçek an-
lamına ulaştırdıktan sonra iş ortaklarımızla 
paylaşmaktayız. Yüksek yatırım maliyeti ge-
reken operasyonel ve günlük kiralama şir-
ketleri yada benzer yatırımlara yönelecek 
olan kurumların öncelikle dikkate alması 
gereken 3. göz unsurunun en dinamik örne-
ğiyiz. Kurumların değerlerini koruyup, yatı-
rımlarını ve risklerini kontrol altında tutabil-
mesi için çok önemli geri bildirimler sağla-
maktayız. 

Kurumların bu tip hizmetleri almadan önce 
kurumların geçmişini, pazardaki konumları-
nı, çalışanların etkinliği ve kullanılan dona-
nımların kalitesine dikkat etmesi gerekir.

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

Ekibimiz otomotiv, yazılım, istatistik alanla-

rında uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. 

Geçmişi çok uzun yıllara dayalı sağlam bir 

tecrübeye sahip yurt dışı kaynaklı global bir 

kurum olduğumuz için, çalışanlarımız kira-

lama ve otomotiv alanlarında bire bir çalış-

mış olup, bu konularda eğitim ve tecrübeye 

sahip insanlardan oluşmaktadır. 

Aynı dili konuşabilme yetisine sahip oldu-

ğumuz için, sektörün ve kurumların ihtiyaç-

larına hızla temas edebilmekteyiz.  Piyasa-

ya yeni çıkacak olan araçların bilgilerine çok 

daha önce ulaşıp, bunların Türkiye pazarın-

da yaratacağı etkiye, yatırım değerleri, uzun 

dönemli geri kazanımları gibi konuları çok 

daha önce analiz edip iş ortaklarımızla pay-

laşabilmekteyiz. Piyasanın direk içinde olup 

sürekli olarak dinamik bilgi aktarımı ve ana-

lizler yapabiliyoruz. 

Özellikle operasyonel kiralama firmaları 

bir finans kurumu mantığında çalıştığı için, 

ekonomi ve finans piyasalarını çok yakın-

dan takip etmekteyiz. Bu sayede ortak bir li-

san oluşturup, kurumlara yarattığımız fay-

dalardan, verilerimizden oluşan analiz ve 

raporlardan örnekler sunarak birlikte çalış-

ma imkanı sağlamaktayız. l 

Ekibimiz otomotiv, yazılım, istatistik alanlarında uzmanlaşmış 
kişilerden oluşmaktadır, geçmişi çok uzun yıllara dayalı sağ-
lam bir tecrübeye sahip yurt dışı kaynaklı global bir kurum ol-
duğumuz için, çalışanlarımız kiralama ve otomotiv alanlarında 
bire bir çalışmış olup, bu konularda eğitim ve tecrübeye sahip 
insanlardan oluşmaktadır. 
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Kısaca TOKKDER’in kuruluşundan bahse-
debilir misiniz? Hangi vizyonla yola çıktı-
nız? 19 yılda neler değişti?

D aha ziyade turizm gelirlerinin ülke ge-
neline dağılmasında çok önemli rolü 
bulunan turistik amaçlı günlük araç 

kiralama firmalarının gelişimi için birkaç ar-
kadaşla kurmuş olduğumuz TOKKDER, filo 
kiralama pazarının gelişmesiyle tüm sektö-
rü kucaklayan, 116 üyeli, otomotiv sektö-
ründe söz sahibi olan önemli bir dernek ha-
line geldi.

Bu sürede pazar nasıl gelişti?  

1996 yılında 10 bini geçmeyen toplam araç 
kiralama pazarı bugün 250 binleri zorlamak-
tadır. Asıl ivme 2001 ekonomik krizinin ar-
dından talebin artması sonucu operasyo-
nel filo kiralamanın gelişmesiyle yaşanmış-
tır. Bu hızlı gelişime en büyük katkı sektörü 
tanımaya başlayan ve önünü açan banka-
lardan gelmiştir. 2005 yılından itibaren ya-
bancı yatırımcıların ve oyuncuların sektö-
re ilgi göstermesiyle büyümenin her geçen 
gün artacağı sinyalleri verilmiştir. Bugün ül-
kemizde satılan her 100 aracın yaklaşık 15’i 
kiralama firmaları tarafından satın alınmak-
ta olup bu oranın önümüzdeki yıllarda geliş-

Oto Plan olarak bilgi birikim ve tecrübe-
mizle sektöre yeni bir soluk olmayı hedef-
ledik ve sadece kurumsal büyük müşterile-
re odaklandık. Butik hizmet anlayışına da-
yalı bir strateji geliştirdik. Hantallaşmaya-
cak model üzerine kurguladığımız sistemi-
miz ile müşterilerimizin çözüm ortağı olma-
yı hedefledik. Genç ve küçük bir şirket olma-
nın getirdiği bazı avantajları en iyi şekilde 
kullandığımıza inanıyorum. En iyi IT siste-
mine sahibiz. Esnek bir yapımız var. Bu sa-
yede müşterinin hayal ettiği hizmeti fiyat-
landırabiliyoruz. Plansız büyümenin getirdi-
ği hantallıktan uzak olduğumuz için müşteri 
memnuniyetine yatırım yapabiliyoruz.

Bunların yanı sıra sektörü çok iyi tanıyoruz. 
Sizin de bildiğiniz gibi Oto Plan’ın kurucusu 
Mürşit UNAT Türkiye’de operasyonel araç 
kiralama sektörünün de kurucularından bi-
risidir. Hem onun hem benim hem ekibi-
mizin sektörel bilgi birikim ve tecrübemiz-
le müşterilere farklı çözümler sunmayı he-
defliyoruz. 

Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizden bahse-
debilir misiniz?

Misyonumuzu, Türkiye operasyonel araç 
kiralama pazarını genişletmek ve geliş-
tirmek olarak özetleyebilirim. Bu neden-
le TOKKDER’le yakın çalışıyoruz, her alan-
da birikimlerimizi paylaşarak sektöre fayda 
sunmayı hedefliyoruz.

Oto Plan Türkiye’nin en hızlı büyüyen filo ki-
ralama şirketleri arasında geliyor. Henüz ku-
rulmamıza rağmen daha şimdiden kontrat-
lı araç sayımız  5.000’e ulaştı. Sahip olduğu-
muz tecrübe, dinamizm ve yenilikçi ruhla 5 
yıl içerisinde sektörün en tercih edilen fir-
ması olmayı hedefliyoruz. l

miş ülkelerde olduğu gibi %40’lara çıkması 
beklenmelidir.

Oto Plan’dan biraz bahseder misiniz? 

Büyüyen ve daha da büyüyecek bu pazar 
içerisinde Oto Plan yeni bir firma gibi dursa 
da aslında genlerinde taşıdığı TOKKDER ku-
rucu üyeliği ve Türkiye’nin ilk kurulan ope-
rasyonel filo kiralama şirketlerinden birisi 
olmanın getirdiği deneyimle sektöre hızlı ve 
kuvvetli bir giriş yapmıştır. Oto Plan üç yıl 
içinde kurumsal filo kiralama pazarının en 
önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. 

Bu rekabetçi ortam karşısında nasıl bir stra-
teji izliyorsunuz?

Rekabetçi ortamda nasıl bir strateji izledi-
ğimizi ise en kolay şöyle anlatabilirim. Ku-
rumsal müşterilerin hizmet düzeyini en üst 
seviyede talep etmelerine karşın,  en eko-
nomik fiyat beklentileri kiralama firmalarını 
KOBİ’lere yönlendirmiştir. Ancak KOBİ’lere 
pazarlama ve satış yapabilmek için satış 
kadrolarını genişletmek ve ciddi reklam büt-
çeleri oluşturmak zorunda kalan firmaların 
sabit giderleri artmış; bu durum hantallaş-
maya neden olmuştur. Bugün rakip firma-
larda çalışan personel sayısı 100-200 kişilik 
kadrolara ulaşmıştır. 

Sektörel bilgi birikim ve 
tecrübemizle müşterilere 
farklı çözümler sunmayı 
hedefliyoruz

>> TOKKDER kurucu üyesi ve Oto Plan Genel Müdür Yardımcısı 
Ertan VULUVAN’la derneğin kurulduğu 1996 yılından bugüne, 
sektördeki gelişmeleri ve bundan sonrası için beklentilerini 
konuştuk.
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Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder 

misiniz?

M obiliz’in temelleri, 2004 yılında 

Ankara’da atıldı. Araç takip sektö-

ründe 20 yılı aşkın deneyim ve bilgi-

ye sahip uzman bir ekip tarafından kurulan 

Mobiliz, imza attığı projeler, yarattığı ilkler 

ve yakaladığı büyüme performansı ile kısa 

zamanda Türkiye’de araç takip sektörünün 

oyun kurucusu olmayı başardı. Uluslararası 

yatırımcıların radarına girmeyi başaran Mo-

layarak operasyonel verimliliği artırma gü-

cüne sahip. 

Mobiliz, bugün FiloTürk Araç Takip ve Filo 

Yönetim Sistemi ile, pek çoğu kendi sek-

töründe lider 15 bini aşkın firmaya ve 

250.000’nin üzerinde araca hizmet veriyor. 

Aracı olan tüm işletmelere hem ciddi bir gi-

der kalemi oluşturan yakıt giderlerini düşür-

meye hem de filo disiplinini sağlama yoluy-

la performanslarını ve verimlerini artırmaya 

yönelik çözümler sağlamaktayız. 

biliz, 2012 yılı sonunda Mediterra ile gerçek-

leştirilen stratejik ortaklık ile dünya çapında 

oyuncu olma yolunda önemli bir adım attı.

Mobiliz, dünyada hızla yükselen yeni tekno-

lojiler arasında yer alan ve gelişmiş ülkele-

rin yatırım yapma kararı aldığı en kritik 10 

teknoloji arasında sayılan Makineler Arası 

İletişim (M2M) alanında faaliyet gösteriyor. 

Araç tarafında M2M uygulaması olarak ta-

nımlanan araç takip ve filo yönetim sistem-

leri, yakıt tasarrufu, kontrol ve güvenlik sağ-

Mobiliz CEO’su 

ÖZLEM YEŞİLDERE

Türkiye’de araç takip

sektörünün oyun

kurucusu olmayı başardık
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Hayati önem taşıyan, sürücünün aracı na-
sıl kullandığına dair bilgileri, ani hızlanma, 
sert fren, savrulma gibi kötü kullanım kayıt-
larını raporluyoruz. Sektörlerin ihtiyaçları-
na uygun geliştirdiğimiz çözümler sayesin-
de yaklaşık 80 çeşit raporlama üretebiliyo-
ruz. Sağlıktan lojistiğe, okul servis araçların-
dan, bankaların zırhlı araçlarına, soğuk zin-
cir araçlarından iş makinelerine kadar bir-
çok farklı sektörde sistemlerimiz kullanılı-
yor.

Hizmet verdiğimiz markalar arasında; Türk 
Telekom, T.C. Merkez Bankası, Türkiye İş 
Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Finansbank, 
HalkBank, YapıKredi, Turkish Bank, De-
nizbank, Ford, BP, EnerjiSA, Turkish Opet, 
Borusan Lojistik, Hedef Filo, Gürsel Tu-
rizm, Güvenok Lojistik, TÜVTURK, Vestel, 
Pepsi, Coca-Cola, Erikli, Erbak Uludağ Ga-
zoz, Keskinoğlu, Beşler, Özsüt, Altınmar-
ka, Yörükoğlu, Bağdat Baharat, Milangaz, 
Demirdöküm-Vaillant, TNT, Mağdenli, Sela-
moğlu, Tırsan, Alışan, Ceva, Gefco, Güriş, 
Onur Taahhüt, Çankaya Belediyesi, Sakar-
ya Büyükşehir Belediyesi, Acıbadem Sağlık 
Hizmetleri, UNDP, Huawei, Medline, Metro 
Turizm, Nilüfer Turizm gibi çok sayıda sek-
törünün öncü şirketleri yer alıyor. 

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

Mobiliz, FiloTürk Araç Takip ve Filo Yönetim 
Sistemi ile operasyonel kiralama ve günlük 
kiralama firmaları için büyük önem arz eden 
araç çalınmalarının önüne geçmek için uydu 
üzerinden alınan tüm verileri anında değer-
lendirip firmalara ulaştırıyor. Sistem, aracın 
çalınması durumunda uzaktan aracın hare-
ketini engelleyebiliyor ve bulunduğu lokas-
yona güvenlik güçlerini sevk ediyor.   

Sistem ayrıca sürücünün aracı nasıl kullan-
dığına dair bilgileri, ani hızlanma, sert fren, 
savrulma gibi kötü kullanım kayıtlarını ra-
porluyor. Araçların ilk kiralama kriterleri ile 
kiralama işleminden sonra sahadan (hız, 
toplam kilometre, kötü araç kullanım bilgi-
leri vb) elde edilen kullanım bilgilerini, kira-
layan kişi hakkında güncel ve tarihçe bazın-
da verileri elde edebiliyor. Bu bilgileri arşiv-
leyebiliyor ve hem anlık hem de gelecekteki 
araç kiralama faaliyetlerinde veri olarak kul-
lanılmasını sağlıyor. 

çok farklı uzmanlıkları bir arada bulundur-

mayı gerektiren sistemlerdir. İçerisinde ile-

tişim teknolojisi, yazılım teknolojisi, uydu 

teknolojisi, veri tabanı, veri güvenliği, yük-

sek miktarda neredeyse gerçek zamanlı veri 

işleme teknolojisi, sayısal haritalar üzerine 

dayalı coğrafi bilgi sistemleri ve çok sunu-

culu şebeke altyapıları gibi pek çok disipli-

ni barındırmaktadır. Araç tarafında da, mo-

bil ortamda çalışmaya uygun yüksek güve-

nilirlikli sorunsuz çalışan ürün gereksinimi 

vardır. 

Her sektör gibi operasyonel ve günlük kira-

lama sektörünün de kendine özgü sorunları 

bulunmaktadır ve kiralanan filonun deneti-

mi güvenlik ve diğer pek çok nedenle önem 

arz etmektedir. Mobiliz, bilişim teknolojisin-

deki en son yenilikleri takip ederek, kurum 

ve kuruluşların verimliliğini ve küresel reka-

bet güçlerini artırma yönünde teknolojiler 

geliştirmektedir. 

Mobiliz’i üstün kılan bir diğer önemli özellik 

sektörel çözüm sunma becerisi ve entegras-

yon kabiliyetidir. Sektörün gereksinimleri 

ve müşterilerin taleplerine göre ihtiyaç du-

yulan bilgilerin şekli, türü ve kullanım alan-

ları farklı olmaktadır. Sektörlerin ihtiyaçları-

na uygun geliştirilebilen sektörel çözümler 

sayesinde çok çeşitli raporlamalar üretile-

bilmektedir. 

Sağlıktan dağıtıma, servis araçlarından, 

iş makinelerine kadar birçok farklı sektör-

de araç takip sistemlerimiz kullanılmakta-

dır. Amaca yönelik geliştirilen mobil iş çö-

zümlerimiz, sektördeki firmaların verimini 

önemli ölçüde artırmaktadır. l

Hayati önem taşıyan, sürücünün aracı nasıl kullandığına dair 
bilgileri, ani hızlanma, sert fren, savrulma gibi kötü kullanım 
kayıtlarını raporluyoruz. Sektörlerin ihtiyaçlarına uygun geliş-
tirdiğimiz çözümler sayesinde yaklaşık 80 çeşit raporlama üre-
tebiliyoruz. 

Mobiliz tarafından sunulan sistem sayesin-
de, operasyonel kiralama ve günlük kira-
lama firmalarının çalınma, kaza veya kötü 
kullanım kaynaklı maddi kayıplarının fazla 
olması nedeniyle, sigorta firmalarının çok 
yüksek kasko bedeli talep etmesinin önüne 
geçiliyor. 

Araçların bazı orjinal parçalarının değişti-
rilmesi gibi suistimaller de sensörler yardı-
mıyla önleniyor ve buna teşebbüs girişimle-
rinden firma anında haberdar ediliyor.

Mobiliz’in operasyonel ve günlük kiralama 
firmalarına sunduğu hizmetler ile: 

l	Araçların farklı bir lokasyona bırakılma-
sı konusunda yaşanan sıkıntıların önüne 
geçilebilmektedir.

l	Filo kiralayan firmaların iş organizasyon-
larını yapabilmesi için firmaların kirala-
dıkları araçları sahada izlemesi, yönetme-
si ve faaliyetlerinin raporlanması sağlan-
maktadır.

l	Aracın çalınması ve suç işlenmesi duru-
munda araç ile ilgili geçmiş konum tarih-
çesi çıkarılabilmektedir.

l	Uzun dönemli araç kiralamalarda, aracın 
zamanında bakımının yapılmaması, kaza 
olduğunda firmaya bildirilmemesi ve ara-
cın kötü kullanımından kaynaklanan si-
gorta ihtilaflarının ortadan kaldırılabilme-
si sağlanmaktadır. 

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

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri içeri-
sinde bir çok farklı teknolojiyi barındıran ve 
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Araç kiralama operasyonel
avantajlar sağlıyor

DÜZELTME VE ÖZÜR

Dergimizin 79. sayısında Sayın Murat ÖRNEKOL'un röportajı teknik bir hata yüzünden Sabiha Gökçen 
Havalimanının görseliyle birlikte yayınlanmıştır. Bu hata için Sayın Murat ÖRNEKOL'dan özür dileriz.

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-
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.

TAV Havalimanları, Başkan Yardımcısı – İşletmeler (COO)

Murat ÖRNEKOL









58

ÜYELERİMİZDEN>>

MAYIS-HAZİRAN 2015 I SAYI 80

Firmanızın kuruluş tarihinden 
ve vermiş olduğunuz 
hizmetlerden bahseder 
misiniz?

2 014 yılının sonunda 
kurulan Corporent 
kurumsal firmaların tüm 

premium otomobil kiralama 
ihtiyaçlarını aynı çatı altında 
karşılamayı amaçlayarak 
yola çıktı. 1 günden 48 aya 
kadar tüm premium otomobil 
modellerini isterseniz şoförlü 
olarak kiralayabileceğiniz 

Corporent kurumsal 
müşterilerin ihtiyaçları 
konusundan tecrübe sahibi 
olması sebebiyle, beklentilerin 
üzerinde bir hizmet kalitesi 
sunmayı amaçlamakta. 
Corporent markasını, diğer 
global ve kurumsal rent a 
car şirketlerinden ayıran 
en önemli özelliği, müşteri 
memnuniyetini ön planda 
tutan, basit ve hızlı süreçleri. 
Hedefimiz kiralama pazarında 
aylık kiralama konusundaki 
açıklığı kapatmak ve uzun 
vadede buranın sahibi 
olmak. Geçtiğimiz ay pazarda 
BMW’nin elektrikli otomobili 
olan i3’ü kiralayarak ilk 
Premium Elektrikli otomobili 
sözleşmesini yaptık. 2015 
yılında sektöre bir çok yenilik 
daha getirmeyi planlıyoruz. 

Firmanızın araç parkından 
ve hizmet vermiş olduğunuz 
bölgelerden bahseder misiniz?

Haziran ayı itibariyle tümü 
premium 60 araçlık parkımızla 
hizmet vermekteyiz. 
Hedefimiz ağustos ayında 
100, yılsonunda ise 180 
adede ulaşmak. Şu an için 
sadece İstanbul’da hizmet 
vermekteyiz. Kurumsal 
firmalara hizmet vermemiz 
sebebiyle süreçte ağırlıklı 
büyük şehirlerde var olmayı 
hedefliyoruz. 

Firmanızın varsa ortakları 
kimlerdir? 

Ortaklarımda uzun yıllar 
otomotiv sektöründe görev 
yapmış kişiler. Cenk Kazancı 
18 yıl geçirdiği Borusan 
Oto’dan Kullanılmış Oto 
Grup Müdürlüğü görevinden 
ayrıldı, Özüm Sönmezalp 
ise sektörde en son  Aston 
Martin Marka Müdürlüğü 
görevini üstlenmişti. Ben ise 
13 yıl önce satış danışmanı 
olarak girdiğim Kosifler 
Oto’dan İstanbul Bölüm Satış 
Müdürlüğü görevimi devam 
ettirirken ayrıldım.

Firmanızın hedeflerinden ve 
TOKKDER üyesi olmanızın 
nedenleri nelerdir?

Corporent’in hedefi premium 
sınıfta sağlayacağı müşteri 
memnuniyeti ile akla ilk 
gelen firma olmak. Sektöre 
getireceğimiz yeniliklerle öncü 
olup her yıl araç parkımızı 
büyüteceğiz. 

Kiralama sektöründeki ortak 
sorunların aşılması, hizmet 
kalitesinin yükselmesi ve tüm 
kiralama firmalarının ortak sesi 
olması açısından TOKKDER 
çok önemli bir dernek. Yaptığı 
çalışmalar özellikle kısa zaman 
önce hayata geçirilen KKB Reel 
Sektör Kredi Değerlendirme 
Sistemi ile araç kiralama 
sektörüne büyük fayda 
sağladığına inanmaktayız.l

CORPORENT

Barkın PINAR
Yönetici Ortak
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takip edebilmektedirler. 
Müşteri memnuniyetini şirket 
felsefemizin vazgeçilmez 
değeri yaptığımızı, 
sunduğumuz benzer 
uygulamalar ile icraata 
dökmekteyiz. Değerlerimize 
bağlılığımız sayesinde 
müşterilerimizle ilişkilerimiz 
yıllarca sürmektedir. 

Firmanızın araç parkından 
ve hizmet vermiş olduğunuz 
bölgelerden bahsedermisiniz?

Sektörün birçok kolunda 
hizmet vermek üzere 
planlanmış bir araç parkını 
yönetmekteyiz. Günlük 
araç kiralama, kısa dönem 
kiralama, Shutlle ve filo 
kiralama hizmetlerimizi 
destekleyebilecek seviyede 
farklı segment, marka ve 
gruplardan oluşan araç 
parkımız ile Türkiye’nin her 
yerinde müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. Ayrıca 
Türkiye’de yatırım yapmakta 
olan alanında lider yabancı 
firmalara da hizmetlerimizi 
sunmaktayız.

Firmanızın hedeflerinden ve 
TOKKDER üyesi olmanızın 
nedenleri nelerdir?

RENTRENT Filo Kiralama 
olarak sahip olduğumuz 
deneyimi yepyeni kurum ve 
kuruluşlarla buluşturmak 
ve bu bağlamda hizmet 
kalitemizin daha geniş 
çevrelere ulaşmasını 
sağlamayı amaçlıyoruz. 
Türkiye otomobil kiralama 
alanında sektöre yenilikler 
katmak ve yeniliklerden fayda 
sağlamak amacı ile araç 
filomuzu sağlıklı bir büyüme 
ile hizmet verdiğimiz sektörleri 
daha fazla çeşitlendirerek, 

çalışmalarımıza inanarak 
devam etmekteyiz.

TOKKDER gibi sektörün 
nabzını tutan öncü bir sivil 
toplum kuruluşunun bir 
parçası olmak amaçlarımıza 
ve şirket vizyonumuza 
uygun düşmektedir. Bu 
noktada sektörün sorunlarını, 
çözümlerini ve gelişimi 
açısından TOKKDER’in 
kamuoyunu bilgilendirmesi 
hedeflerine ulaşması açısından 
önem arz etmektedir.

Son olarak RENTRENT 
Enterprise’dan bahsetmiştiniz, 
biraz daha detay verebilir 
misiniz?

RENTRENT Enterprise, 
günlük kiralama, kısa dönem 
kiralama, shutlle ve filo 
kiralama hizmetlerini veren 
kuruluşların yönetim ve 
işletme aşamalarında kayıt 
altında tutmak istedikleri 
tüm verileri sistemli olarak 
organize eden müşteri ve iş 

ortaklarının da dahil olduğu 
çok katmanlı üst düzey bir bilgi 
işlem sistemidir. Özel olarak 
bünyemizde geliştirmekte 
olduğumuz sistemimiz, bir 
RENTRENT yatırımıdır. Üst 
düzey hesaplamalardan tutun 
da, mobil platformlardan 
erişime kadar zorlu 
teknolojilerle başarıyla 
başa çıkan sistemimizi 
Türkiye’ye ve ardından 
dünyaya kazandırmak gibi 
düşüncelerimiz mevcut. 
2016’ın ilk çeyreğinde 
sektörümüzü bu konu ile 
ilgili detaylı bir şekilde 
bilgilendireceğiz. Sunulan 
hizmet ile orta ve büyük 
ölçekli işletmelerin, dünya 
standartlarında yönetilmesini 
ve müşteri memnuniyetlerini 
artırıp rekabetçi pazarda 
sistemli çalışmanın verdiği 
avantajla önce ayakta 
kalmasını, sonra da devamlı 
büyümesini amaçlıyoruz.l

RENTRENT
Filo Kiralama

Ömer MERTER
Genel Müdür

Firmanızın kuruluş tarihinden 
ve vermiş olduğunuz 
hizmetlerden bahseder 
misiniz?

3 3 yıllık deneyim ile 
turizm, organizasyon, 
havaalanı transfer 

hizmetlerinden sonra 1995 
yılında uzun dönem araç 
kiralama yapmaya tamamen 
yerli sermaye ile başlayarak 
Ankara’nın, muhtemelen 
Türkiye’nin öncü şirketlerinden 
MERT TURİZM  sektörde, 
alanında öncü şirketlere 
uzun dönem araç kiralamaya 
başlamıştır. 2009 yılında daha 
global bir duruş sergilemek 
adına RENTRENT  markası 
tescilini alarak RENTRENT Filo 
Kiralama, RENTRENT Shuttle 
ve RENTRENT Enterprise 
girişimleriyle yenilikçi 
duruşuyla  sektörün öncü 
firmalarından biri olmaya 
adaydır. Girişimlerimiz ile 
çözüm ortağı olarak hizmet 
verdiğimiz 1.000 den fazla 
firmaya çeşitli profesyonel 
çözümler sunmaktayız. 
Bu kapsamda binek, orta 
ve üst segment araçlar ile 
şirketlerin ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının istek ve 
ihtiyaçları doğrultusunda 
taleplerine uygun model 
ve markalarda araç hizmeti 
sağlamaktayız. Bunlardan 
sektörün ilgisini çekeceğini 
düşündüğümüz ve fark 
yaratacağına inandığımız özel 
filo yönetim uygulamamız 
ile hizmet kalitemizi en 
üst düzeye çıkardık. Bu 
uygulamada online olan 
müşterilerimiz, araç parklarını 
rahatlıkla yönetebilmekteler ve 
verdiğimiz hizmetlere dair tüm 
detayları yine sistem üzerinden 
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Değerli Okurlarımız,

Filo ve Rent a Car dergisinin 

79. Sayısında röportajına yer 

vermiş olduğumuz Soft Bil-

gi İşlem Danışmanlık genel 

müdür yardımcısı Sn. Ergin 

KARGALIOĞLU’nun firma-

sındaki görevi söz konusu rö-

portajda sehven “genel mü-

dür” olarak belirtilmiştir. Bu 

hatadan ötürü kendisinden 

özür dileriz.

Filolara Özel Avek
Volkswagen Servisi
Hizmetinizde

Hertz, hem tüketici
hem yatırımcı için 
‘En’ler listesinde

Y enilikçi hizmet anlayışıyla 
hizmet kalitesini daima 
geliştiren Avek Otomotiv, 

filolara özel Volkswagen 
servisini kısa süre içerisinde 
faaliyete geçirmeyi planlıyor. 

Büyüyen iş hacmini 
desteklemek ve güçlendirmek 
için, sadece filo kiralama 
şirketlerine ve kurumsal 
müşterilerine hizmet sunacak 

H ertz, 2015 yılının “En İyi 

Araç Kiralama Markası” 

seçildi. Seyahat 

endüstrisinin önde gelen 

başarılı markalarını belirleyen 

İngiltere merkezli seyahat 

ödülleri “The Business Travel 

Awards” tarafından ödüle layık 

görülen Hertz, sektöründeki 

tüm rakiplerini geride bıraktı.

Hertz’in bu ödülün yanı sıra 

dünyanın lider franchising 

portalı Franchise Direct 

bu servisiyle Avek Otomotiv; 
hizmet kalitesini ve hizmet 
sunumundaki hızını daha da 
artıracak. 

Volkswagen Filo Servisi’nde 
Avek Otomotiv, eğitimli ve 
deneyimli personeliyle tüm 
müşterilerine en kısa sürede 
en verimli hizmeti sunmayı 
amaçlıyor. l

tarafından yapılan Global Top 
100 Franchises (Dünyanın 
franchise veren En İyi 100 
Şirketi) araştırmasında ilk 10’a 
giren tek araç kiralama markası 
olduğunu açıklayan Hertz 
Türkiye Pazarlama Müdürü 
Armağan HİDAYETOĞLU, 
“Hertz Türkiye olarak hem 
yurt içinde hem de globalde 
elde ettiğimiz başarılar köklü 
bir iş kültürünün sonucu. 2015 
yılının “En İyi Araç Kiralama 
Markası” seçilmek rekabetin 

bu kadar yoğun olduğu bir 
sektörde çok değerli. Ayrıca bu 
sene içinde ABD’de dünyanın 
franchise veren en iyi şirketleri 
sıralamasında altıncı sırada 
yer aldık. Bu başarılar sadece 
tüketiciler gözünde değil, 
yatırımcılar gözünde de en çok 
tercih edilen markalardan biri 
olduğumuzun bir göstergesi” 
dedi.

Türkiye için önemli yatırım 
fırsatları…

Hertz Türkiye olarak bayilerini 
seçerken detaylı bir eleme 
sürecinden geçtiklerini, 
şube açacakları lokasyonlar 
konusunda hassas davranarak, 
yatırımcı adaylarının 
kazançlarını yüksek tutmaya 
odaklandıklarını anlatan 
HİDAYETOĞLU, “Birlikte 
çalışacağımız kişilerin 
sektörümüzü ve piyasa 
koşullarını tanıyor olması 
bizim için çok önemli. Bu 
nedenle bayilerimizi seçerken 
de detaylı bir ön eleme 
sürecinden geçiriyoruz. Bir 
şehirde ofis açmadan önce o 
bölgenin havayolu trafiğine, 

havaalanına yıllık inen yolcu 

sayısına, kentin ekonomisine, 

turizm hareketlerine ve 

potansiyeline bakıyoruz. 

Kalite standartlarımız 

kesindir. Müşterilerimizin 

tüm ofislerimizden aynı 

kalitede hizmet almasını ve 

benzersiz bir müşteri deneyimi 

yaşamasını hedefliyoruz. 

Bu nedenle bayi seçiminde 

hassas davranıyoruz. Ailemize 

katılacak kişilerden de aynı 

özeni ve hizmet standardını 

bekliyoruz” dedi. l

>> Bu sene ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 
dünyanın franchise veren en iyi 100 markası arasında 
ilk 10’a giren tek araç kiralama şirketi Hertz, İngiltere 
merkezli seyahat ödülleri The Business Travel Awards 
tarafından da 2015 yılının “En İyi Araç Kiralama 
Markası” ödülüne layık görüldü.
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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

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 400 M 
Korupark Tesisleri)
Tel: (0242) 311 62 32 • Fax: (0242) 311 62 42
antalya@assistcarrental.com
Ankara: Esenboğa Havalimanı yolu üzeri 
(Hürriyet Gazetesi Karşısı) Fatih Mah.Bilgehan 
Sok.No:131/C Saray/ Pursaklar-Ankara 
(Esenboğa Havalimanı 5km)
Tel: (0312) 399 50 10 • Fax: (0312) 399 50 11
ankara@assistcarrental.com
Bodrum: Milas Bodrum Yolu Havalimanı 
Kavşağı Aşçıoğlu BP İstasyonu
Bodrum/Muğla
Tel: (0252) 559 01 74 • Fax: (0552) 559 01 75 
bodrum@assistcarrental.com 
Bursa: Kükürtlü Cad. Gencal Apt. NO:38/1
Çekirge-Osmangazi/BURSA

Tel: (0224) 235 21 21 • Fax: (0224) 235 48 48
bursa@assistcarrental.com
Kayseri: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit 
Jandarma Astsubay Suat Sarı Cad. Çiğdem 
Apt. No: 4/D Kocasinan / Kayseri
Tel: (0352) 220 44 77 • Fax: (0352) 220 44 77
kayseri@assistcarrental.com
Samsun: Atatürk Bulvarı Çınarlık Beldesi 
Yukarı Eğercili Mah. No: 14/B (Havalimanı 
Kavşağı) Çarşamba / Samsun
Tel: (362) 844 86 61 • Fax: (0362) 844 86 61
samsun@assistcarrental.com
Trabzon: Konaklar Mh. Emek Cad. No:11 
Havaalanı - Trabzon
Tel: (0462) 326 34 58 • Fax: (0462) 326 33 88
trabzon@assistcarrental.com 
Dalaman: Ege Mahallesi, Kenan Evren Bulvarı 
No: 33/A  Dalaman /Muğla
Tel: (0252) 692 54 54  • Fax: (0252) 612 08 44
info@assistcarrental.com
Fethiye: Babataşı Mah., 747 Sok no: 8/A
Fethiye/Muğla
Tel: (0252) 612 22 81 • Fax: (0252) 612 08 44
info@assistcarrental.com 
Erzurum: Aşağı Mumcu Mah. Çaykara Cad. 
Pirireis Sok. No: 31/A Yakutiye/ERZURUM
Tel: (0442) 237 40 74  Fax: (0442) 237 40 74 
erzurum@assistcarrental.com 
Gaziantep: İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa 
Bulvarı, Buhara İş Merkezi No:23
Şehitkamil/Gaziantep
Tel: (0342) 215 03 36  • Fax: (0342) 215 03 37 
gaziantep@assistcarrental.com 
Nevşehir: Kapadokya Havalimanı - İçhatlar 
Gelen Yolcu Salonu - Gülşehir/ Nevşehir
Tel: +90 384 421 40 22 • Fax: +90 384 421 40 22 
nevsehir@assistcarrental.com 
Adana: Döşeme Mah.60074 Sok. Karanfil Apt.
No:6 Seyhan/Adana
Tel: (0322) 456 00 50 • Fax: (0322) 456 00 51 
adana@assistcarrental.com
Şanlıurfa: Şanlıurfa Gap Havalimanı İçhatlar 
Gelen Yolcu Terminali No:Z/54 Şanlıurfa/TR
Tel: (0414) 316 22 23 • Faks: (0212) 442 26 32
urfa@assistcarrental.com
Sivas: Örtülü Pınar Mah. Koca Ahmet Yesevi 
Cad. Başer Apt 6 No:1/B Merkez - Sivas
Tel: (0346) 221 01 01 • Faks: (0346) 221 01 01
sivas@assistcarrental.com
Muş:  Eski Acil Yolu Ak Apartmanı No: 6 
Merkez Muş
Tel: (0436) 222 08 49 • Faks: (0436) 222 08 49
mus@assistcarrental.com

ATA FİLO KİRALAMA A.Ş.
Atatürk Oto Sanayi Sit.1.Kısım B Blok No: 282 
Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: (0212) 346 02 46 • Faks: (0212) 346 06 43
info@atafilo.com.tr • www.atafilo.com.tr

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

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

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

AVIS RENT A CAR 
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
Tel: (0216) 587 99 00 • Faks: (0216) 489 19 40 
www.avis.com.tr

Adana Şakirpaşa Havalimanı  
İç Hatlar Geliş
(0322) 435 04 76 • (0322) 431 46 46 
Dış Hatlar Geliş (0322) 435 59 75
Adıyaman
(0416) 223 33 00
Ankara / Kavaklıdere
(0312) 467 23 13 - 467 23 15
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar
(0312) 398 03 15
Antakya
(0326) 214 19 05 • (0326) 285 66 03 
Antalya
(0242) 248 17 72 -248 17 73
Antalya Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0242) 330 30 73
Dış Hatlar Geliş (0242) 330 30 08
Alanya
(0242) 513 35 13
Ayvalık / Balıkesir
(0266) 312 24 56 • (0266) 312 88 75
Batman Havalimanı
(0488) 218 07 47
Bodrum / Muğla
(0252) 316 19 96    
Bodrum Milas Havalimanı / Muğla 
İç Hatlar Geliş (0252) 523 02 01
Dış Hatlar Geliş (0252) 523 02 03
Turgutreis Bodrum / Muğla
(0252) 382 38 51           
Bursa
(0224) 236 51 33 • (0224) 233 27 22
Dalaman Havalimanı / Muğla  
İç Hatlar Geliş (0252) 792 51 68 
(0252) 792 51 18
Dış Hatlar Geliş  (0252) 792 51 18
Diyarbakır
(0412) 229 02 75
Diyarbakır Havalimanı İç Hatlar
(0412) 236 13 24
Elazığ
(0424) 247 40 31
Eskişehir
(0222) 330 30 60 - 330 30 61
Erzurum
(0442) 233 80 88
Erzurum Havalimanı (0442) 233 80 88
Fethiye (0252) 612 37 19
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0342) 582 11 41
İstanbul / Taksim 
(0212) 244 93 50 - 244 93 51
İstanbul / Kadıköy 
(0216) 355 36 65 • (0216) 350 48 78
İstanbul Atatürk Havalimanı  
İç Hatlar Geliş (0212) 465 34 54
Dış Hatlar (0212) 465 34 55 - 465 34 56
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Yeni Terminal Geliş 
(0216) 588 51 96 • (0216) 588 51 54
İzmir Alsancak
(0232) 441 44 17 - 441 44 19
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0232) 274 17 90
Dış Hatlar Geliş (0232) 274 00 10 
İzmit / Kocaeli
(0262) 325 25 55 • (0262) 322 56 06    
Kayseri
(0352) 222 61 96
Kayseri Havalimanı İç Hatlar
(0352) 338 05 94
Konya (0332) 237 37 50
Konya Havalimanı İç Hatlar
(0332) 237 37 50
Kuşadası
(0256) 614 14 75 • (0256) 614 46 00
Malatya
(0422) 238  56 44 
Malatya Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0422) 266 00 76
Mardin
(0482) 312 56 47 • (0482) 312 04 44
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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
Talatpaşa Caddesi No: 67/A
Alsancak-Konak-İzmir
Tel: 0850 644 71 21
Faks: (0232) 421 87 86
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

ÇETUR
Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen İş 
Merkezi Kat :4  Akatlar Beşiktaş İstanbul
Tel: (0212) 352 04 14 • Faks: (0212) 351 09 51
info@cetur.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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
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

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

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
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

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
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
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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

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

Ankara Ofis
Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad.
Ambrossia İş Merkezi No:74 Kat:11
Çukurambar / Balgat / Ankara
Tel: (0312) 220 23 46 • Faks: (0312) 220 23 49
İzmir Ofis
Ankara Cad. No: 85 Bayraklı Tower
8.Kat Daire:46 Bayraklı / İzmir
Tel: (0232) 461 89 98 • Faks: (0232) 461 48 84

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

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

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

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

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

GENÇ OTO KİRALAMA
Tunalı Hilmi Cad. No:31 Kavaklıdere
Çankaya / Ankara 
Tel: (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

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

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

G

H

I

K

L

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

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

Y

Z

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

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

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

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






