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Zor bir seneyi geride bıraktık. Yeni umutlarla yeni bir yıla 
girdik. Her yıl olduğu gibi amaç iş planlarını tutturmak, bir 
önceki seneye göre daha da ileri taşınmış hedefleri yaka-
lamak. Ancak şartlar yine zorlu. Bir yanda global gündem, 
diğer yanda ülke ajandamız ticari hayatı hiç de kolaylaştırır 
nitelikte değil. ABD ekonomisinin iyileşmesine bağlı olarak 
FED’in faiz artırımı beklentileri, Avrupa Merkez Bankası’nın 
Brexit sürecinde atacağı adımlardaki belirsizlik, ülkemizin 
içinde bulunduğu coğrafyadaki savaş ortamı ve bunun ya-
rattığı güvensizlik, ülke kamuoyunun anayasa değişikliği re-
ferandumu sürecine odaklanması sonucu ekonomi ile ilgili 
konuların ikinci plana düşmesi, yapısal reformların halen ha-
yata geçirilememiş olası, TL’nin USD ve Euro karşısında de-
ğer kaybı… Gündem maddeleri saydıkça bitmiyor. Açıkçası 
hal böyle olunca işletmeler bu dönemde birçok riskle başa 
çıkmak durumunda. İşte bu noktada etkin risk yönetimi işlet-
melerin varlığını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor. 
Özellikle araç kiralama sektörü gibi bünyesinde birçok risk 
faktörünü barındıran bir iş kolunda bu konu daha da önemli 
hale geliyor. Elbette verimlilik adına işletmelere ve bireylere 
önemli avantajlar sunan araç kiralama sektörünün büyüme 
ivmesi içinde bulunduğumuz dönemde artabilir, ancak kur 
riski, tahsilat riski, ikinci el araç satış fiyatı riski, finansman 
riski ve diğer operasyonel riskler özellikle bu dönemde araç 
kiralama firmaları tarafından çok iyi yönetilmelidir. Büyüme 
politikasını sağlıklı ve etkin bir risk yönetimi ile birleştiren fir-
malar bu dönemde başarılı sonuçlara imza atacaktır. 

Unutulmamalıdır ki önemli olan büyük şirket olmak değil iyi 
şirket olmaktır…  l
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HABERLER>>

ALD Automotive’den 
müşterilerine VIP hizmet

Fleetcorp'un iFleet uygulaması güncellendi
yeni özelliklerle zenginleşti 

M üşterilerine sunduğu 
hizmet kalitesiyle fark 
yaratan Fleetcorp, 

güncellediği iFleet uygulaması 
ile müşterilerine büyük avantajlar 
sunuyor. 

Cepten, tek tuşla yol yardım 
hizmeti…

Kullanıcı iFleet uygulaması 
sayesinde arıza, kaza, hırsızlık 
bildirimi, lastik talebi, anahtar 
işlemleri, ikame araç işlemleri ile 
ilgili talebini doğrudan Fleetcorp’a 
iletebiliyor. Talep butonuna 
basıldığında kullanıcının lokasyonu 
belirleniyor. Nokta atışı ile adres 
tarifine gerek kalmaksızın lokasyon 
tespit edilerek, en kısa sürede 
gerekli hizmet ulaştırılıyor. 

A LD Automotive Türkiye, 
operasyonel araç kiralama 
sektörüne adım attığı 

ilk günden bu yana sunduğu 
hizmetlerle müşteri memnuniyetini 
sağlamaya devam ediyor. 
Türkiye’de 1300’ün üzerinde 
firmaya operasyonel kiralama ve 
filo yönetimi hizmeti veren ALD 
Automotive, Adresten Adrese 
hizmetinin içeriğini zenginleştirdi. 
Lojistik, bakım ve lastik ve VIP 
olmak üzere 3 farklı paket içeren 
yeni hizmet kapsamı, zaman 
kaybını önlemeyi ve maliyet 
avantajı yaratmayı ve müşterilerin 
konforunu artırmayı hedefliyor. 
Dünya çapında 41 ülkedeki 
1,3 milyon aracıyla Avrupa 

Acil çağrı butonu ile doğrudan 

arama… 

Fleetcorp müşterileri, iFleet 

uygulaması ile ihtiyaç duydukları 

polis, ambulans, itfaiye, trafik, 

jandarma ve benzeri telefonları 

operasyonel kiralama sektörünün 
lideri olan ve dünyada ilk 3 
sırada yer alan ALD Automotive, 
müşterilerini memnun edecek 
hizmetleri Türkiye’de de sunmaya 
devam ediyor. Müşterilerine 
sunduğu Adresten Adrese 
hizmetinin kapsamını genişleten 
firma; operasyonel ve finansal 
avantajlar yaratarak, müşterilerinin 
konforlu ve ayrıcalıklı bir 
operasyonel kiralama süreci 
deneyimlemesini amaçlıyor.l

doğrudan arayabiliyor. Ayrıca 

gerekli durumlarda mobil sitede 

yer alan bölüme yönlendirilerek, 

kendisine en yakın yetkili servisi 

öğrenebiliyor. 

Çevrenizde ne varsa iFleet’ten 

öğrenin…  

iFleet uygulaması, sürücülere 

yolda ihtiyaç duyabilecekleri 

konaklama, günlük araç kiralama 

gibi ek hizmetler konusunda da 

telefonda danışmanlık hizmeti 

gerçekleştiriyor. Sürücünün 

bulunduğu lokasyon bazında 

etrafında yer alan, benzin 

istasyonu, otopark, ATM, banka 

şubesi gibi alanların bilgilerini 

sürücülerle paylaşıyor.l

Müşterilerine 
sunduğu Adresten 
Adrese hizmetinin 
kapsamını 
genişleten ALD; 
operasyonel ve 
finansal avantajlar 
yaratarak, 
müşterilerinin 
konforlu ve 
ayrıcalıklı bir 
operasyonel 
kiralama süreci 
deneyimlemesini 
amaçlıyor.

Fleetcorp, 
sektörün ilk 

mobil uygulaması 
olma özelliğini 

taşıyan “iFleet” 
uygulamasını 

güncelledi. 
Araçların yolda 

oldukları süre 
boyunca ihtiyaç 

duyacakları 7/24 yol 
yardım hizmetlerini 

cep telefonuna 
getiren uygulama, 

yeni özelliklerle 
zenginleştirilerek 

çok daha faydalı 
hale getirildi. 

Global Fleet 
Zirvesi İptal 

Edildi
Global Fleet (Nexus 

Communication) 
tarafından 18-
20 Nisan 2017 

tarihlerinde 
TOKKDER’in 

de desteği ile 
Intercontinental 
Otel İstanbul’da 

gerçekleştirilmesi 
planlanan Global 
Fleet Zirvesi iptal 

edildi.
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FEVZİ TÜRKAY OKTAY

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı

Sürücüsüz Araçlar ve 
Asimov’un Robot Yasası

Y azı başlığına bakarak ne alaka de-
diğinizi duyar gibiyim. Ülkemizin 
de, sektörümüzün de gündeminde 

birçok konu var, çoğu yakın vadeli konu-
lar ve belirsizlik çok fazla. Bu kadar belir-
sizliğin ortasında bende dikkatinizi yakın 
gelecekte oluşabilecek önemli bir konuya 
çekmek isterim. 

Malum sürücüsüz araçlar çok da uzun ol-
mayan bir vadede hayatımıza girecekler. 
Konvansiyonel birçok otomobil üreticisi 
uzunca bir süre konuya uzak durduktan 
sonra son yıllarda sürücüsüz araçlarla 
ilgili çalışmalarını çok hızlı bir şekilde art-
tırdılar. Bunda teknoloji şirketlerinin bu 
konuya dev bütçelerle eğilmesinin, hatta 
otomobil şirketlerinden ciddi kadroları 
transfer etmelerinin de payı var. 

Gelecekte araçları bizler kullanmayaca-
ğız, araçlar kendi kendine otonom bir 
şekilde bizi istediğimiz yerden alıp iste-
diğimiz yere ulaştıracak. Sürücüsüz veya 
otonom araçlarla ulaşımı sağlamanın ya-
rattığı birçok avantaj olmakla beraber bu 
duruma özel problemlerde oluşacaktır. 

Bunlardan bir tanesi aracın sürülmesi-
ni sağlayan yazılımın bir kaza olasılığını 
gördüğünde buna nasıl reaksiyon vere-
ceği. Düşününki sürücüsüz bir araç için-
desiniz, araç bir kazaya karışmak üzere ve 
bir yayaya çarpacak, sizin yapabileceği-
niz hiçbir şey yok, araç:

• Sizi mi kurtarmalı?

• Yayayı mı kurtarmalı?

• Bunu kararı alırken kendisinde oluşabi-
lecek zararları nasıl değerlendirmeli?

Bu sorunun cevabını ararken akıllara tüm 
kitaplarını okuduğum ünlü Bilim Kurgu 
yazarı Isaac Asimov’un Robot Yasası ge-
liyor. Bu yasa da 3 kural var: 

1. Bir robot, bir insana zarar veremez ya 
da zarar görmesine seyirci kalamaz.

2. Bir robot, birinci kuralla çelişmediği 
sürece bir insanın emirlerine uymak zo-
rundadır.

3. Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çeliş-
mediği sürece kendi varlığını korumakla 
mükelleftir.

Sürücüsüz araçlara özel düzenleyici oto-
rite tarafından sürüşte karşılaşabilecek 
durumlarda ne tür reaksiyon vermeleri 
ile ilgili yasaların, kuralların oluşturul-
ması gerekiyor. Ancak standart kurallar 
yaratmak o kadar zor ki, düşününki yuka-
rıdaki örnekte yaya sayısı 1 yerine 2 kişi 
olsun, araç neye karar verecek?

Sağlıcakla kalınl
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HABERLER>>

Türkiye’de otomobil bakım ve onarım 
maliyeti Avrupa’dan daha ekonomik

L easePlan’in her yıl 
yayınladığı LeasePlan 
CarCost (Otomobil 

Maliyeti) Endeksi, bu yıl da 
otomobil kullanım maliyeti 
konusunda ilginç sonuçlar 
ortaya koydu. Çalışmanın 2016 
sonuçlarına göre en yüksek 
otomobil sahipliği maliyeti 
708 Euro ile Norveç oldu ve 
Norveç bu sonuçla en ucuz 
ülke olan Macaristan’ı ikiye 
katladı. Benzinli otomobil 
araç sahipliğinde Norveç’i 
678 Euro ile İtalya izlerken, 
üçüncü sırada ise 673 Euro 
ile Danimarka yer aldı. Dizel 
otomobil kullanıcıları için ise 
en pahalı ülke Hollanda oldu. 
Hollandalılar dizel araçlarına 
ayda 695 Euro harcıyor. Dizel 
otomobilde ikinci sırada 684 
Euro ile Finlandiya yer alırken, 
benzinli otomobilde yüksek 
maliyette lider olan Norveç 
ise 681 Euro ile bu alanda 
da üçüncü sırada bulunuyor. 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti 
ve Romanya gibi Doğu 
Avrupa ülkelerinde, benzinli 
ve dizel otomobil kullanımının 
ayda 369 Euro’dan başlayan 
bedelleri önemli ölçüde düşük 
oluşu ile dikkat çekiyor

Türkiye ise söz konusu 
sıralamada 24 ülke içinde 
19. sırada yer alarak, küçük-

Bakım ve onarım maliyetinde 

en iyi ülke Türkiye

Türkiye, ayda 28 Euro’luk 

en düşük bakım ve onarım 

maliyetine sahip ülke 

olmasıyla da ön plana çıkıyor. 

Bu sıralamada en pahalı 

ülke ise 85 Euro ile İsveç 

oldu. Bunun sebebi olarak 

ise iş gücü maliyetleri olarak 

gösteriliyor. Zira İsveç’te 

saat başı çalışma ücreti 

Türkiye’dekinin üç katını 

bulabiliyor.

Otomobil sahipleri maliyetler 

üzerinde az etkiye sahip 

Maliyet kalemleri ayrı ayrı 

incelendiğinde ise en yüksek 

payın yüzde 37 ile değer 

kaybı (amortisman) olduğu 

görülüyor. Yol vergisi ve 

KDV, aylık toplam otomobil 

maliyetinin yüzde 20’sine 

karşılık gelirken, yakıt aylık 

otomobil kullanım maliyetinin 

yüzde 16’sını oluşturuyor. 

Bu da otomobil sahiplerinin 

maliyetler üzerinde nispeten az 

etkisi olduğu anlamına geliyor.

Çalışma yapılan 24 Avrupa 

ülkesinin 6’sında dizel 

otomobil kullanmanın benzinli 

otomobil kullanmaya göre 

daha pahalı olması ayrıca 

dikkat çekiyor. Dizelin pompa 

fiyatı benzin fiyatından ucuz 

olsa da; daha yüksek vergi, 

sigorta veya bakım maliyetleri 

gibi faktörler bazı ülkelerde 

dizel araç maliyetinin daha 

yüksek oluşunun sebebini 

açıklıyor.l

>> LeasePlan’in 2016 CarCost (Otomobil Maliyeti) Endeksi açıklandı. Çalışmanın 2016 sonuçlarına 

göre en yüksek otomobil sahipliği maliyeti, benzinli otomobillerin aylık 708 Euro’luk ortalaması ile 

Norveç oldu. Norveç, bu sonuç ile aylık 364 Euro’luk ortalama benzinli otomobil sahipliği maliyeti 

en ucuz ülke unvanına sahip Macaristan’ı ikiye katladı.

kompakt sınıf otomobil 
sahipliği aylık maliyetinde en 
ekonomik ülkelerden biri oldu. 
LeasePlan CarCost (Otomobil 
Maliyeti) Endeksi’ne göre 
Türkiye’de benzinli otomobil 
kullanmanın aylık maliyeti 
448 Euro iken,  dizel otomobil 
kullanım maliyeti ise 418 Euro 
oldu.

İtalya yakıtta en pahalı, 
Polonya en ucuz ülke

Araştırmada yıllık 20 bin 

kilometre temel alındığında, 

Avrupa’da benzinli araçlarda 

ortalama yakıt gideri ayda 100 

Euro olarak ortaya çıkarken, 

dizel araçlarda ise 67 Euro’luk 

bir ortalama elde edildi. İtalya, 

benzinli araçlarda, yüksek 

vergi oranlarına bağlı olarak, 

aylık 136 Euro tutarındaki yakıt 

maliyetleriyle liderliği elinde 

tutmaktadır. Ayda sadece 54 

Euro ile Rusya, geniş petrol 

rezervlerinden ötürü en ucuz 

yakıt maliyetli ülkelerden biri 

olarak dikkat çekiyor. Dizel 

yakıt maliyetinde ise en ucuz 

ülke ayda 49 Euro ile Polonya 

oldu. 

Türkiye, düşük bakım ve 
onarım maliyetlerinin 
etkisiyle toplam aylık araç 
sahipliği maliyetinde, 
araştırma yapılan 24 
Avrupa ülkesi içinde 
19. sırada yer alarak,  
ekonomik ülkeler arasında 
yer aldı. Ortalama 
otomobil sahipliği maliyeti, 
araştırma yapılan en 
pahalı ve en ucuz Avrupa 
ülkeleri arasında küçük/
kompakt sınıf otomobil 
kategorisinde ayda 344 
Euro’ya kadar farklılığın 
olabileceğini ortaya 
koyuyor.
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“Sektörün 
beklenti
ve ihtiyaçları
farklılaşıp 
çeşitleniyor”

Renault MAİS Genel Müdürü 

BERK ÇAĞDAŞ

>> Türkiye genelinde 
177 noktada verdiğimiz 

kaliteli ve hızlı satış 
sonrası hizmet, filo ve 

kiralama firmalarına 
yönelik sağladığımız en 

büyük avantajımız. 

>> Orta ve uzun 
vadede oluşabilecek 
ihtiyaçları şimdiden 
öngörmeye çalışıyor 

ve buna göre planlama 
ve stratejilerimizi 

oluşturuyoruz. Bugün 
toplam binek araç 

pazarında satışların 
yüzde 20’si operasyonel 

kiralama firmalarına 
yapılıyor ve bu oran her 

yıl giderek büyüyor. 
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Markanızdan ve 2016 yılının nasıl 
geçtiğinden bahseder misiniz?

T ürkiye otomotiv sektörü açısından 
2016 yılı farklı dinamikleri olan bir yıl 
olarak gerçekleşti. İlk yarıyılda öngö-

rüler doğrultusunda bir trend izleyen pazar-
da ikinci yarıyılda, yeni ÖTV düzenlemesi ve 
kurlardaki yükselmenin yarattığı baskı belir-
leyici oldu ve bir önceki yıla göre yüzde 1,62 
büyüyerek tüm zamanların en yüksek satış 
rakamı olan 983 bin 720 adetlik bir perfor-
mans kaydetti. 

2016 yılında otomotiv pazarının rekor yı-
lında Renault Grubu olarak rekor bir satış 
adedine imza atmanın ve Renault markası 
ile 17. kez binek otomobil liderliği ünvanını 
elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Re-
nault Grubu (Renault ve Dacia), 2016 yılında 
toplam pazarda 169 bin 236 adet satış adedi 
gerçekleştirerek yüzde 17,2 pay elde etti. Bu 
satış adedi ile Renault Grubu olarak bugü-
ne kadarki en yüksek satış rakamına imza 
atmış olduk.  

Renault için 2016, yeni ürünlerin pazara 
sunulması açısından zengin bir yıl oldu, 
lansmanlar hız kesmeden devam etti. Yılın 
ilk yarısında Talisman ve yeni Megane HB 
lansmanlarını gerçekleştirdik. Ekim ayında 
C segmentinin en güçlü oyuncularından biri 
olan Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen 
Megane Sedan’ı müşterilerimizle buluştur-
duk. Yeniliklerimiz ve lansmanlarımız 2017 
yılında da devam edecek.

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

Renault, operasyonel kiralama şirketleri ta-
rafından en fazla tercih edilen marka konu-
munda. 

Renault olarak kiralama sektöründe 2010 
yılında yüzde 18 paya sahip ve 3. marka 
iken, sektörün hızlı ve istikrarlı büyümesi-
ne paralel olarak sunduğumuz hizmetler ve 
kiralama firmalarının taleplerine hızlı cevap 
verebilmemiz sayesinde 2011 yılından beri 
lider markayız. 2016 yılı 3.çeyrek sonuçla-
rına göre sektörden elde ettiğimiz yüzde 
31 pay ile yeni bir rekora imza attık. Hem 
Genel Müdürlük bünyesindeki  Filo ve Özel 
Satışlar Direktörlüğümüz hem de Türkiye 
genelindeki 76 yetkili satıcımız ile birlikte ki-
ralama firmalarının taleplerini alıyoruz, çok 

hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Kiralama 
firmalarına ürün eğitimi, test araçlarının 
temini, nihai müşteriye birlikte ziyaret gibi 
hizmetler sunuyoruz. Daha önceki yıllarda 
olduğu gibi 2016 yılında da fark yaratmayı 
ve operasyonel kiralama sektörünün en çok 
tercih ettiği marka olmayı başardık.

Operasyonel kiralama şirketlerinin 
beklentilerini marka olarak karşılayabiliyor 
musunuz?

Bu sektörde  en yüksek pazar payına sahip 
marka olmamamız operasyonel kiralama 
şirketlerinin beklentilerini yüksek seviyede 
gerçekleştirdiğimizin en somut göstergesi. 
Operasyonel kiralama sektörü büyüdükçe 
ve gelişim gösterdikçe beklenti ve ihtiyaçlar 
farklılaşıp çeşitleniyor. Biz de Renault ola-
rak tüm bu ihtiyaçlara ve beklentilere önü-
müzdeki dönemde de hızlı bir şekilde cevap 

verebilmek için altyapımızı oluşturduk ve 
bu konuda kendimizi daha da geliştirmeye 
devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede olu-
şabilecek ihtiyaçları şimdiden öngörmeye 
çalışıyor ve buna göre planlama ve stra-
tejilerimizi oluşturuyoruz. Bugün toplam 
binek araç pazarında satışların yüzde 20’si 
operasyonel kiralama firmalarına yapılıyor 
ve bu oran her yıl giderek büyüyor. Biz de 
bu büyümenin beraberinde getirdiği tüm 
ihtiyaçlara her zaman hazırlıklı olmak için 
strateji ve planlarımızı geliştiriyoruz.

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

Günlük kiralama sektörü de operasyonel ki-
ralama gibi hızlı bir gelişim gösteriyor, bu 
grup da bizim önemli müşterilerimiz arasın-
da yer alıyor. Özellikle son yıllarda havayolu 

Kiralama firmalarına ürün eğitimi, test araçlarının temini, ni-
hai müşteriye birlikte ziyaret gibi hizmetler sunuyoruz. Daha 
önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da fark yaratmayı ve 
operasyonel kiralama sektörünün en çok tercih ettiği marka 
olmayı başardık.
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ulaşımının kolaylaşması ile birlikte günlük 
kiralamaya olan talep hızla artmaya başla-
dı. Yaz aylarında birçok bölgede günlük ki-
ralık araç bulmak oldukça zor. Bu talep artışı 
paralelinde sektör de büyüdü ve büyümeye 
devam ediyor. Markalar da bu büyümeye 
paralel olarak hizmetlerini geliştirmek du-
rumundalar. Biz Renault olarak, operasyo-
nel kiralama firmalarına sunduğumuz tüm 
hizmetleri günlük kiralama firmalarına da 
sunuyoruz.

Günlük kiralama şirketlerinin beklentilerini 
marka olarak karşılayabiliyor musunuz?

Yüksek sezonda araç tedariği en büyük 
avantajımız. Ayrıca zaman zaman ortaklaşa 
gerçekleştirdiğimiz kampanyalar sayesinde 
tüketicilere hem daha ekonomik hem de 
daha çeşitli otomobiller sunabiliyoruz. 

Operasyonel ve günlük kiralama 
şirketlerinden beklentileriniz nelerdir? 

Kiralama şirketleri bizim için müşteriden 
çok iş ortağımız konumunda. Sektör her 
yıl yüzde 20 civarında büyüme kaydediyor. 
Bu yüzden araç tedariğinin iyi yönetilmesi 
için ve daha iyi ve daha kaliteli hizmet su-
nabilmemiz için şirketlerin de planlı olması 
önem arz ediyor. İşbirliği yaptığımız şirket-
lerin hemen hepsi uzun süredir çalıştığımız 
şirketler. Bizim ürün gamımızda gerçekleşe-

cek değişiklikleri veya yenilikleri kendilerine 
aktardığımız gibi, kiralama şirketlerinden de 
kendi bünyelerinde meydana gelecek de-
ğişiklik veya yeni oluşumları, planlama ve 
stratejilerini bizlere zamanında aktarmaları-
nı bekliyoruz ki eksiksiz ve kesintisiz hizmet 
sunabilelim. Ayrıca kiralama şirketlerinin 
yetkili servislerimizde periyodik bakımla-
rına özen göstermeleri, müşterilerini trafik 
kurallarına uymaları konusunda uyarmaları 
önemli. 

Markanızın ikinci el araç politikaları 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Markanızın ikinci el araç pazarını güçlü 
kılmak için uyguladığınız politikalar 
nelerdir?

Renault2 organizasyonu çerçevesinde mar-
ka ve model ayrımı gözetmeksizin müşte-
rilerimizin araçlarını takasa alıyor ve müş-
terilerimize yeni bir otomobile sahip olma 
imkanı sunuyoruz. 

Yetkili satıcılarımızdaki ikinci el araçlar 96 
nokta kontrolünden ve estetik işleminden 
geçirildikten sonra satışa çıkarılıyor. Yay-
gın yetkili satıcı ağımız, marka standartları-
nın uygulanması ve müşteri taahhütlerinin 
yerine getirilmesi sayesinde sektörün en 
fazla garantili ikinci el araç satan markası-
yız. 7 yaş ve 160 bin km’nin altındaki tüm 
binek ikinci el araçlara 6 ay ve 12 ay ücretsiz 
garanti ve yol yardımı hizmeti sunuyoruz. 
Web sitemiz www.renault2.com‘da Rena-
ult2 bünyesindeki araçlarımız müşterileri-
mizin beğenisine sunuluyor. 

Kiralama firmalarına çoğunlukla verdiğimiz 
modellerimizin 2 ve 3 yıl sonraki 2.el değer-
lerinin yüksek olması için henüz bu model-

Kiralama şirketleri bizim için müşteriden çok iş ortağımız ko-
numunda. Sektör her yıl yüzde 20 civarında büyüme kaydedi-
yor. Bu yüzden araç tedariğinin iyi yönetilmesi için ve daha iyi 
ve daha kaliteli hizmet sunabilmemiz için şirketlerin de planlı 
olması önem arz ediyor. 
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lerin lansmanları gerçekleşmeden detaylı 
çalışmalar yapıyor ve fiyat stratejilerimizi 
bu doğrultuda oluşturuyoruz. Modellerin 
ömrü boyunca da bu çalışmalara devam 
ediyor, bu konuda uzmanlaşmış firmalarla 
derin analizler gerçekleştiriyor ve bu ana-
lizlerden çıkan sonuçlar doğrultusunda da 
aksiyon planlarımızı devreye alıyoruz. 

Ayrıca Renault2 bünyesinde satışını gerçek-
leştirdiğimiz ve takasa aldığımız 2.el araçla-
rın doğru fiyatlanması için de yetkili satıcıla-
rımız, bu konuda uzmanlaşmış firmalardan 
destek almakta ve birtakım programlar 
kullanmaktadır. Bu kapsamda, önümüzdeki 
dönemde Renault2 satış ağımızı da yeniden 
yapılandırma ve yeni standartlar belirleme 
çalışmaları içerisindeyiz. Sıfır araç pazarı-
nın yaklaşık 6 katı büyüklüğünde olan ikinci 
el pazarının öneminin farkındayız ve ikinci 
eli şirketimizin önümüzdeki dönemde en 
önemli önceliklerinden biri olarak gündemi-
mizde tutuyoruz.

Operasyonel kiralama şirketleri için 
markaların sunduğu satış sonrası 
hizmetlerin kalitesi büyük önem taşıyor. 
Markanız bu konuya nasıl yaklaşıyor?  
Satış sonrası hizmetlerde operasyonel 
kiralama şirketlerine ne gibi avantajlar 
sağlıyorsunuz?

Türkiye genelinde 177 noktada verdiğimiz 
kaliteli ve hızlı satış sonrası hizmet, filo ve 
kiralama firmalarına yönelik sağladığımız 
en büyük avantajımız. Operasyonel kirala-
ma firmalarının araçlarının bakım ve ona-
rımlarını yetkili servislerimizde yaptırmala-
rı hem kendi araç parklarının daha iyi 2.el 
değerine sahip olması hem de bu araçları 
kullanan müşterilerimizin sorunsuz ve gü-

ven içinde yolculuk etmelerini sağlamak 
için birincil öncelikli konu. Bunu sağlamak 
için zaman zaman filo kiralama firmalarına 
çeşitli teşvik programları uygulayabiliyoruz.

Tüm kiralama firmalarının Renault Yetkili 
Servis girişlerini takip edebiliyor ve kendi-
lerine bu bilgileri aktarabiliyoruz. Bu rapor-
lardan çıkan sonuçlara göre eksik gördü-
ğümüz noktalarda filo kiralama firmalarına 
bilgilendirme yapıyoruz. Bunun yanında, 
Filo Çözüm Merkezi adında bir portalımız 

var. Yetkili Satıcı veya serviste çözüleme-

yen sorunlar veya talepler için filo kiralama 

yetkilisi, bu portala bilgi girişi yapıp destek 

talep edebiliyor. Böylece Renault MAİS Sa-

tış Sonrası hizmetlere direkt ulaşılıp soruna 

hızlı bir çözüm bulunabiliyor. 

Diğer yandan Renault Yardım sistemi, Tür-

kiye’nin her yerinde çok kısa süre içerisin-

de, destek ihtiyacındaki araçlara ulaşıyor 

ve büyük oranda yerinde onarım yaparak 

yoluna devam etmesini sağlıyor. Bunun 

dışında müşteri beklentilerine uygun yak-

laşımlarımız ve şeffaf bir ön bilgilendirme 

sağlamamız da önemli bir ayrıcalıktır. Filo 

kiralama firmalarının talep ve isteklerini her 

zaman dinliyor ve bu konuda satış sonrası 

çözümler üretmeye devam ediyoruz. Önü-

müzdeki dönemde bu konuda yeni projeler 

de devreye alma planlarımız var. Her yıl filo 

kiralama firmalarının satış sonrası yönetici-

lerini de Renault Eğitim Merkezi’nde birara-

ya getirip hem bilgi alışverişinde bulunuyor 

hem de talep ve isteklerini not alıyoruz. Ar-

dından bu talepleri uygulanabilir aksiyonla-

ra dönüştürüp sonuç odaklı yaklaşımımızla 

çözümler üretiyoruz.l

Yetkili satıcılarımızdaki ikinci el araçlar 96 nokta kontrolünden 
ve estetik işleminden geçirildikten sonra satışa çıkarılıyor. 
Yaygın yetkili satıcı ağımız, marka standartlarının uygulan-
ması ve müşteri taahhütlerinin yerine getirilmesi sayesinde 
sektörün en fazla garantili ikinci el araç satan markasıyız. 
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“En önemli teşvik,
iç pazarın büyümesini 
desteklemektir”

ODD Genel Koordinatörü

Dr. HAYRİ ERCE

>> 2016 yılında da 
otomotiv sektöründe 
ihracat, üretim ve iç 
pazar açısından gelinen 
aşamaya bakıldığında, 
içinden geçilen sıkıntılı 
döneme rağmen 
otomotiv ekonomimiz 
açısından lokomotif 
sektör olduğunu bir kez 
daha göstermiş oldu. 
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T ürkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 
2016 yılında, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre benzer bir sonuç ile 1 milyon 

7 bin 857 adet olarak gerçekleşti. Sektörün 
toplam üretim adedi %9 artarak 1 milyon 
486 bin, ihracatı ise %15 artarak 1 milyon 
141 bin 382 adet oldu. İhracat değeri ise 
%12 oranında artarak 24 milyar 250 milyon 
dolar seviyesine ulaştı.

2016 yılında otomobil ve hafif ticari araç pa-
zarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,62 artarak 
983 bin 720 adetlik bir sonuçla tamamlandı. 
Bunun 756 bin 938 adedini % 4,32 artışla 
otomobil, 226 bin 782 adedini ise %6,45 dü-
şüşle hafif ticari araç satışları oluşturuyor.

Otomotiv yıllardır ülkemizin en fazla ihra-
cat yapan sektörü konumunda bulunuyor. 
Ülkemiz ihracatının %16’sını gerçekleştiren 
otomotivin gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı 
yaklaşık %5 oranında. 2015 yılında, eski he-
saplama yöntemi ile 4,1 olan büyüme veri-
sinin 1,8’i otomotiv sektöründen geldi. 

2016 yılında da otomotiv sektöründe ihra-
cat, üretim ve iç pazar açısından gelinen 
aşamaya bakıldığında, içinden geçilen sı-
kıntılı döneme rağmen otomotiv ekonomi-
miz açısından lokomotif sektör olduğunu 
bir kez daha göstermiş oldu. 

Geride bıraktığımız yılın geneline bakarsak 
daralmalarla geçen ilk çeyreğin ardından 

ikinci çeyrekte sektörümüzde bir toparlan-
ma oldu ve ilk yarıda en yüksek satış tempo-
suna Mayıs-Haziran aylarında ulaşıldı. Tem-
muz ayı itibariyle ise ülkemizde yaşanan 
sıkıntılı sürecin üçüncü çeyreğe olumsuz 

yansımaları görüldü. Son çeyrekte de ÖTV 

artışına dair tüketici beklentisi etkili oldu. 

Sonuç itibariyle zor bir yılı herşeye rağmen 

olumlu sonuçlarla geride bırakıyoruz.

2017’ye baktığımızda kur artışı ve ÖTV ar-

tışlarının etkilerini göreceğimiz sektörümüz 

açısından önemli bir yıl olacak. Önümüzde-

ki yıl sektörümüzü etkileyebilecek dış kay-

naklı  göstergeler,  ABD Merkez Bankası’nın 

(FED) para politikasındaki normalleşme 

süreci ve ekonomideki iyileşmeye paralel 

olarak politika faizi artırma beklentisi,  

Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan 

yansımaları, AB ekonomisindeki gelişim ile 

Avrupa Merkez Bankası’nın uygulayacağı 

para politikaları ve Çin ekonomisindeki ya-

vaşlamanın gelişmekte olan ülkelere etkisi 

olacaktır.

İçte ise, ülkemizin jeopolitik  konumundan 

kaynaklı etkilere ilave olarak, TCMB’nin 

para politikaları ve enflasyonla mücadele-

deki kararlığı, cari işlemler açığındaki geli-

şim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, 

ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme 

hızı etkili olacak gibi görünüyor.

Bu göstergeler ışığında, 2017 yılı otomotiv 

iç pazarının 2016 yılına oranla %10 civarın-

da daralması bekleniyor.

Hükümetimiz son dönemde önemli teşvik 

programlarını hayata geçirdi. Yeni teşvik 

mekanizmalarının orta vadede ülkemize 

önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Bu-

nunla beraber en önemli teşviğin, iç pazarın 

büyümesini desteklemek olduğunu düşü-

nüyoruz. l

Otomotiv yıllardır ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü 
konumunda bulunuyor. Ülkemiz ihracatının %16’sını gerçek-
leştiren otomotivin gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı yaklaşık 
%5 oranında. 2015 yılında, eski hesaplama yöntemi ile 4,1 
olan büyüme verisinin 1,8’i otomotiv sektöründen geldi. 

Ülkemizin jeopolitik
  konumundan kaynaklı etkilere 

ilave olarak, TCMB’nin para
politikaları ve enflasyonla

 mücadeledeki kararlığı, cari 
işlemler açığındaki gelişim, 

yapısal reformlara ait atılacak 
adımlar, ekonomik aktivitenin 
gelişimi ve büyüme hızı etkili 

olacak gibi görünüyor.
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OPERASYONEL KİRALAMA>>

Firmanızdan ve sunmuş olduğunuz 
hizmetlerden bahseder misiniz?

L ider Filo, 11 Ağustos 2010 tarihinde 
operasyonel araç kiralama sektörün-
de faaliyet göstermek amacı ile kurul-

muştur. 

Vizyonumuz; operasyonel kiralama sektö-

ründe marka bilinirliğimizi artırarak sektö-

rün öncü firmaları arasında yer almaktır.

Misyonumuz; müşterilerimizin taleplerini 

karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek 

adına güçlü, dinamik, bilgi ve tecrübesi 

yüksek olan uzman bir kadro ile müşteri-

lerimize ihtiyaçları olan en doğru çözümü 

sunmaktır.

Müşterilerimize sunmuş olduğumuz hiz-

metler;

• Uzun dönem araç kiralama,

• Kısa dönem araç kiralama (Rent A Car),

• VİP transfer

şeklindedir.

olan firmadan temin etme yönünde karar 
vermektedir.

Pazarda aynı ürün farklı kiralama seçenekle-
ri ile müşteriye sunulduğundan; müşteri ta-
rafından dikkat edilmesi gereken en önemli 
husus kiralama dönemi boyunca kiralamayı 
gerçekleştiren firmanın hizmet kalitesi ol-
malıdır.

Kontrat süresi boyunca araç ile ilgili bakım, 
onarım, hasar, lastik, sigorta ve benzeri hiz-
met maliyetlerinin kiralama yapan firmalar 
tarafından en yüksek müşteri memnuni-
yeti sağlayacak düzeyde müşteriye ekstra 
maliyet yaratmadan sağlanabilmesi büyük 
önem arz etmektedir.

Özellikle kiralama paketi içerisinde müş-
terilere sunulan sigorta teminatlarının en 
yüksek menfaati sağlamaya yönelik olması 
önemli bir husustur. İMM sigorta limitleri 
günümüzde rekabeti etkileyen bir faktördür. 

Kiralama yapacak müşterilere tavsiye-
miz; yukarıda bahsedilen hususlar da göz 

Sağlıklı ve verimli bir operasyonel kiralama 

tecrübesi yaşamak için müşterilerin nelere 

dikkat etmesi gerekir?

Lider Filo; mevcut ve potansiyel müşterile-

rinin araç taleplerini değerlendirerek en uy-

gun fiyatla, en iyi performansı alabilecekleri 

hizmet modelini değerli müşterilerine sun-

maktadır. 

Hedefimiz butik hizmet anlayışı ile “mutlu 

müşteri” olgusunu sağlamaktır. Bu bağlam-

da; kiralama süresince beklentimiz müşteri-

lerimizin bizi çözüm ortağı olarak görmeleri, 

iş birliği sağlamaları ve mutlu müşteri port-

föyümüze katkıda bulunmalarıdır.

Sektör, her geçen gün müşteri sayısını ar-

tırmakta, müşteri firmaların oluşan yeni 

talepleri de, mevcut kiralama firmalarının 

gelişimine olanak sağlamaktadır. Gelinen 

bu noktada kiralama tecrübesi bulunan 

müşteri; aynı ürünü kendilerine hem zaman 

hem de maliyet açısından en çok fayda sağ-

layacak şekilde hizmet kalitesi en yüksek 

LDR Turizm A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

METİN BAROKAS

“Hedefimiz  
butik hizmet 
anlayışı ile 
‘mutlu müşteri’ 
olgusunu 
sağlamaktır”
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önünde bulundurulmak suretiyle kiralama 

sözleşmelerinin, sözleşme şartlarının ko-

nusunda tecrübeli kişiler tarafından gözden 

geçirilmek suretiyle imzalanması yönünde 

olacaktır.

Hangi firmalar operasyonel kiralama 

yöntemini tercih ediyor? Tercih nedenleri 

sizce nedir?

Operasyonel filo kiralama pazarı, Türki-

ye’de her geçen gün büyümeye devam et-

mektedir. Sektörün büyümeye başladığı ilk 

yıllarda daha çok kurumsal büyük firmalar 

operasyonel kiralamayı tercih ederlerken, 

günümüzde KOBİ’ler de sektörün sunduğu 

maliyet, zaman tasarrufu ve vergisel avan-

tajlar ile birlikte kiralamayı bir model olarak 

tercih etmeye başlamışlardır.

Operasyonel araç kiralama müşterileri, aynı 

aracı sektörde en uygun fiyat garantisi ile 

kiralayabilme fırsatı yakalamaktadır. Satı-

nalmanın getireceği finansal maliyeti başka 

yatırımlara yönlendirebilmekte ve kiralama 

otomotiv sektöründeki büyümede filo kira-

lama sektörünün önemli bir payı vardır. 

Otomotiv distribütörleri ve yetkili bayileri 

en önemli ve hacimli müşterilerinin başın-

da gelen kiralama şirketlerine; araç tedariği, 

teslimatı ve satış sonrası süreçlerinde hem 

fiyat hem de hizmet olarak maksimum des-

teği sağlamalıdır.  

Devlet kurumlarından beklentimiz, ülkemiz 

ekonomisine katma değer yaratan sektö-

rümüzün sağlıklı gelişimine yönelik ihtiyaç 

duyulan düzenleme ve uygulamaların hızla 

hayata geçirilmesi yönündedir.

Bankacılık ve finans sektörüne bakacak olur 

isek sektörün işleyiş yapısını daha etkin 

şekilde değerlendirerek alternatif finansal 

çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik 

kurumları destekleyici çalışmalar yapılma-

sıdır.l

süresi boyunca katlanacağı tüm operasyo-
nel maliyetleri ve zaman kaybını önlemek-
tedirler.

Operasyonel kiralama şirketi belirleme 
konusunda müşterilerin dikkat etmesi 
gereken konular nelerdir?

Müşteriler tarafından kiralama şirketi seçimi 
yapılırken marka değeri yüksek firmalardan 
teklif alınmalıdır. Teklifin içeriği karşılaştır-
maya olanak sağlamalıdır. Kontrat süresi, 
kilometresi, sigorta teminat şartları ihtiyari 
mali mesuliyet limitleri, lastik değişim kilo-
metreleri, lastik markaları, bakım ve hasar 
servis hizmetleri teklif değerlendirme süre-
cinde dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Otomotiv markaları ve bayileri, bankalar 
ve devlet kurumlarından ayrı ayrı 
beklentileriniz nelerdir?

Otomotiv sektörü temsilcileri ile finans ku-
rumları ve sektörde yer alan filo şirketleri iş 
birliği planlama yapmalıdırlar. Son yıllarda 

LDR Turizm A.Ş.

Genel Müdür

BÜLENT COŞKUNARDA

Otomotiv distribütörleri ve yetkili bayileri en önemli ve ha-
cimli müşterilerinin başında gelen kiralama şirketlerine; araç 
tedariği, teslimatı ve satış sonrası süreçlerinde hem fiyat hem 
de hizmet olarak maksimum desteği sağlamalıdır.   

Bülent COŞKUNARDA, Metin BAROKAS ve 
Genel Müdür Yardımcısı Burçin Baybatur KÖK 
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Operasyonel 
kiralama sektörü 

2016 yılını 
değerlendirerek 

2017 yılına yönelik 
beklentilerini 

paylaştı
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Genel Müdürü

EMRE ÇETİN

Atako Destek 

Zor bir yılı geride bıraktık

2 016 yılı ülkemizde tekrar telaffuz dahi 
etmek istemeyeceğimiz olayların ya-
şandığı bir yıl oldu. İçeride yaşanan 

bu sıkıntılara, yurtdışı kaynaklı ekonomik 
gelişmeler de eklenince genel olarak zor bir 
yılı geride bıraktığımız değerlendirmesini 
yapabiliriz. 

Bu genel değerlendirmeye karşın 2016 se-
nesi operasyonel filo kiralama sektörü öze-
linde iyi bir yıl oldu. Otomotiv satışları yılı 
rekor kırarak kapattı. Bu araçların önemli 
bir kısmını filo kiralama şirketleri tarafından 
satın alındı. Böylece son yıllarda ülke bü-
yümesinin 2-3 kat üzerinde büyüyen sektör 
yine benzer bir gelişme kaydetti. 

Sektörün en büyük sorunu risktir

2017 yılının özellikle risklerini iyi yöneten 
firmalar için karlı bir yıl olacağını öngördü-
ğümüzü söyleyebilirim. Kasım ayı sonunda 
yapılan ÖTV zammına kurlardaki artışta ek-
lendiğinde ‘’0’’ araç fiyatlarının minimum 
%10 civarında yükselmesini bekliyoruz. Her 
ne kadar henüz yansımalarını görememiş 
olsak da bu durum ikinci el araç fiyatlarını 
da yukarı taşıyacaktır. Bir başka ifade ile ak-
tifimizdeki araçların değeri artacaktır. 

Kredi kaynaklarına ulaşımın zorlaştığı, araç 
fiyatları ile faiz maliyetlerinin artmaya baş-
ladığı her dönemde olduğu gibi bu dönem-
de de operasyonel kiralamaya olan talep 
artacaktır. Bu durum da bir fırsat olarak de-
ğerlendirilebilir.  Sektörün en büyük sorunu 
risk sorunudur. Kur riski, finansman riski, 
faiz riski, tahsilat riski,  ikinci el fiyat riski ve 
operasyonel riskler en önemlileri olarak sa-
yılabilir. 

Bu kadar fazla riski kontrol edebilmek için 
kaliteli, yetişmiş ve sektör bilgisi olan insan 
kaynağına ihtiyaç duymaktayız. Her ne ka-
dar son senelerde sektöre olan ilgi artmış 

olsa da insan kaynağı halen öncelikli sorun-
larımızdandır. 

Uzun yıllardır gündemde olan ancak henüz 
çözülemeyen hafif ticari araçların kirala-
namaması da sektörün gelişimi açısında 
önemli bir engeldir. Hafif ticari araçların 
kiralanabilmesinin önü açılır ise özellikle 
KOBİ’ler araçlarını 2-3 yılda bir yenileyebi-
lecek, belki bir grup binek araçlarını da hafif 
ticari araca çevireceklerdir. Satışı yapılan 
hafif ticari araçların yüzde 50’sinden fazla-
sının ülkemizde üretildiğini buna karşılık 
binek araçların yaklaşık  yüzde 75’nin ithal 
olduğunu göz önünde bulundurursak, bu 
uygulamanın ekonomimize de pozitif etki 
yapacağını söyleyebiliriz. 

Tahsilat konusu da sektörün bir başka 

önemli sorunudur. Operasyonel filo kirala-
ma sektöründeki sözleşmeler yüzde 90 hat-
ta belki daha da yüksek oranda Euro ile ya-

pılmaktadır. Euro geliri olacağını öngören 
firmalar da kur riski almamak adına Euro 
borçlanmaktadır. Buraya kadar doğru bir 
uygulama ile kur riskinden kaçınmaya ça-

lışan sektörümüz, konunun tahsilat ayağını 
ise büyük ölçüde yönetememektedir. Her 
ayın başında düzenlenen faturalar ödeme 
vadesi geldiğinde fatura üzerinde yeralan 

TL tutardan tahsil edilmektedir.  

Kurdan sadece tahsilat olarak da zarar et-
miyoruz. Her sene müşterilerimizden tahsil 

edemediğimiz yüzbinlerce lira BSMV öde-
miz oluyor. Kur kaynaklı KDV zararımız da 
bir başka konu; kira sözleşmeleri yabancı 

para birimi üzerinden yapıldığı için kurdaki 
her yükseliş faturalarımızdaki kdv tutarını 
bir başka ifade ile KDV yükümlülüğümüzü  
artırmaktadır. 

Müşteri beklentileri her geçen yıl artıyor

Müşteriler araçlar ve filonun yönetimi ile 
ilgili tüm konuları tedarikçilere devretmek 
istiyorlar. Geçmiş yıllarda ek fiyat karşılığı 

sunulan HGS/OGS takibi, kış lastiği depo-
lama, trafik cezası takibi, raporlamalar gibi 
konular şimdi standart hizmet olarak görü-
lüyor. Büyük filo ihalelerinde sözleşme sü-

resi boyunca  müşteri ofisinde görevlendiri-
lecek filo takip personeli dahi yeni dönemde 
sıkça karşılaşılan bir talep olarak karşımıza 

çıkıyor.

Bunların yanında her hizmet alımında talep 
edilen hızlı çözümler, her markayı fiyatlaya-

bilme ve uygun şartlarda müşteriye suna-
bilme, hızlı iletişimi sağlayan mobil cihaz 
uygulamaları, iade/erken değişim konula-

rında esneklikler günümüzün müşteri bek-
lentileri arasında yer almaktadır.l

“Riskleri iyi yönetenler 
kazançlı çıkacaklar”
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Genel Müdürü

NECİP GÖKÇE 

AUTOLAND Otomotiv

Operasyonel kiralamayı tercih eden firma 
sayısında ciddi bir artış var

2 016 yılı tüm sektörlerde olduğu gibi 
sektörümüz için de zorlu bir yıl oldu. 
Özellikle yılın ikinci yarısından itiba-

ren hızlı kur artışları ve vergisel değişimler 
sektöre damga vurdu. Aynı zamanda 2016 
senesi sektörün risk algısında yeni bir boyu-
ta geçmemiz gerekliliğini de bize gösterdi. 
Bu kadar çok değişimin aynı anda gerçek-
leşmesi karşısında neler olabileceğini test 
ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu geliş-
melere rağmen, ilk üç çeyrek rakamlarına 
göre sektörün yaklaşık %10,5 büyüdüğünü, 
rakamlar tam belli olmasa da son çeyreğin-
de bu oranın üzerinde büyümeyle kapata-
cağını tahmin ediyoruz. Yükselen kura rağ-
men, distribütör firmaların kampanyaları ve 
yılın son çeyreğinde beklenti haline gelen 
vergi artışları sebebiyle fiyatların artacağı 
beklentisi son çeyrekte sektörün araç alım-
larının artmasını sağladı. 

2016 senesinde de daha önceki senele-
re benzer şekilde, operasyonel kiralamayı 
tercih eden firmaların sayısında artış oldu-
ğunu, firma araç sayılarının artmasına rağ-
men, müşteri başına düşen araç sayısının 
azaldığını görüyoruz. Bu durum bizlere ope-
rasyonel kiralamanın gittikçe tabana doğru 
yayılan bir tedarik tercihi olma trendinin de-
vamlılığını göstermektedir. 

Sektörü bekleyen fırsat ve riskler

Türkiye’de kurumsal otomobil parkına göre; 
sektör araç parkının 300 bin adet üzerinde 
olduğu düşünülürse, potansiyelin ne kadar 
büyük olduğu göze çarpıyor. Gelişmiş ülke-
lere bakıldığında, operasyonel kiralamanın 
şirket araçları için tedarik yöntemi olarak 
tercih edilme oranı % 50’ler seviyesinde. 
Türkiye’de bu oran şimdilik % 15’ler sevi-
yesinde gözüküyor. Ayrıca bireysel pazarın 

teşvik edilmesi sağlanırsa pazar potansiyeli 

çok daha fazla büyüyecektir. 

2017 senesi özelinde duruma bakarsak, 

sektörün büyüme trendinin yine devam 

edeceğini fakat hızın bir miktar düşeceğini 

öngörüyoruz. Bunun en büyük sebepleri-

nin küresel belirsizlikler ve coğrafyamızda 

gerçekleşen riskler olacağını düşünüyoruz. 

Nisan ayında yapılacak referandumun da, 

yılın ilk çeyreğinde yaşanan belirsizliklere 

katkı sağladığı düşüncesindeyiz. 2017 se-

nesi risk değerlendirmelerinin çok daha ön 

planda olduğu bir sene olacak diye düşü-

nüyoruz. Özellikle alacak ve ikinci el riskle-

ri göz önüne alındığında güçlü firmaların 

önde olacağı bir yıl olacaktır. Diğer taraftan 
bu durumlar neticesinde piyasalarda yaşa-
nacak olası sıkışıklık, firmaların kaynaklarını 
ve kredilerini en verimli şekilde kullanmaya 
iteceğinden, operasyonel kiralamanın ter-
cihinin artacağını da düşünüyoruz. Tedarik 
yöntemi olarak banka kredisi veya finansal 
kiralamayı tercih eden hali hazırdaki birçok 
şirketin, verimlilik arayışı içinde operasyo-
nel kiralamayı daha çok araştıracağına ina-
nıyoruz. Sektör açısından arz talep dengesi-
nin daha optimum noktalarda kesişeceğine 
inanıyoruz.

Sektörün öne çıkan sorunları

Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için bazı 
düzenlemeler yapılabilir. Bir diğer önemli 
sorun ise risk sorunu. Sektör özellikle ala-
cak ve ikinci el risklerini tek başına yönet-
meye çalışıyor. Bu risklerin doğru yönetile-
memesi sektöre büyük zararlar verebiliyor. 
Bunların dışında insan kaynağı sorununu, 
rekabetin belli bölgelerde yoğunlaşması 
neticesinde ortaya çıkan kârlılık sorunlarını 
da değerlendirmek gerekiyor.

Müşterilerimiz verimli olmamızı bekliyor

Müşterilerin öncelikli beklentilerinin, kat-
landıkları maliyetler ve karşılığında sunulan 
hizmet kalitesinin kendileri lehlerinde daha 
optimum noktalarda karşılanması yönünde 
olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası bizlerden 
gittikçe daha verimli olmamızı bekliyorlar. 
Bunun yanı sıra sunduğumuz hizmetlerde 
çeşitlilik ve entegrasyon beklentileri de var. 
Sektörün yeni trendleri de bu beklentiler 
üzerine şekilleniyor. Sektör, hizmet etiği 
müşterilerinin hareketliliğini sürekli kılmak 
adına çeşitli teknolojik yatırımlar yapıyor. 
Kullanıcılar ile tedarikçilerin birebir ve daha 
verimli etkileşim içinde olmalarını sağlama-
ya çalışıyor. Müşterilerinin mobilite ihtiyacı-
nın tamamına çözüm bulmaya odaklanmak 
istiyor.l

“Sektörümüz teknolojiye 
yatırım yapıyor”
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olacaktır. Ek olarak genç nüfus yapısı, dev-
let teşvikleri olan yatırım alanları ve gelişen 
pazarlar, sektörü olumlu olarak etkileyecek-
tir. 

Sektörü bekleyen risklerin başında yeni 
IFRS standardı yer almaktadır. Ocak 2016’da 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kuru-
mu (UMSK) “UFRS 16 Kiralama İşlemleri” 
standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren geçer-
li olacak şekilde yayımladı. Böylece, yeni 
standart ile kiracıların neredeyse bütün kira 
sözleşmelerini bilançolarında kullanım hak-
kı varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili kira 
yükümlülüklerini de kullanım hakkı modeli-
ne göre yükümlülük olarak muhasebeleştir-
meleri gerekecek. Bu sebeple, IFRS raporla-
ma yapan uluslararası şirketlerde kiralama 
yerine satınalma opsiyonları konusunda 
karar aşamasına varmaları gerektiği anla-
mına geliyor. Bu şirketler, satınalma kararı 
ile araçlarını yönetme durumu önümüzdeki 
yıllarda sektörümüzü bekleyen en önemli 
riskler arasındadır. 

Operasyonel kiralama alanındaki yeni 
trendler 

Operasyonel kiralama sektörü yeni dönem-
de hizmet kalitesinde birbirinden ayrılan bir 
sektör haline dönmüştür. Vale hizmeti, ye-
rinde lastik değişimi, kullanıcı raporlamaları 
ve daha fazlası artık müşteriler tarafından 
talep edilmektedir. Kiralama yapmak iste-
yen müşteriler, fiyat değil hizmet kalitesi 
odaklı isteklerini dile getirmektedir. 

Müşteriye doğrudan yaratılan katma de-
ğerin yanı sıra dolaylı katma değerler de 
önemli hale gelmektedir. Bu sebeple Bor-
lease olarak müşterilerimize sosyal sorum-
luluk projelerimizle de bir artı değer yarat-
mayı hedefliyoruz. Yakın zamanda bir okul 
restorasyonu projemiz bulunmakta, haliha-
zırda fidan bağışlarımızla da sektörün öncü-
sü konumundayız.l

Finans sektörü açısından bakıldığında ise 

fonların yatırım iştahının az olduğunu söy-

leyebiliriz. Bu durum da sektör özelinde bir 

baskı yaratmıştır. Bu baskının 2017 yılında 

daha da artacağını söyleyebiliriz. 

2017 yılında sektörü bekleyen
fırsatlar ve riskler

Türkiye’nin 10 yıl önceki ihracat verilerine 

bakıldığında en önemli iki komşumuz mev-

cut durumdan dolayı artık bu veriler içeri-

sinde yer almamaktadır. Ancak güvenlikle 

ilgili sorunların azalarak devam edeceğini 

ön görmekteyiz. Bu bölgelerin tekrar inşa-

asında Türkiye’nin öncü konumda olacağını 

söyleyebiliriz.

Perakendeden inşaata, otomotiv yan sana-

yinden finansal hizmetlere kadar Türkiye 

burada aktif rol oynayacaktır ve sektörümüz 

açısından bu durumun pozitif yansımaları 

ÖZGÜR CEM HANCAN

Genel Müdür

Borlease Filo Kiralama

“Hizmet kalitesi odaklı 
operasyonlar öne çıkıyor”

2016’da sektörde organik bir büyüme 
gerçekleşti

2 016’nın Türkiye operasyonel kirala-
ma sektörü açısından verimli bir yıl 
olduğunu söylemek isteriz. TOKKDER 

verileri ışığında söyleyebiliriz ki, 2015 yıl 
sonunda müşteri adedi 42.634 iken 2016 3. 
çeyrek sonu itibariyle 52.862 adet olmuş-
tur. Operasyonel leasing şirket sayısının ve 
sektörün bilinirliğinin artması sonucunda  
organik bir büyüme gerçekleşmiştir. Yeni 
şirketler, yeni araç portföyleri olarak sektöre 
yukarı yönlü bir ivme kazandırmıştır.

Otomotiv sektörü açısından 2015 yılına 
göre toplam satışlarda azalma beklenirken, 
yılın son çeyreğinde gündeme gelen ÖTV 
değişikliği, sektörün beklenenin aksine bir 
performans göstererek toplam satışlarının 
geçen yılın biraz üzerinde kapanmasıyla so-
nuçlanmıştır.
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Son çeyrek oldukça zorlu geçti

2 016 yıl son çeyreğe ait kapanış raporu 
henüz derneğimiz tarafından yayım-
lanmadı. Bununla birlikte, ilk 9 ayın 

sonuçlarına ve son çeyrekteki iş temposunu 
birlikte yorumlayarak uzun süreli kiralama 
sektöründeki araç parkının %14 büyüme ile 
315bin adede ulaşacağını öngörüyoruz.  

Otomotiv sektörünün önceki yıla kıyasla 
sabit bir seviyede seyrettiğini düşündüğü-
müzde, kiralama sektörü kuvvetli bir büyü-
me göstermiştir diye kabul edebiliriz. 2016 
itibarı ile sektörümüzün %11’i premium 
segment otomobillerden oluşuyor. Malu-
munuz, biz Borusan Otomotiv Premium ola-
rak işin bu kısmına odaklanmış durumdayız. 
Premium otomobil penetrasyonu 0,5% artış 
gösterse de, premium segmentin büyüme 
hızı açıkçası beklentimizin biraz altında kal-
dı. Önümüzdeki dönemde daha da fazla zor-
lanacağımızı düşünüyoruz. 

Piyasada belirsizliklerin artması, faiz ve kur 
dengesinde son aylarda yaşadığımız iniş / 
çıkışlar piyasamızı etkilemeye başladı. İlk 
aylardaki güzel büyüme bizi yanıltmasın, 
son çeyrek oldukça zorlu geçti.

KOBİ'lerin algıları, araç kiralamada yeni 
yeni gelişmeye başladı

Her sıkıntı beraberinde sorunları getirdiği 
gibi yeterince yaratıcı ve dinamik olan şir-
ketler için de fırsatları beraberinde getiriyor. 
Zamanında hesapsızca büyümek yerine 
risklerini dengeli yöneterek sağlıklı büyü-
meyi başaran kiralama şirketleri bu dönem-
den güçlenerek çıkacaktır. Geçmiş dönem-
lerde bu hep böyle oldu. KOBİ’lerin algıları, 
araç kiralamada yeni yeni gelişmeye başla-
dı. Tüketici alışkanlıklarının değişmeye baş-
lamasını, araç kiralama bedellerinin oluşan 
rekabet ortamı nedeniyle müşteriye uygun 

düzeylere gelmesinı ve sistemin kolay bir 
işleyişe sahip olmasını, operasyonel filo 
kiralama pazarının Türkiye’de büyümeye 
devam edeceğine yönelik işaretler olarak 
nitelendirebilirim. KOBİ’lerin ekonomi için-
deki ağırlığı sektörü büyütecek olan asıl et-
men olduğunu söleyebilirim. Sektör olarak 
odağımız bu büyüyen segmentte yerimizi 
kuvvetlendirmekte. Sadece KOBİ’ler değil; 
küçük işletme sahipleri, mimar, avukat, dok-
tor gibi kendi işini yapan şahıs şirketleri de 
radarımızdaki müşteri grupları. 

Son 10 yılda Anadolu’daki ticaret ve iş ha-
yatının kalkınmasıyla artık daha geniş bir 
müşteri portföyüne sahibiz. Kısacası, tüm 
bu etkilerin de desteği ile önümüzde dalgalı 
bir deniz olsa da sektörün de şirketimizin de 
büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz.

Sektörünün öne çıkan sorunları

Sektörün en önemli sıkıntılarından kısaca 
bahsetmek isterim. Kayıp, kaçak otomobil-
ler en önemli sorunlardandır. Bu soruna 
devletin daha fazla eğilmesini bekliyoruz. 
Bunun yanı sıra, ciddi risk yönetimi işi ya-
pıyoruz. Kurdaki ani fiyat farkının otomo-
bil fiyatlarını değişken hale getirmesi fakat 
ikinci el fiyatlarının peşinen değişmemesi, 
bizim fiyatlandırmamızı tekrar değiştirmek 
durumunda kalmamız da sorunlar arasında 
gösterilebilir. Sektörün bir diğer problemi 
ise, ekonomik belirsizliklere bağlı olarak fi-
nansman giderlerinin artışı diyebilirim.

Satış sonrası hizmetler gelişecek 

Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatımızdaki 
hızla artan etkisine bağlı olarak müşteri bek-
lentilerinin farklılaştığı günümüzde, ürün ve 
hizmet satan endüstrilerin bu beklentileri 
karşılayacak şekilde yapılanmasının önemi 
gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla bizim de 
bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor.  

Showroom ziyaretleri azalıyor. Müşteriler 
tek tek showroom gezmek yerine, oturduk-
ları yerden web sitelerinden faydalanıyor-
lar. Biz de sektörün bu değişimine kayıtsız 
kalmadık. Uzun dönem kiralama ve satış 
sonrası alanlarında online hizmetlere des-
tek veren bir yapı kurduk. 2017 planlarımız 
arasında tüm süreçleri online platformda 
gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projenin 
çalışmalarını sürdürüyoruz. Sektörün ihti-
yaçlarını müşteri talepleri belirliyor. Müşte-
riler ne kadar satış sonrası hizmetlerin  kişi-
sel olduğuna inanır ve hayatlarına yardımcı 
olacağını düşünürse uzun dönem seçim 
kriterleri de aynı oranda değişir. Sektörün 
büyük oyuncuları da bunu göz ardı etmeyip 
müşterilerine kolaylık sağlayan satış sonra-
sı hizmetlerini ayrıcalıklandırarak çeşitlendi-
riyor.

Uzun dönem kiralama sektörünün tüm 
oyuncuları hizmet kalitesini gün geçtikçe 
yukarı taşımaktalar. Sektörün genelinde bu-
lunan hizmet kalite standartları üzerine eks-
tra koşullar eklemek ise eskisi kadar kolay 
değil. Biz de, Borusan Otomotiv Premium 
olarak fark yaratmak adına sunduğumuz 
hizmetler ile farklılaşmaya çalışıyoruz. Bu 
konuyla ilgili yakın zamanda müşteri mem-
nuniyeti alanında bizi çok mutlu eden bir 
gelişme oldu. Geçtiğimiz aylarda uluslara-
rası araştırma şirketi Frost & Sullivan bizi 
‘Türkiye’nin En Müşteri Odaklı Kiralama Şir-
keti’ ödülüne layık gördü.  Frost & Sullivan 
tarafından verilen bu ödül ile, çok önemse-
diğimiz müşteri odaklı süreçlerimizin ulus-
lararası alanda takdir görmesi ekibimizi çok 

“Önümüz dalgalı 
bir deniz olsa da 
sektör büyüyor”

Genel Müdürü

KAĞAN DAĞTEKİN

Borusan Otomotiv Premium

28 OCAK-ŞUBAT 2017 I SAYI 90

DOSYA: SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ>>



2016 sektörümüzde verimli bir yıl olmadı

2 016 yılı ekonomik durgunluk ve kon-
jonktürel dalgalanmalar, buna paralel 
bölgemizdeki hassas dönemler nede-

niyle sektörümüz açısından verimli bir yıl 

olamamıştır. Müşterilerin edinimlerini bü-

yük ölçüde ertelediği, bunun yanı sıra kur 

farklarının ve büyüme sorunlarının yaşandı-

ğı bir yıl olmuştur. Bununla paralel olarak 

bankalar da tedbirli davranmaya yönelmiş 

ve filo kiralama otomotivdeki büyümenin 

en önemli etkenlerinden iken geçtiğimiz yıl 

otomotivdeki satış artışıyla eşdeğer ölçüde 

büyüyememiştir.

Sektörü bekleyen fırsatlar ve tehditler

2017 yılının genelinin 2016 yılıyla paralel 

gerçekleşmesini bekliyoruz. Fakat burada 

bir dönüm noktası var, o da referandum. 

Çıkan sonuç fırsat da olabilir, risk de yara-

tabilir.

Sektörün öne çıkan sorunları

Bu konuda karşımıza en çok öngörülemez 

maliyetler çıkıyor. Araçlardaki hasar oran-

larının yüksekliği ve sigorta poliçe maliyet-

lerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi 

öne çıkan kalemler. Bir de piyasadaki ölçü-

süz rekabet var tabii.

Sektörün müşterilerinin beklentileri 

Operasyonel filo kiralama sadece müşteri-

nin talep ettiği aracı kiralamakla sınırlı değil. 

Bunun sorumluluğunda ve bilincinde olan 

firmalar sektördeki yerini sağlamlaştırabi-

liyor. Müşteriler aracı teslim aldıktan son-

ra da ihtiyaç anında ulaşabileceği, gerekli 

desteği alabileceği firmaları tercih ediyor, 

fark burada başlıyor. Biz bu konuda her gün 

kendimizi geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra 

yeni ofisler ve hizmet noktalarını da doğru 

yerleri tespit edip hayata geçirmeye başla-

dık, devam da edeceğiz.l

“Hergün kendimizi 
geliştirmek zorundayız”

Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET SALİH ÖZEN

Dokay Filo Kiralama 

Operasyonel filo kiralama sadece müşterinin talep ettiği aracı 
kiralamakla sınırlı değil. Bunun sorumluluğunda ve bilincinde 
olan firmalar sektördeki yerini sağlamlaştırabiliyor. Müşteri-
ler aracı teslim aldıktan sonra da ihtiyaç anında ulaşabilece-
ği, gerekli desteği alabileceği firmaları tercih ediyor.

2017 yılının genelinin 2016 
yılıyla paralel gerçekleşmesini 

bekliyoruz. Fakat burada 
bir dönüm noktası var, o da 

referandum. Çıkan sonuç 
fırsat da olabilir, risk de 

yaratabilir.
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Mayrent Car Rental Genel Müdürü

BURAK İLKER KUTAY

Maygold Filo Kiralama 

M aygold Filo Kiralama, operasyonel 
kiralama ve filo yönetimi faaliyet-
lerine 2013 yılının son çeyreğinde 

başlamıştır. Yüzde 100 yerli sermaye olan 
firmamız kiralama sektöründe koşulsuz 
müşteri memnuniyetini kendine ilke edin-
miş olup, araçlarımızın tamamı full kaskolu 
ve yüksek limitli İMM‘lidir. Kullanıcılarımıza 
hasar durumlarında 7/24 çekici, yol yardım, 
yola devam aracı, şoför tahsisi ve konak-
lama hizmetlerini dünyanın önde gelen 
asistan firmalarından sağlayarak  444 51 77 
numaralı hattımızdan tüm kullanıcılarımıza 
7/24 hizmet vermekteyiz.

Aynı zamanda 2015 yılının son çeyreğinden 
günümüze Mayrent Car Rental markası ile 
kurumsal  günlük kiralama hizmetini de İs-
tanbul Pendik, İstanbul Tekstilkent  ve Anka-
ra Otonomi bölgelerinde devam ettirmekte-
yiz. 2017 yılı ilk çeyreğinde Antalya, İzmir ve 
Trabzon ofislerimizin açılışı için çalışmaları-
mız tüm hızıyla devam etmektedir.

2016 yılı hem ülkemiz hem de ekonomimiz 
adına çok zor bir yıl olsa da tüm bu olum-
suzluklara rağmen olumlu sonuçlarla bu 
yılı geride bıraktık. 2016 yılının her ayı farklı 
gelişmeler ile geçti, Mayıs ve Haziran ayla-
rında toparlanan kiralama sektörü Temmuz 
ayında ülkemizde yaşanan olumsuz geliş-
meler ile birlikte üçüncü çeyrekte ciddi an-
lamda daralmalar yaşadı. 

Son çeyrekte de vergi artışına dair tüketici 
beklentisi etkili oldu ve devamında yeni bir 
ÖTV düzenlemesi ile karşılaştık. Yani kısa-
cası tüm olumsuzluklara rağmen olumlu so-
nuçlar ile geçtiğimiz bir yılı kapattık. Türkiye 
otomotiv satışları bir önceki yıla göre yüzde 
1,62 oranında artarak 2016 yılında, geçen yı-
lın aynı dönemine göre benzer bir sonuç ile 
yaklaşık 1,1 milyon civarında bir adet olarak 
gerçekleşti. Ortalama 750 bin adet otomo-
bilin satılmış olduğu 2016 yılında kiralama 

firmalarının almış olduğu oran hiçte küçüm-

senecek  seviyelerde değil.

Gelişmiş ülkelere baktığımızda operasyonel 

kiralama sektörü halen ülkemizde büyüme-

ye devam eden küçük bir bebek gibi. Daha 

çok kat edilecek yol olduğu inancındayım. 

2016 yılında ülkemizde terör olaylarının ar-

tarak devam etmesi, yaşanan Rusya krizi, 

darbe girişimi, kur artışı ve yeni ÖTV vergi 

sistemi gibi tüm olumsuzluklara rağmen ki-

ralama sektörü bir önceki yıla oranla adetle-

rini artırarak devam etmiştir.

Bu yıl kur ve ÖTV artışından dolayı  hesa-

bını bilen bilinçli KOBİ’ler ve işletme yöne-

ticileri artan fiyatlarla araçları satın almak 

yerine kiralamaya daha da yönleneceği için 

otomotiv sektöründe beklenen yüzde10-15 

gibi daralmanın kiralama sektörüne sirayet 

etmeyeceği kanısındayım.

Sektörümüzü bekleyen fırsatları ele aldığı-

mızda şirketlerin ve KOBİ’lerin operasyonel 

araç kiralama şirketlerinden alacağı  destek, 

operasyonel ve mali açıdan elde edeceği ta-

sarruf  ve rahatlık  diyebilirim. 

Sektörümüzü bekleyen riskler ise artan ye-

dek parça ve bakım maliyetleri ve buna bağ-

lı olarak da artan sigorta primlerinin yanı 

sıra, dalgalanan ekonomi sebebi ile mali ya-

pıları bozulan şirketlerden yapılacak tahsilat 

güçlükleri diyebilirim. Sonuçta operasyonel 

kiralama işi aslında bir leasing yönetimidir 

ve çarklar her zaman birbirine bağlıdır.

Değişen ÖTV oranları, dalgalanan kur, deği-

şen sigorta maliyetleri sektörümüzün önü-

ne çıkan başlıca sorunlarındandır.

Sektörde yüzlerce operasyonel kiralama 

ve günlük kiralama hizmeti sunan firmalar 

vardır. Kullanıcılarımızın bir çoğu kiralama 

daha önce kiralama yapmış olduğu firmala-

rının kesin ve kati kurallarından, robot gibi 

konuşan müşteri hizmetlerinden, kiralama 

sonrasında çıkan faturalardan, yetkiliye ula-

şamamaktan şikayet etmektedir.

Operasyonel  kiralamalarda yeni trend değil 

geleneksel ticari trend aslında her zamanda 

olduğu gibi koşulsuz müşteri memnuniye-

tidir. Müşteriye yakın olan, çözüm üreten, 

müşteriye dokunan ve yanında olan firma-

lar her zaman yaşamaya devam edecektir. 

Yaklaşık 3,5 yıldan günümüze operasyonel 

kiralama hizmeti sağlayan Maygold Filo 

Kiralama’nın şu ana kadar almış olduğu 

herhangi bir müşteri şikayeti bulunmaması 

gurur tablomuzdur.l

“Müşteriye yakın olan her 
zaman kazançlı çıkıyor”
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Kiralama Bölüm Müdürü

AYNUR KESENCİ

Mengerler Ticaret Türk A.Ş.

Lüks araç kiralama segmenti yüksek bir 
artış gösterdi

K iralama sektörü 2016 yılında da bü-
yüme trendini sürdürdü. Dünya eko-
nomilerinde daralmaların olduğu yıl-

larda Türkiye’nin yüzde 4 üzerinde büyüme 
göstermesi dikkatleri üzerine çekmişti. 2016 
yılında da yaşanan tüm olumsuz olaylara 
rağmen azalan bir artışla da olsa Türkiye 
büyüme gösterdi. 

Kiralama sektörü de bilinirliğinin artması 
ve mevcut kullanıcıların fayda tespitlerini 
doğrulaması ile ülke büyümesinden payını 
almayı sürdürdü. 

Lüks araç kiralama segmenti kiralama sek-
törüne oranla daha yüksek bir artış göster-
di. Bu konuda lüks markaların filo yönetim 
kriterlerini değerlendirme biçimleri, ürün 
çeşitliliği ve segmentlerindeki artış, ikinci el 
yönetimine olan değerlendirmeleri de etkili 
oldu. 

Kiralama sistemi firmalar adına aslında bir 
tercihten öte bir ihtiyaca dönüştü

Operasyonel kiralama ülkemizde bilinirliği 
arttıkça ve faydası deneyimlendikçe daha 
fazla tercih edilir hale geliyor. Kiralama 
sistemi firmalar adına aslında bir tercihten 
öte bir ihtiyaca dönüştü. Son ÖTV zamları 
ve kur hareketleri de bunu seçimlikten öte 
zorunluluk düzeyine taşıyacak bir faydaya 
dönüştürdü. İlk yatırım bedellerinin bu denli 
artışı ve faiz oranlarının yüksekliği, büyüme 
ekonomilerinden olan ülkemizde kiracının 
sermayesini büyüme ya da otomobil ara-
sında değerlendirme seçiminde öne çık-
maktadır. 

ÖTV zamları otomobil satışlarında durağan-
lığa sebep olacağından, kullanıcılar ihtiyaç-
larını daha düşük maliyetli kiralama sistemi 
ile karşılayacaklardır. ÖTV zamları sonrası 
ilk yatırım bedelleri artan otomobillerin te-
dariği aylık taksitler içeren kiralama siste-
mine doğru artan oranlı kayış gösterecektir. 

Kiralama sisteminde temel, otomobilin alış 
bedelinden ikinci el satış bedeli öngörüsü-
nün düşülerek ulaşılan ana maliyet üzerin-
den hesaplanmaktadır. ÖTV zamlarından 
etkilenen ilk alım bedelleri olmasına rağ-
men otomobillerin ikinci el satış bedelle-
ri de artış göstereceğinden, al/sat farkını 
temelleyen kiralama rakamları da büyük 
artışlar göstermeyecek, çoğunlukla stabil 
kalacaktır. Bu durumda kiralamaya olan ta-
lebin artacağının göstergesidir. 

Türkiye operasyonel kiralama sektörünün 
öne çıkan sorunlar

Türkiye’de operasyonel kiralama her yıl 
beklentilerin üzerinde bir büyüme sergili-
yor. Büyümenin beklentinin üzerinde olma-

sı faydaları yanında riskleri de barındıryor. 
Kiralama firmasının büyüme yönetimini 
doğru yapmaması finansal riskleri de bera-
berinde getiriyor. Artan müşteri sayısı artan 
tahsilat yönetimi becerilerini de geliştirme-
lidir. Aksi durumda tahsilat sıkıntısından 
etkilenen kiralama firmaları, finans sektö-
ründe de büyük bir nakit döngüsü hatasına 
sebebiyet verecek düzeyde bir risk almış 
demektir. 

Bankaların kullanımındaki risk profillemele-
rinin kiralama firmaları tarafından ortak bir 
veri tabanı ile izlenememesi de aynı müş-
terinin kısa dönem içerisinde birden fazla 
kiralama firmasına maddi zararlar vermesi-
ne imkan tanımaktadır. Bu konudaki kanuni 
baskı ve boşluklar bir diğer sorundur.

Büyümenin beraberinde getirdiği filoya dair 
artan araç ve kullanıcı sayısı, artan hasar 
oranları yönetimini de getirdiğinden kulla-
nıcı profilinin dizaynı öne çıkan sorunlar-
dandır. Sigortalar başlıklı da tanımlanabi-
lecek bu sorun kiralama firmalarının doğru 
teminatları, doğru fiyatlara alma becerisini 
destekleyecektir.

Risk yönetimi öne çıkıyor

Döviz artışları dikkate alındığında kullanıcı-
ları en fazla endişelendiren durum kur riski 
olduğundan, en büyük beklenti de buradaki 
riskin yönetilmesidir. Kiralama firmalarının 
kur hareketlerine karşı kullanıcıları koruyan 
ödeme modülleri ve finansal danışmanlık 
konusundaki uzmanlığını artırması gerek-
mektedir. Risk yönetimine dair finansal da-
nışmanlık ve ödeme yöntemlerinde çeşitli-
lik trendlerden biridir.

Kullanıcılar teminat yöntemleri konusun-
da esneklik ve çeşitlilik ile rahatlatılmalı ve 
aynı anda kiralama firmasının risk yönetimi 
sağlanmalıdır. Teminat çeşitliliğinde artış 
trendlerden biridir. l

“Kiralama tercihten öte
bir ihtiyaca dönüştü”
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Sektörün filo büyüklüğü 340 bin adede 
ulaştı

Ü lke adına son derece sıkıntılı ve ola-
ğanüstü beklenmedik hadiseler ya-
şanmasına rağmen 2016 senesi ope-

rasyonel kiralama sektörü adına son derece 
başarılı geçen bir yıl oldu. Türkiye’de 2016 
yılında yeni otomobil satışlarının 2015 yı-
lına göre %4.32 büyüyerek 756.938 adede 
ulaştığı görülmektedir (Kaynak: ODD). TOK-
KDER Operasyonel Kiralama Sektör Rapo-
ru’nun 2016 yılı 3. çeyrek sonu verilerine 
göre operasyonel kiralama sektörü 2016 yı-
lının 3. çeyreği itibarıyla yaklaşık 99 bin adet 
yeni otomobili filosuna dahil etmiştir. 

Türkiye geneli operasyonel kiralama sektö-
rünün yeni otomobil alım rakamının 2016 
yılında 130 bin adede, filo büyüklüğünün 
yaklaşık 340 bin adede, aktif büyüklüğünün 
ise yaklaşık 26 milyar TL’ye ulaşacağı öngö-
rülmektedir. Vergi gelirleri bakımından da 
bir önceki yıla göre 2016 yıl sonunda ÖTV 
oranındaki artış ile beraber ödediği vergi tu-
tarının ise yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaştığını 
tahmin ediyorum. 

Sektör kriz dönemlerinde daha rasyonel 
büyümekte

İstatistiklerden hareket edersek, Kasım 2016 
sonu itibarıyla Türkiye genelinde 21 milyon-
dan fazla motorlu kara taşıtı bulunmakta, 
bu taşıtlardan 11 milyon 250 binden fazla-
sını ise binek otomobiller oluşturmaktadır. 
Yine istatistikler neticesinde mevcut binek 
otomobillerinde yaklaşık 2 milyon 500 bin 
adedinin kamu ve özel sektör şirketleri ta-
rafından kullanıldığını düşündüğümüzde 
operasyonel kiralama sektörünün daha ne 
kadar büyüyebileceği ve hedefleri daha ger-

çekçi olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Sektörü bekleyen en büyük fırsat;  bu sektör 

kriz dönemlerinde daha rasyonel büyümek-

tedir.  Çünkü başta kamu idaresi olmak üze-

re,  her ölçekte işletme kaynakların doğru 

kullanımı ve verimlilik adına, araç satın al-

mak yerine ziyadesiyle kiralama yönetimini 

tercih etmektedirler.  

Sektörün en önemli riskleri ise vergi oranla-

rındaki öngörülemeyen artışlardır. Bununla 

birlikte; döviz piyasalarındaki dalgalanma-

ların operasyonel kiralama sektörüne yatı-

rım yapan yerli ve yabancı müteşebbisler 

üzerinde yarattığı tedirginlik, ülkemizin 

yakın komşuları ile yaşadığı sorunlar, sınır 

komşularımızdaki belirsizlik, istikrarsızlık 

ve savaş ortamı, gelişmiş ülkelerdeki büyü-

me hızının düşmesi gibi gelişmelerin ülke 

ekonomimize olumsuz yansıdığı ifade edi-

lebilir. Bu riskler sektöre yapılabilecek yatı-

rımların kısır seviyede kalmasına sebebiyet 

vermektedir. 

Kiralama sektörünün öne çıkan sorunları 
nelerdir?

Ülkemizde, operasyonel kiralama sektö-

rünün önüne çıkan en büyük sorunlardan 

birisi sektörün finansmanı konusundadır. 

Finans kuruluşlarındaki yetkililerin çoğun-

luğu oto kiralama sektörünü iyi analiz ede-

memekte ve sektör bilançolarını anlamakta 

zorluk çekmektedir.  Bu nedenle finans ku-

ruluşları sektörü fonlamada yeterli desteği 

sağlayamadığı için sektör oyuncuları yurt-

dışı para piyasaları ile finansman sorununu 

çözmeye çalışmaktadır. Fakat bu da sektö-

rün tamamını kapsamadığından mevcut çö-

zümler kısır ve kifayetsiz kalmaktadır.

Müşteriler filolarının daha aktif 

yönetilmesini istiyor

Piyasalardaki daralma ve belirsizlik ortamı 

tüm tarafların kaynaklarını daha rasyonel ve 

verimli kullanmasını zaruri hale getirecektir. 

Müşteriler, verimliliği artıracak çözümlerin 

sunulmasını, sunulan hizmetlerin sadece 

kiralama ile sınırlı kalmamasını, araç  filola-

rının daha aktif yönetilmesini ve daha fazla 

hizmet ve raporlama sunulmasını bekle-

mektedir. 

Müşteriler, akıllı telefon uygulamaları ile 

daha hızlı ve güvenli hizmet sunulmasını, 

arıza ve hasar süreçlerinin daha profesyo-

nel yönetilmesini ve raporlanmasını iste-

mektedirler. 

Bununla birlikte standart 6-12-24 ve 36 ay 

kiralamaların dışında proje bazlı standart-

ların dışında farklı kiralama süreçlerine de 

erişmek istemektedirler. 

Müşteriler son olarak, 2004 yılında çıkan 

Karayolu Taşıma Kanunu’na ek çıkan yönet-

melik ile yasaklanan ticari araç kiralamanın 

da önündeki engelin kaldırılarak, Avrupa’da 

veya Amerika’da olduğu gibi her türlü mo-

torlu aracı satın almadan,  kiralama yönte-

mi ile efektif olarak kullanmak istemekte-

dir.  Bu konuda sektör ve mesleki örgütler 

tarafından yapılan samimi girişim ve atılan 

adımların bir an önce olumlu yönde netice-

lenmesini beklemekteyiz.l

Genel Müdürü

İLHAN YILMAZ

TRİO Car Rental 

“Müşteriler, daha 
hızlı ve güvenli 
hizmet bekliyor”
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“Yeni fikir ve buluşlar 
çıkaranlar kazançlı olacaklar”

se araç kiralayamaz. Bizler ne kadar taşın 
altına elimizi sokuyorsak sektörü yaşatmak 
adına tüketici de aynı şekilde destek olmalı  
ki bu alışveriş devam etsin. Ticaret karşılıklı 
alışveriş yapmaktır. Ama son zamanlarda 
bu iş tek taraflı alışverişe dönüyor maalesef.

Müşterinin verilen hizmetin değerini 
vermesi gerekiyor

Hizmetin sınırı yok. Müşterinin neye ihtiya-
cı varsa onu hizmetinizin içine alabilirsiniz. 
Her şey sizin alt yapınızın ne kadar güçlü ol-
duğuna bağlı. Yeter ki müşteri tarafı verilen 
hizmetin değerini versin. 2017’de kısa süreli 
kiralamalar artacak. Uzun sürelerde kimse 
riske girmek istemeyecektir.l

zaten kendini belli etti. Talep çok ama talebi 

karşılayacak firmalar olabilecek mi sorun o. 

Zira gerçekten yaptığımız iş az bir iş değil. 

Uzun soluklu bir hizmeti aralıksız, yoruldum 

demeden, müşterini memnuniyetini düşür-

meden senelerce veriyorsunuz. Yaşanan 

krizlerin hiç birini müşteriye yansıtmıyor-

sunuz. Bunu yapabilmeniz için gerçekten 

temelinizin çok sağlam olması gerekiyor.

Türkiye operasyonel kiralama sektörünün 
öne çıkan sorunları

Sorunların en başında ekonomi geliyor. 

Bundan daha öte sorun yok. Herşey para-

ya endeksli. Araç alımlarında ödenen ver-

giler çok yüksek. Kiralama süreci bitmeden 

ekonomik değişkenlerle mücadele etmek 

zorunda kalıyorsunuz. Altyapınız bu değiş-

kenliğe uygun değil ise vah halinize. Uzun 

soluklu yatırım yapsanız dahi her türlü risk 

sizin üstünüzde. Çok iyi bir firma ile anlaş-

ma yaptınız varsayalım, 1 yıl sonra o firma 

nerede olacak belli değil. Hizmetin maale-

sef bedeli ve değeri yok tüketici tarafında. 

Bu da maalesef yaptığımız işi gerçekten çok 

zorlaştırıyor. Verilen hizmetin sadece mali-

yetini kiralama fiyatlarına yansıtsak hiç kim-

2016’da yoğun bir kiralama talebi ile 
karşılaştık

2 016 yılının bir çok firma için ülke kon-
jonktürüne bağlı olarak yeni sistemle-
rin geliştirilmesi ve yeni arayışlar ile 

geçtiğine inanıyorum. Operasyonel kirala-
ma yapanlar günlük kiralama, günlük kirala-
ma  yapanlar imkanları doğrultusunda uzun 
dönem kiralama yapmaya başladılar. Araç 
tedariği açısından zorluklar yaşandı. Ancak 
enteresan bir şekilde daha da fazla kiralama 
talebi ile karşılaştık. Bu yeni arayışlar hem 
müşteri kısmında oldu hem de kiralama 
firmaları açısından oldu. Büyük küçük de-
meden sürekli teklif verdik. Bireysel kira-
lamalarda çok ciddi artışlar oldu. Kobilere 
verdiğimiz destekten sonra bireyselleri de 
destekledik. Tüm bunlar tabii ki ekonomik 
risk faktörlerini de tetikledi. Enteresan bir 
yıldı. Sanki bizler bir sınavdan geçer gibiy-
dik: ya level atlanacak ya da aynı seyir de 
kalınacak ya da bu işten çıkılacak…

2017’de de sektöre talep devam ediyor

2017’de sektör olarak savaşın ortasındayız. 
ÖTV artışı, ekonomik kriz, kur krizi; banka-
lar gibi herkes herşeyin farkında ama kimse 
dile getirmiyor. Burada sermaye açısından 
kuvvetli olanlar yaşayacak diğerlerinin ya-
şama şansı gerçekten çok zayıf. Ekonomik 
durumlara göre yeni buluşlar çıkaranlar 
kazançlı olacaklar. Burada en büyük faktör 
yabancı firmalar operasyonel kiralamaya 
destek vermezler ise gerçekten işler zorlaşa-
cak. Zira bu krizlerde kiralama talepleri her 
zaman artış göstermiştir. Şu an Ocak ayında 

SERAP YÜCEL

Genel Müdür

Yunus Oto Kiralama A.Ş.

Araç tedariği açısında zorluklar yaşandı. Ancak enteresan 
bir şekilde daha da fazla kiralama talebi ile karşılaştık. Bu 
yeni arayışlar hem müşteri kısmında oldu hem de kiralama 
firmaları açısından oldu. Büyük küçük demeden sürekli teklif 
verdik. 
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Bu yazı dizimizde işletmelerin 
finansmanı açısından onlara 

sermaye desteği sağlayan 
özellikle KOBİ’lere finansman 

çözümleri getiren filo kiralama 
şirketlerinin karşılaştığı 

vergisel uygulamalardan 
seçtiğimiz ve özellik arz ettiğini 

düşündüğümüz konulara 
aşağıda takip edecek başlıklar 

altında yer vermek istedik. 

Filo Kiralama 
Şirketlerinde 
Özellikli Vergi 
Uygulamaları 1

Partner, Tax, Financial Services, KPMG Turkey

HAKAN GÜZELOĞLU, YMM
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Operasyonel kiralama yapan bir leasing şirketinin borçlan-
ması örtülü sermaye sayılmıyorken aynı faaliyeti yapan bir 
filo kiralama şirketinin örtülü sermaye uygulamasına tabi ol-
ması aynı işi yapan iki kurum arasında haksız rekabet olarak 
da değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. 

1 5 ülkede çalışmalar yapan Corporate 
Vehicle Observatory tarafından ya-
pılan çalışma neticesinde Türkiye’de 

2020 yılına gelindiğinde yollarda tahminen 
15,7 milyon binek ve hafif ticari araç olacağı 
ve bu rakamın 2,6 milyonun şirket aracı ola-
cağı tespit edilmiştir.

TOKKDER’in 2016/3. dönem verilerine göre 
Türkiye’deki sektör araç parkı 306 bin araç 
sayısını yakalamış olup yıl sonu itibarı ile bu 
rakamın 350 binlere yaklaştığı söylenebilir. 
2020 yılında pazar potansiyelinin 2.6 milyon 
araç olacağı potansiyeli ile pazarın ulaştığı 
tutarlara bakılınca filo kiralama sektöründe 
büyük bir büyüme potansiyelinin bulundu-
ğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bu yazı dizimizde işletmelerin finansmanı 
açısından onlara sermaye desteği sağlayan 
özellikle KOBİ’lere finansman çözümleri 
getiren filo kiralama şirketlerinin karşılaş-
tığı vergisel uygulamalardan seçtiğimiz ve 
özellik arz ettiğini düşündüğümüz konulara 
aşağıda takip edecek başlıklar altında yer 
vermek istedik. 

Filo Kiralama Şirketlerinde Örtülü Sermaye 
Uygulamaları

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesi-
nin birinci fıkrasının (b) bendinde örtülü ser-
maye üzerinden ödenen veya hesaplanan 
faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin kurum 
kazancının tespitinde gider yazılamayacağı 
hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun’un 12. maddesinin birinci fık-
rasında; “Kurumların, ortaklarından veya 
ortaklarla ilişkili kişilerden doğrudan veya 
dolaylı olarak temin ederek işletmede kul-

aktarılan tutar sayılacaktır. Kur farkları bu 

kapsamda değerlendirilmeyecektir.”  açık-

lamasına yer verilmektedir.

Bununla birlikte, anılan bölümde “Borç 

para verenin dar mükellef kurum, gerçek 

kişi veya vergiden muaf herhangi bir kişi 

olması durumunda, örtülü sermaye üzerin-

den ödenen faizler borç veren nezdinde, ör-

tülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap 

döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış 

kâr payı olarak kabul edilecektir. Bu şekilde 
dağıtılmış kar payı, net kar payı tutarı ola-
rak dikkate alınacak ve brüte tamamlanarak 
belirlenen oranlarda vergi kesintisine tabi 
tutulacaktır. Örtülü sermayeye isabet eden 
kur farkı giderlerinin kar payı olarak kabul 
edilmesi ve dolayısıyla vergi kesintisine tabi 
tutulması söz konusu değildir.” ifadesiyle 
kar payı ödemesine yönelik açıklamalarda 
bulunulmuştur.

Özet olarak dar mükellef ortağından fi-
nansman kullanarak finansman ihtiyacını 
sağlayan bir filo kiralama şirketinin örtülü 
sermaye hesabını günlük takip etmesinin 
ve günlük hesaplanacak oranlar ile kur far-
kı ve faiz giderlerinin oranlanarak kurumlar 
vergisi hesaplamasında örtülü sermaye he-
sabının dikkate alınması gerekmektedir. 

Aksi halde günlük takip edilmeyen bir ör-
tülü sermaye hesaplaması Kanun’da yer 
alan “herhangi bir tarihte” ifadesine aykırı 
olacak ve bizi kesin ve net olarak bir sonuca 
ulaşmayacaktır. 

Filo kiralama şirketlerinin finansman temi-
ni yaptıkları filo yatırımları açısından büyük 

landıkları borçların, hesap dönemi içinde 

herhangi bir tarihte kurumun öz sermaye-

sinin üç katını aşan kısmının ilgili hesap dö-

nemi için örtülü sermaye sayılacağı” hük-

mü yer almaktadır.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli-

ği’nin konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 

“12. Örtülü Sermaye”  başlıklı bölümünün 

“12.4 Örtülü sermaye üzerinden yapılan 

ödemeler veya hesaplanan tutarın kâr payı 

sayılması ve yapılacak düzeltme işlemleri” 

başlıklı alt bölümünde, “Örtülü sermaye 

üzerinden ödenen faiz ve benzeri ödemeler 

veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarının uygulamasında, gerek 

borç alan gerekse borç veren nezdinde, ör-

tülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap 

döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış 

kâr payı veya dar mükellef için ana merkeze 
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önem arz etmektedir. Borçlanmanın dar 
mükellef ortağa yapılması durumunda dar 
mükellef ortağa yapılan faiz ödemeleri yıl-
sonu itibariyle kar payı olarak dikkate alına-
cak  ve Türkiye Cumhuriyeti ile dar mükellef 
kurumun mukimi olduğu ülke arasındaki 
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 
hükümlerine göre brüt tutar üzerinden sto-
paj uygulanması gerekecektir. Söz konusu 
stopajın ilgili yılın Aralık ayı muhtasar be-
yannamesine dahil edilmesi ve süresinde 
ödenmesi de gerekecektir. 

Örtülü sermaye uygulamasında finansal ki-
ralama, finansman ve faktoring şirketlerinin 
faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortak-
la ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları 
borçlanmalar örtülü sermaye olarak nite-
lendirilmiyor iken aynı şekilde bir kredi ku-
ruluşu sayılması gereken filo kiralama şir-
ketlerinin aynı nitelikteki borçlanmalarının 
örtülü sermaye sayılması da kanun düzen-
lemelerinde iyileştirilmesi gereken bir hu-
sustur. Hatta operasyonel kiralama yapan 
bir leasing şirketinin borçlanması örtülü 
sermaye sayılmıyorken aynı faaliyeti yapan 
bir filo kiralama şirketinin örtülü sermaye 
uygulamasına tabi olması aynı işi yapan iki 
kurum arasında haksız rekabet olarak da de-
ğerlendirilebileceği kanaatindeyiz. 

Filo Kiralama Şirketlerinde Finansman Ma-
liyetlerinin Aktifleştirilmesi

Vergi Usul Kanunu’nun 262. maddesinde 
maliyet bedelinin iktisadi bir kıymetin ikti-

konusu yapılması mümkün bulunmakta-
dır.” açıklamasına yer verilmiştir. 

Daha sonra 334 sıra No.lu Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği’nde 163 sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne refe-
rans verilerek yatırımların finansmanında 
kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile 
yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet 
ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur 
farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan 
kısmının maliyete intikal ettirilmesinin, ak-
tifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olan-
ların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider 
yazılmasının veya maliyete intikal ettirilmek 
suretiyle amortismana tabi tutulmasının uy-
gun olacağı açıklanmıştır.

Aynı Tebliğ’de lehe oluşan kur farklarının 
da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği 
dönemin sonuna kadar oluşan kısmının 
maliyetle ilişkilendirilmesinin, aktifleştiril-
dikten sonraki döneme ilişkin olanların ise 
kambiyo geliri olarak değerlendirilmesinin 
veya maliyetten düşülmek suretiyle amor-
tismana tabi tutulmasının gerekeceği ifade 
edilmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ben-
zer konularda verilen 17.04.2014 tarih ve 
11395140-105 [262-2012/VUK-1- . . .]-1012 
sayılı özelgede; “Şirketinizin kullandığı 
dövizli banka kredisinin ... Alışveriş Mer-
kezi’nin iktisabında kullanılması durumun-
da; ödenen faizlerin, gayrimenkulün aktife 
alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan 
kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu 
olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi fa-
izlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi veya 
doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün 
bulunmaktadır.

sap edilmesi veyahut değerinin artırılması 
münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara 
müteferri bilumum giderlerinin toplamını 
ifade ettiğine yer verilmiştir.

Yatırımların finansmanında kullanılan kre-
dilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından 
döviz kredisiyle sabit kıymet ithal edilmesi 
nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, sabit 
kıymetin maliyet bedeline mi intikal ettiri-
leceği yoksa doğrudan ilgili yılın giderleri 
arasında mı gösterileceği hususuna ilk ola-
rak 163 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği’nde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğ’de “yatırımların finansmanın-
da kullanılan kredilerle ilgili faizlerden ku-
ruluş dönemine ait olanların sabit kıymet-
le birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek 
üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerek-
mekte; işletme dönemine ait olanların ise, 
ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider 
yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek 
suretiyle amortismana tabi tutulması,

Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sabit 
kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonra-
dan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin 
değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur 
farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği 
dönem sonuna kadar olanların, kıymetin 
maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; 
aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden 
sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait ol-
dukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya 
da maliyete intikal ettirilerek amortisman 
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Aleyhte oluşan kur farklarının, sabit kıyme-
tin aktifleştirildiği dönemin sonuna kadar 
olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, 
aktifleştirildiği dönemden sonraki döneme 
ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğ-
rudan gider yazılması veya maliyete intikal 
ettirilmesi, lehe oluşan kur farklarının da, 
sabit kıymetin aktifleştirme işleminin ger-
çekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan 
kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, aktif-
leştirildiği dönemden sonraki döneme iliş-
kin olanların ise kambiyo geliri olarak de-
ğerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek 
suretiyle dikkate alınması gerekmektedir.

Ancak, amortismana tabi iktisadi kıymetle-
rin iktisabında kullanılan bir krediye ilişkin 
ödenen faiz ve oluşan kur farkının birlikte 
değerlendirilmesi, kıymetin aktife alındığı 
hesap dönemini takip eden hesap dönem-
lerinde ödenen faiz ve oluşan kur farkının 
ya maliyete eklenmesi veya doğrudan gider 
kaydedilmesi ve yapılan bu seçimin daha 
sonraki dönemlerde de değiştirilmeksizin 
uygulanması icap etmektedir.” değerlendir-
mesine,

09.09.2004 tarih ve B.07.0.GEL. 0.40/4040-
22/42220 sayılı özelgede de “Bu itibarla 
banka kredisi kullanılarak iktisap edilen 
taşıta ait kredi faizlerinden taşıtın aktife 
girdiği tarihten hesap dönemi sonuna ka-
dar olanların taşıtın maliyetine eklenmesi 
zorunludur. Aktifleştirildikleri hesap döne-
minden sonra tahakkuk eden kredi faizle-
rinin maliyete intikal ettirilmesi suretiyle 
amortismana tabi tutulması veya doğrudan 
gider olarak da muhasebe kayıtlarına intikal 
ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.” değer-
lendirmesine yer verilmiştir.

matrahına eklenir. Yukarıdaki esaslar dahi-
linde yeni değerlerin iktisabında kullanılan 
kar, yeni değerler üzerinden bu kanun hü-
kümlerine göre ayrılacak amortismanlara 
mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan 
sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin 
amortismanına devam olunur.” hükmü ile 
düzenlenmiştir. 

Bu kanun düzenlemesini filo kiralama şir-
ketleri özelinde değerlendirecek olursak; 
satışı yapılan bir binek otonun yenilenmesi 
işin mahiyetine göre zorunlu ise ve işlet-
me yöneticileri tarafından bu konuda karar 
alınmış ve girişimde bulunulmaya başlan-
mışsa, söz konusu amortismana tabi binek 
otonun satışından elde edilen kar pasifte 
geçici bir hesapta (Yenileme fonu hesabın-
da) azami üç yıl süre ile tutulabilmektedir. 
Ayrıca, gelir yazılmayıp fona alınan kardan 
yeni alınan binek otoların Vergi Usul Kanu-
nu hükümlerine göre ayrılacak amortisman-
ları mahsup edilir.  

Büyümenin yanında kâr hedefleri olan filo 
kiralama şirketleri açısından yenileme fonu 
uygulaması bir vergi planlama ve öteleme 
aracı olarak kullanılabilecektir. 

Yazımızda yer verilen konularda ek bir hu-
sus olursa bizimle her zaman iletişime ge-
çebileceğinizi bilginize sunar, tüm filo kira-
lama sektörüne 2017 yılının finansman ve 
vergi maliyetlerinin az olduğu iş ve yatırım 
olanaklarının artış sağladığı bir yıl olmasını 
dilerim. l

Yukarıda yer vermiş olduğumuz mevzuat 
açıklamaları ve İdare’nin görüşleri çerçe-
vesinde, filo kiralama şirketlerinin aktifinde 
yer alan araçların finansmanı için kullanılan 
krediler için ödenen kur farkı, faiz, banka ko-
misyonu vb. finansman giderlerinin aracın 
alım yılında kuruluş dönemi olarak maliyete 
eklenmesi zorunludur. Aracın aktife alındı-
ğı yılı izleyen ve işletme dönemi olarak da 
ifade edilen ikinci yılında ise söz konusu 
finansman maliyetinin filo kiralama şirket-
lerinin dönem kazancının tespitinde doğru-
dan gider veya maliyet unsuru olarak dik-
kate alınmasının ise bu şirketlerin tercihine 
bırakıldığını söyleyebiliriz.  

Filo Kiralama Şirketlerinde Yenileme Fonu 
Uygulamaları

Filo kiralama şirketleri açısından bir vergi 
öteleme aracı olarak da nitelendirilebile-
cek yenileme fonu uygulaması Vergi Usul 
Kanunu’nun 328. Maddesinde “…satılan 
iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahi-
yetine göre zaruri bulunur veya bu husus-
ta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş 
ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, 
satıştan tahassül eden kar, yenileme gi-
derlerini karşılamak üzere, pasifte geçici 
bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. 
Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde 
kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi 
matrahına eklenir. 

Üç yıldan önce işin terki, devri veya işlet-
menin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın 
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S ermaye piyasalarındaki genişleme 
ve artan globalizasyon günümüzde 
bütün sektörleri ekonomik kırılganlık-

lara daha açık hale getirmiştir. En son 2008 

yılında yaşanan geniş çaplı ekonomik kriz, 

belirsizliklerin sadece para piyasaları ile sı-

nırlı kalmayıp reel ekonominin bütün aktör-

leri üzerinde etkili olabileceğini göstermiş-

tir. Dolayısıyla, reel ekonominin kur, faiz ve 

kredi kalitesindeki dalgalanmaların dışında 

kalmaları artık olası değildir. 

Sermayenin daha hareketli hale gelmesi ile 

birlikte söz konusu finansal şokların bir de-

Risk yönetimi teknikleri üç temel risk alanı 
üzerinde ele alınmakta ve esasen bu alan-
lardaki tarihsel verilerin incelenmesine ve 
modellenmesine dayanmaktadır. 

1. Piyasa riski – Kur, faiz ve nakit akımı ile 
ilgili riskler

2. Kredi riski – Her türlü kredi ve alacaklar 
için karşı tarafın ödeme gücündeki deği-
şime bağlı riskler

3. Operasyonel Risk – Firmanın kendine 
özgü işleyiş yapısının getireceği her türlü 
diğer kayıplar ve riskler

Filo kiralama veya herhangi diğer bir sek-
törde de risk yönetimi yaklaşımı bu üç ala-
nın ayrı ayrı incelenmesi ile başlamalıdır.

Piyasa Riski

Piyasa riskleri nakit akımındaki kur ve vade 
uyumsuzlukları nedeniyle ortaya çıkmak-
tadır. Operasyonel kiralamaya konu olan 
araçların yaratacağı nakit akımları her za-
man düzenlilik göstermeyebilir. Gerek aktif 
gerekse pasif taraftaki nakit akım havuzları, 
bankalardaki borçlu cari hesapların davra-
nışlarına benzer karakteristikler gösterir. Bu 
nakit akım havuzlarının geçmiş veriler dik-
kate alınarak modellenmesi ve bu modelle-
rin tahmini amortisman kayıpları ile birlikte 
ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu şe-
kilde oluşturulan nakit akım hareketlerinin 
kur ve vade uyumsuzluklarının yaratacağı 
riskler Riske Maruz Değer (Value-atRisk) 
gibi istatistiksel metodlarla sayısallaştırı-
lacağı gibi, daha basit senaryo veya stres 
testlerle de izlenebilir. 

Operasyonel kiralamadan kaynaklanan na-
kit akımları ile fonlama kaynakları arasında 
doğal hedgingler olacağı gibi, risk yoğun-
laşması yaşanan alanlarda (örneğin döviz 
uyumsuzlukları) finansal hedging alterna-
tifleri de düşünülebilir. Her durumda esas 

ğişken olarak hesaba katılması her sektörün 

değerlendirmesi gereken yeni bir unsur ola-

rak ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda, düzenleyici otoriteler de söz 

konusu risklerin daha şeffaf bir şekilde de-

ğerlendirilmesini sağlamak adına Basel 

II, III ve IFRS 9 gibi uygulamalarla risk ve 

muhasebe standartlarında düzenlemelere 

gitmektedir. Eskiden bankacılık ve serma-

ye piyasalarında uygulama alanı bulan risk 

yönetimi tekniklerinin de giderek diğer reel 

ekonomi unsurları tarafından da uygulan-

maya başladığı gözlemlenmektedir. 

Filo kiralama
risk yönetimi

HAKAN PEKİNER

PwC Türkiye Denetim Hizmetleri, Direktör
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olan, operasyonel kiralama ile ilgili nakit 
akım havuzunun davranışını doğru olarak 
modellemektir.

Kredi Riski

Kredi risklerini iki başlık altında ele almak 
gerekir. Konsantrasyon riski ve tarihsel ka-
yıplar. 

Konsantrasyon riski alacak havuzunun ye-
terli derecede çeşitlendirilmesi ve gerekirse 
bu alanda limitlerin konulması ile ilgilidir. 
Operasyonel kiralama alanında maksimum 
kontrat vadeleri, kiralanan araç sayıları, 
sektörel dağılım gibi konular konsantras-
yon limitleri açısından değerlendirilmelidir. 
Kontrat vadelerinin uzaması ile birlikte kre-
di belirsizlikleri de artacaktır. Vade yapıları 
konsantrasyon risklerinde önemli bir değiş-
kendir.

Tarihsel kayıplar portföy bazında veya ben-
zer karakterli müşteri havuzları bazında in-
celenebileceği gibi, tek tek bütün alacaklar 
bir rating modeline de tabi tutulabilir. İdeal 
bir risk yönetimi için müşteri bazında basit 
de olsa bir derecelendirme sisteminin ge-
liştirilmesi, tarihsel kayıpların çok daha iyi 
analiz edilmesini sağlar. Ülkemizde son dö-
nemde reel sektör için derecelendirme hiz-
meti sunan firmalar ve rating veri tabanları 
oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Bu kaynak-
lardan da yararlanan içsel bir derecelendir-
me sistemi operasyonel kiralamanın deği-
şik alanlarında hayata geçirilebilir. Bireysel 
ve mikro seviyedeki firma riskleri için kredi 
kayıt bürosu skorları da kullanılabilir. 

Söz konusu derecelendirme sonuçları sek-
tör, vade ve müşteri bazlı konsantrasyon 

risklerinin değerlendirilmesini de kolay-
laştıracaktır. IFRS 9 gibi yeni muhasebe 
uygulamaları da giderek hem bankaların 
hem de firmaların kredi kayıpları ile ilgili 
beklentileri bir şekilde mali tablolarına yan-
sıtmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, 
tarihsel kayıpların makroekonomik alandaki 
değişimlere göre analizi giderek her sektör-
de önemli bir değerlendirme alanı haline 
gelecektir. Birkaç parametreye dayanan ve 
uzman görüşlerini de baz alan daha basit 
derecelendirme modelleri geliştirmek ve 
uygulamak olasıdır.  Burada önemli olan, 
sektörün kendine özgü risk unsurlarını ve 
bunların ekonomideki genel duruma bağlı-
lıklarını belirleyebilmektir.

Operasyonel Risk

Operasyonel risk, süreçler, insanlar ve dış-

sal olaylardan kaynaklanan her türlü kayıp-

ları kapsar. Bunlar içinde iç ve diş kaynaklı 

dolandırıcılık, yasal ve vergisel riskler, do-

ğal afetler, fiziksel zararlar gibi unsurlar yer 

almaktadır. Operasyonel risklerin ölçülmesi 

kredi ve piyasa riskine göre nispeten daha 

zordur. Ancak çalışılmakta olan sektör ile 

ilgili iş süreçleri şu yedi kategori açısından 

bir değerlendirmeye tabi tutulup, bu alan-

lardaki olası riskler belli dönemlerde değer-

lendirilebilir.

1. İç kaynaklı dolandırıcılık

2. Dış kaynaklı dolandırıcılık

3. İnsan kaynağı pratikleri, iş güvenliği (ça-

lışanlarla ilgili davalar, ayrımcılık, iş yeri gü-

venliği…)

4. Müşteri, ürün ve iş pratikleri (yasal vaka-

lar, hatalı ürünler…)

5. Fiziksel varlıklardaki hasarlar (doğal afet, 

terör…)

6. İş sürekliliği ve sistem hasarları

7. Süreç yönetimi (veri/muhasebe hataları, 

müşteri varlıklarındaki zararlar…)

İş süreçleri ile ilgili riskler ve geçmiş kayıp-

lar bu yedi kategori açısından sınıflandırıl-

dıktan sonra, risk düzeylerindeki değişimle-

rin izlendiği sistematik bir yönetim modeli 

oluşturulabilir. 

Yukarıda bahsedilen risk yönetimi teknikle-

rinin sistematik bir şekilde uygulanması fir-

maların bunları kurumsal yönetişimlerinin 

bir parçası olarak kabul etmeleri ile müm-

kündür. Risklerin ölçümü ve periyodik ola-

rak değerlendirilmeleri, bazı iş süreçlerinin 

de yeniden tanımlanmasını gerektirecektir. 

Burada söz konusu edilen risk yönetimi uy-

gulamaları genel bir çerçeve vermek ama-

cıyla ele alınmıştır. Filo kiralama alanına 

veya başka bir sektöre uygulanmaları du-

rumunda sektöre özgü çok sayıda detayın 

ayrıca değerlendirilmesi gerekecektir. Bu 

da kendi içinde bütün iş süreçlerinin ve ku-

rumsal yönetişimin yeniden ele alınmasını 

zorunlu kılabilir. Amaç, riskleri her sektörün 

kendi dinamikleri içinde olabildiğince öngö-

rülebilir ve yönetilebilir hale getirmektir. l

Ülkemizde son dönemde reel sektör için derecelendirme 
hizmeti sunan firmalar ve rating veri tabanları oluştuğunu 
gözlemlemekteyiz. Bu kaynaklardan da yararlanan içsel bir 
derecelendirme sistemi operasyonel kiralamanın değişik 
alanlarında hayata geçirilebilir. 
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Firmanız ve faaliyetleri hakkında
bilgi verir misiniz?

C reditreform Organizasyonu 1879 yı-
lında Mainz-Almanya’da kuruldu. 
Merkezimiz Almanya’nın Neuss ken-

tinde bulunuyor. Şu anda Avrupa, Türkiye 
ve Çin’de yerleşik toplamda 176 ofis ve 
4.500 personel ile 165.000 üzerinde müşteri 
portföyüne hizmet veriyoruz.

Üye ve müşterilerimize sunduğumuz baş-
lıca hizmetler Kredi Derecelendirme, Risk 
İzleme ve sulh yolu ile Alacak Takibi servis-
leridir.

Creditreform Türkiye ofisi ise 2009 yılında 
İstanbul’da kurulmuş olup dünya genelinde 
olduğu gibi Türkiye’deki popüler hizmetleri-
miz, a) kredibilite raporları ve risk izleme, b) 
alacak takibi ve c) pazar araştırması alanla-
rında yoğunlaşmıştır. 

2015 yılında 14 milyondan fazla kredibili-
te raporu satışı ve diğer hizmetler ile 800 
milyon EUR üzerinde grup ciromuz kayde-
dilmiştir. Yıllık 4 milyonun üzerinde alacak 
takip çalışması yapılmaktadır.

Creditreform’u kurma düşüncesi Almanya 
Mainz’da bir grup yerli tüccarın kendilerini 
dürüst olmayan iş ortaklarından koruma 
amacı ile onlar hakkında bilgi alışverişi 
yaparak ve birbirlerine alacaklarının takibi 
konusunda yardım ederek bir topluluk mey-
dana getirmesi ile ortaya çıktı. Bu hareket 
başladıktan sonra sadece 10 yıl içinde, bu 

“Üye ve müşterilerimizin 
menfaatlerini koruyoruz”

Creditreform Türkiye Genel Müdürü

MUSTAFA ÖZKAN

Kuruluşumuzdan bu yana başlıca hedefimiz üye ve müşterile-
rimizi bir şirketin varlığını tehlikeye atan, likiditeyi bozan kötü 
borçlar ve şüpheli alacaklardan korumak olmuştur. Creditre-
form’un geliştirdiği tüm sistemler ve çözümler bu amacın sür-
dürülebilirliğine odaklanmaktadır. 
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fikir bütün Almanya’ya yayıldı ve Alman-
ya’nın neredeyse bütün büyük şehirlerinde 
başka topluluklar kuruldu. 

Kuruluşumuzdan bu yana başlıca hedefimiz 
üye ve müşterilerimizi bir şirketin varlığını 
tehlikeye atan, likiditeyi bozan kötü borçlar 
ve şüpheli alacaklardan korumak olmuştur. 
Creditreform’un geliştirdiği tüm sistemler 
ve çözümler bu amacın sürdürülebilirliğine 
odaklanmaktadır. 

Araç kiralama firmalarına ne gibi hizmetler 
sunuyorsunuz? Bu hizmetlerinizin sağladı-
ğı faydalardan bahseder misiniz?         

Derecelendirme kuruluşu olarak sağladığı-
mız hizmetlerin temelini çok kısa şu cümle 
ile özetleyebiliriz; Güven iyidir – borç öde-
me gücünü kontrol etmek daha iyidir (Trust 
is good – solvency check is better). Başta 
Almanya olmak üzere AB genelinde leasing 
kuruluşları derecelendirme, risk ölçüm, risk 
takibi ve alacak takibi hizmetlerimize baş-
vururak risklerini kendilerine sunduğumuz 
veriler yardımı ile belirlemekte ve takip et-
mekteler. 

Portföyleri hakkındaki risk analizlerinde biz-
den almış oldukları raporları kullanıyorlar 
ve bu raporlar leasing sürecinde karar ver-
me aşamasında en önemli yardımcı unsur-
lardan biri olarak öne çıkıyor.

Başlıca müşterilerimiz arasında sektörünüz 
ile alakalı bazı isimleri vermek gerekir ise, 
adının paylaşılmasını onaylayan 165.000 

üyemizden Deutsche Leasing, Audi, BMW, 
Deutsche Factoring Bank, Grenke Leasing 
gibi kurumları sayabiliriz. Hazırladığımız 
yüksek kaliteli raporlarla en büyük kuruluş-
ların yanısıra çok küçük işletmeleri de aynı 
teknik altyapı ile değerlendirdiğimizden 
kiralama kuruluşlarının büyük-küçük tüm 
müşterileri hakkında kısa-uzun tüm vade-
lerde çok sağlıklı ve güvenilir bilgiler sağ-
lıyoruz. Satış sonrası bakım ve destek  hiz-
metleri olarak adlandırılabilecek monitoring 
servisimiz ile leasing kurumunun tüm port-
föyü izlemeye alarak periyodik kontroller 
ve bilgilendirmeler yolu ile risklerinin yakın 
takibi konusunda destek vermekteyiz. 

Kredi derecelendirme ve risk izleme servis-
lerimizin müşterimize sunduğu risk yöne-
tim ve kontrolünün son aşaması olarak sulh 

yolu ile alacak takibi hizmetimizin avantaj-
larından bahsetmek gerekir. Creditreform 
organizasyonu olarak tahsili sorunlu hale 
gelen alacakların yurtiçi ve yurtdışında ya-
kın, yerinde, etkili ve verimli takibi - tahsili 
konusunda iddialı ve başarılıyız. Bunu ala-
nında deneyimli uzman personelimiz borç-
lu ve alacaklı ile doğrudan iletişim kurarak 
gerçekleştirmektedir.

Amacımız öncelikle yasal takip aşamasına 
gelmemiş bir dosyada borçlu ile alacaklı 
arasında ortak bir nokta yakalayarak her 
iki taraf için kabul edilebilir çözümler su-
nabilmek ve istenilen tutar ödenene dek 
bu çözümlerin uygulanmasını sağlamaktır. 
Müşterimizin uzun ve pahalı mahkeme sü-
reçlerine girmeksizin alacağını barışçıl bir 
şekilde tahsil etmesinden ileri gelen maddi 
ve manevi rahatlığın yanısıra borçlunun zor 
duruma düşmeden ödeyebilmesi ve kredi 
notunu olumsuz etkileyen kötü borçlu olma 
olasılığını ortadan kaldırmak, kötü borçlu-
ları sistem içerisinde eleyerek ticari hayat-
ta güvenin inşa edilmesine katkı sağlamak 
önde gelen çalışma prensiplerimizdendir.

Bu tarz bir hizmet alırken, araç kiralama fir-
maları nelere dikkat etmelidir?   

Kiralama firmaları müşterilerini sadece en 
hızlı şekilde değil aynı zamanda en güvenilir 
şekilde inceleme ve de kiralama süresi bo-
yunca risklerini yakından takip etme konu-
sunda gereken tüm servisleri kullandıkların-
dan emin olmalılar. Kredibilite raporlarının 
beraberinde sunulan ve teknik servis, satış 
sonrası destek hizmeti diyebileceğimiz “iz-
leme, nam-ı diğer monitoring servisi” mev-
cuttur. Buna “izleme/monitoring hizmeti” 

Amacımız öncelikle yasal takip aşamasına gelmemiş bir dos-
yada borçlu ile alacaklı arasında ortak bir nokta yakalayarak 
her iki taraf için kabul edilebilir çözümler sunabilmek ve iste-
nilen tutar ödenene dek bu çözümlerin uygulanmasını sağla-
maktır. 
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ve bu kapsamda sunulan raporlara da “iz-
leme/monitoring raporu” denilir. Avrupa ve 
Türkiye’deki mevcut ekonomik koşullar da 
göz önüne alındığında, karar verme süreç-
lerinde yardımcı olacak raporlar ile firma-
nın güncel durumu hakkında bilgi sahibi 
olunduktan sonra müşterilerimize risklerini 
en güncel şekilde yakından takip etmelerini 
öneriyoruz. Bu servis özellikle uzun vade-
lerde kiralama olanağı sunan kuruluşlara 
bu vadeler boyunca portföyün yasal duru-
munun yanısıra mali yapısında meydana 
gelen değişiklikleri, ödemelerinde gecik-
meler başlayıp başlamadığını takip ederek, 
örneğin firma aniden el değiştirdi, faaliyeti 
değişti ve riskli yeni bir sektöre girdi, nakit 
sıkıntısı başladı ve ödemelerde gecikmeler 
yaşanıyor ise hızlı bir şekilde aksiyon alın-
masına olanak veren bir erken uyarı siste-
midir.  

Creditreform gibi kuruluşların sağladığı 
kredi derecelendirme ve monitoring ser-
visinin yanısıra “sulh yolu ile alacak takibi 
servisi” leasing kurumlarının mutlaka ha-
zırda bekletmeleri ve alacaklar ciddi şekilde 
sorunlu hale gelmeden başvurmaları önem 
taşıyan bir hizmettir. Bu servise başvurmak 
pekçok alacağınızı hukuki takip sürecine 
gerek kalmaksızın çözme şansı sağladığı 
gibi bu süreçlerin getirdiği aşırı masraf, iş-
yükü, zaman kaybı gibi sıkıntıları ortadan 
kaldıracaktır. Vadesi birkaç hafta geçmesi-
ne rağmen halen ödememiş olan müşteri, 
düzenli yaptığınız hatırlatmalara ödeme 
sözü ile cevap veren ve aylardır ödemeyen 
kiracılar, hatırlatma için yapılan çağrılara, 

telefonlara cevap vermeyen borçlular, geri 

dönen e-postalar, anlaşma esnasında tele-

fonlarınızı susturmayan ama ödeme zamanı 

geldiğinde adresinde olmayan firmalar size 

tanıdık geliyor mu? Alacaklarınız ile uğraş-

mayı Creditreform’a ne kadar erken devre-

derseniz sulh yolu ile çözüme gitme şansı o 

kadar  yüksektir.

Araç kiralama firmaları ile çalışma ortamı 

yakalayabilmek için neler yapıyorsunuz?

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekil-

de belirleyip en iyi ve gereksinimlerine en 

uygun olan hizmetlerimizi kendilerine ula-

şılabilir kılmak adına birebir görüşmeler 

yaparak ilerlemekteyiz. İhtiyaç duyulduğun-

da müşterilerimiz ile kendi sistemlerimiz 

arasında web tabanlı yeni uygulamalar, 

eklentiler geliştirerek müşterilerimizin ser-

vislerimize hızla ve güvenilir bir ortamda 

ulaşmasını sağlıyoruz. 

Aramızda webservis olmasa dahi tüm müş-
terilerimizin bizlerle daha hızlı ve verimli 
çalışmalarını sağlayan online müşteri por-
talimiz 2016 yılı başında üyelerimizin hiz-
metine sunulmuştur. Adı Credoportal olan 
bu sistemimiz üzerinden müşterilerimiz ve-
ritabanımızı tarayarak pörtföyleri hakkında 
güncel raporlara hızlı bir şekilde erişebil-
mekte, rapor ve izleme talebinde bulunmak-
ta, araştırma dosyalarını her yerden ulaşa-
bilecekleri online arşiv üzerinde güvenli 
şekilde depoloyabilmektedir. 

2017 yılı ilk döneminde alacak takibi servisi-
mizi de portal üzerinden sunmak için yoğun 
şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimiz ödemele-
rinde sorun başladığını gördükleri kiracılar 
için sistemimiz üzerinden online ortamda 
çok hızlı şekilde  dosya açabilecek, sorunlu 
olan tüm dosyalarını topluca tek tıklamada 
yükleyebilecekler. Bu dosyalardaki çalışma 
süreçlerimizi, meydana gelen gelişmeleri 
portal üzerinden takip edip yine aynı nok-
tada veri paylaşımı yapabilecekler. Böyle-
likle bir borçlunun sistemimize girilmesi, 
dosyanın işleme alınması ve bilgi alış-verişi 
süreçlerini hızlandırarak müşteri ve bizim 
için gereken zaman ve emeği minimuma 
indirmeyi ve sorunlu alacakların daha hızlı 
işlenerek müşterimizin nakit akışının hızlan-
masına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Rapor içeriğimizi ihtiyaçlara uygun şekilde 
zenginleştirme ve rapor türlerimizi çeşit-
lendirmenin yanısıra monitoring servisi ve 
alacak takip desteği de sağlayarak oluşabi-
lecek hasarlar ve tazminatlar durumunda 
zararın minimuma indirilmesi için gerekli 
yönlendirmeleri yapmaktayız.  Leasing ku-
rumlarına bizsiz iş yapmamalarını tavsiye 
ediyoruz!l

İhtiyaç duyulduğunda müşterilerimiz ile kendi sistemlerimiz 
arasında web tabanlı yeni uygulamalar, eklentiler geliştirerek 
müşterilerimizin servislerimize hızla ve güvenilir bir ortamda 
ulaşmasını sağlıyoruz. 
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GÜNLÜK KİRALAMA>>

“Rent Go’da 
hizmet anlayışı 
empati üzerine 
kurulu”

Firmanızdan ve sunmuş olduğunuz 
hizmetlerden bahseder misiniz?

Ö ncelikle TOKKDER’e bu imkan için 
teşekkür eder, bu vesile ile tüm TOK-
KDER ailesine 2017 yılında sağlık, hu-

zur ve başarı dilerim.

Rent Go’dan bahsetmeden önce, kurucu 
firmamız Tunalar’dan bahsetmek isterim. 
Temelleri Trabzon’da babam Erol TUNA 
tarafından atılmış Tunalar; günümüzde sek-
törün güçlü markaları olan Ford, Fiat, Jeep, 
Alfa Romeo, Ford Trucks bayiliklerini Doğu 
Karadeniz bölgesinde sürdürmektedir. 27 
yıllık kurumsal otomotiv tecrübesi olan 
Tunalar’ın bir iştiraki olan Rent Go’nun ise 
temelleri 2007 yılında 1 bekçi kulübesinin 
ofise çevrilip 3 aracın kiraya verilmesi ile 
başladı. Hem maddi hem de manevi 100% 
yerli sermaye ile kurduğumuz markamız 
bugün Türkiye’nin çeşitli illerine yayılmış 
16 şubesini, İstanbul’daki Genel Müdürlü-
ğünden yönetiyor.

Hizmetlerimize gelince, müşterilerimize 
Rent Go markasıyla günlük kiralamada; 
Rent Go Filo markası ile de uzun dönem 
kiralama ihtiyaçlarında hizmet sağlıyoruz. 
Bu hizmetleri sağlarken öncelikle kendimi-
zi müşterilerimizin yerine koyar sonrasında 
onların ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetler 
sunarız. Bir başka deyişle Rent Go’da hiz-
met anlayışı empati üzerine kurulu. Rent Go 
ailesinin her bireyi, yani çalışma arkadaş-
larımız, kendilerini müşterilerimizin yerine 

Rent Go markasıyla günlük kiralamada; Rent Go Filo markası 
ile de uzun dönem kiralama ihtiyaçlarında hizmet sağlıyoruz. 
Bu hizmetleri sağlarken öncelikle kendimizi müşterilerimizin 
yerine koyar sonrasında onların ihtiyaçlarına göre ürün ve hiz-
metler sunarız. 

MEHMET CAN TUNA

Rent Go Yönetim Kurulu Üyesi

koymalıdır. Samimi ve güler yüzlü bir şekil-

de, az kilometreli ve temiz araçlarla müşte-

rilerimize hizmet veriyoruz.

Keyifli bir günlük kiralama tecrübesi 

yaşamak için müşterilerin nelere dikkat 

etmesi gerekir?

Müşterilerimizin dikkat etmesi gereken bir 

çok kriter var. Müşteriler kiralama deneyi-

minin ilk başladığı an, yani markalarla ilk 

temasa geçtikleri an, ile kiraladıkları ara-

cı teslim edene kadarki periyoda ne kadar 

ücret ödediklerine dikkat etmeliler. Bek-

lentimiz, müşterilerimizin bahsettiğim bu 

periyotta aldıkları ürün/hizmetin karşılığını 

ödemesidir. Sadece araca, sadece hizmete, 

sadece lokasyona bakıp kiralama firmalarını 
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değerlendirmemeliler. Müşterilerimiz nasıl 

bir şirket ile çalışıyorlar dikkat etmeliler. Bu 

bağlamda, müşterilerimizden kiraladıkları 

aracın bakımına, lastik durumuna, temizliği-

ne ve olası bir sorun halinde çözüm bulma 

gibi kriterlere dikkat edip kiralamaya karar 

vermelerini rica ediyoruz.

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

Müşterilerimiz her anlamda güvenlikleri için 

işini ciddi yapan şirketleri tercih etmeliler. 

Bu tip firmalar otomotiv ile alakalı bir çok 

detayı dikkate alarak müşterilerine ürün ve 

hizmet sunuyor.  Bir başka deyişle müşteri-

nin ihtiyaçlarına ve güvenliklerine çok dik-

kat ediyor. Bu bağlamda otomotiv tecrübe-

si olan firmaları ben bu konuda bir tık daha 

önde görüyorum. Kiralama işini çalışanıyla 

ve müşterisiyle empati kuran, piyasanın ih-

tiyacına karşılık veren, doğru zamanda doğ-

ru ürün/hizmeti veren firmalar yapmalıdır. 

Çok daha basit olarak, kiralama şirketleri 

neyi vaat ediyor ve gerçekte neleri sunuyor 

buna iyi bakılması lazım.  TOKKDER üyesi 

firmalar yukarıda saydığım özelliklerin  ço-

ğuna zaten sahip. Derneğimiz zaman içeri-

sinde biz firmalara gösterdiği standart belir-

leyici ve yükseltici anlayışı müşterilerimize 

de aktaracaktır.

Günlük kiralama Türkiye’de pahalı mıdır?

Bu soruya “pahalı mı” yerine “ekonomik 

mi” olarak değişip cevap vermek isterim. 

Ülkemizde kiralama deneyimini A’dan Z’ye 

değerlendirdiğimde bence ülkemiz ucuz, 
yani ekonomik. Türkiye’de sunulan stan-
dartları sunan ülkelere kıyasla memleketi-
mizin maalesef fiyatsal anlamda karşılığını 
bulamadığını düşünüyorum. Özellikle kira-
lama işinin Türkiye’ye kıyasla daha olgun 
olduğu ülkelere baktığımızda bizim daha 
çok alacak yolumuz var diyebilirim. Örne-
ğin, yurtdışında 5 euroya araç kiralayabi-
liyorsunuz ancak kiralama yaparken firma 
sizi öyle bir noktaya getiriyor ki size zorla si-
gorta satıyor ya da büyük meblağlarda pro-
vizyon alıyor. Biz henüz bunu oturtamadık. 
Burada biz derken devletimizden tüketicimi-
ze kadar oluşan yelpazeden bahsediyorum. 
Bu çok kapsamlı konuyu devletimizin koya-
cağı uygulanabilir kanunlarla ve toplumda 
oluşturulacak bilinçle çözüme ulaştırabiliriz. 
Ulaşmak istediğimiz nokta, verilen ürün/
hizmetin parasal anlamda karşılığını bulma-
sıdır.

Günlük kiralamanın yaygınlaşması için 
gerekli olan unsurlar sizce nelerdir?

Günlük kiralama sektöründe alınacak daha 
çok yol var. Sektörümüz yaygınlaşmasına 
ve olgunlaşmasına daha çok zaman var an-
cak merdiven altı zihniyetin çoğu sektörde 
olduğu gibi bizim sektörümüzdeki etkisi de 
malum. Tecrübesiz firmalar birkaç sene pi-
yasada kalıp fiyatları ve müşteri memnuni-
yetini yerle bir edip ortadan kayboluyorlar. 
Bunun sıkıntısını da bizim gibi bu işe cid-
di kaynaklar yatıran firmaların yaşadığını 
gözlemliyorum. Yaygınlaşma noktasında 
ise unsurları eğitim ve maliyetler olarak 

sıralayabilirim. Eğitimde, çalışma arkadaş-
larımızdaki alaylı zihniyetin artık akademik 
zihniyetle harmanlanması gerekiyor. Çünkü 
günün sonunda biz firmalar ne kadar ucuz 
araç alırsak alalım, ne kadar uygun finans-
man bulursak bulalım iş müşteri gözünde 
ofisinizdeki elemanda başlıyor ve bitiyor. 
Eğitimsiz bir organizasyonun yaygınlaş-
ması düşünülemez.  Maliyetler noktasında, 
finansman maliyetlerinin, ofis kira mali-
yetlerinin, daha uygun seviyelerde olması 
bütün firmaların ortak isteğidir diye düşü-
nüyorum. Özellikle son yaşanan ÖTV ve kur 
artışları hepimizin hesaplarını şaşırtmıştır.

Otomotiv markaları ve bayileri, bankalar 
ve devlet kurumlarından ayrı ayrı 
beklentileriniz nelerdir?

Araç tedarikçilerimiz son yıllardaki satışla-
rın filo ağırlıklı olduğunun ve otomotivin 
geleceğinin filoda olduğunun farkındalar. 
Bu bağlamda otomotiv kurumları ürün ve 
finansal çözüm noktasında bizlere destek 
oluyorlar. Biz Rent Go ve Tunalar olarak  
“hepimiz aynı gemideyiz” zihniyetiyle ha-
reket ediyoruz ve çoğu tedarikçilerimizden 
de karşılıklı olarak bu yaklaşımı görüyoruz. 
Bankalardan da beklentimiz bizim işimizi 
alışagelmiş hesaplarla fiyatlandırmaktan 
ziyade otomotiv işinin dinamiklerini bilen 
departmanlarıyla fiyatlandırmalarıdır. Bunu 
bir bankada gözlemledim ve diğer bankala-
rın da otomotiv bankacılığı departmanları-
na zaman içinde eğilecekleri kaçınılmaz bir 
gerçek. 

Devlet kurumlarımıza olan yaklaşımımız 
ise Vebi KOÇ’un “Devletim varsa ben de 
varım” düsturuyla olmuştur. Kiralama işini 
yapan bizlerin yetişemediği noktalar var-
ken devletimizin sorunlara hemen reaksi-
yon vermesini beklemek adil olmaz. Bizler 
gerek dernek gerek bireysel çabalarımızla 
sektördeki gelişmesi gereken noktaları ilgili 
kurumlarla yılmadan paylaşmalıyız. Kirala-
ma işinin kriterleri, yetkinlikler, çalıntı araç 
konularında alacağımız destekler devlet ku-
rumlarımızla ısrarla paylaşmamız gereken 
konulardır. Hep birlikte şunu bilirsek bu iş 
daha da ilerler: Bu iş finansmanından teda-
riğine,  çalışanlarımızdan devlet kurumları-
mıza kadar bir zincir, ve zincirin her halkası 
güçlü olmalı. Süreci etkileyen sorumluların 
bir tanesi aksarsa bütün kiralama sektörü 

aksak kalacaktır.l

47OCAK-ŞUBAT 2017 I SAYI 90



S irketlerin kendi paylarını iktisap et-
mesi Türk Ticaret Kanunu (Kanun) 
uyarınca ancak belli koşullara bağlı 

olup, sermayenin onda birini geçmeyecek 
şekilde mümkün kılınmıştır (TTK m. 379). 
Bu hususla bağlantılı olarak, Kanun’un 380. 
maddesinde şirketlerin herhangi bir üçün-
cü kişiye kendi paylarının satın alınması 
için avans, ödünç veya teminat vermeleri 
de yasaklanmış olup bu yasak literatürde 
“finansal yardım yasağı” olarak nitelendi-
rilmektedir. Bu madde ile şirket hisse devir-
lerinde uygulamada sıklıkla kullanılan şir-
ketin malvarlığından yararlanma, kaldıraçlı 
devralma (leveraged buy-out) işlemlerinin 

Finansal yardım 
yasağı

Esin Avukatlık Ortaklığı

Av. DUYGU TURGUT

>> Finansal yardım yasağı 
temellerini esasen İngiliz 
Hukuku’nda bulmuştur, 
zira Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında birçok şirket 
kaldıraçlı devralma işlemleri 
ile pay iktisabında bulunmuş 
ve 1921’deki büyük ekonomik 
krizde batmıştır. 

de geçerliliği etkilendiğinden, yatırımcılar 
açısından finansal yardım yasağı oldukça 
önem arz etmektedir. Bu makalemizde söz 
konusu yasağın kapsamı ve yaptırımlarını 
inceleyeceğiz.

Finansal Yardım Yasağının Amacı ve 
Kapsamı

Kanun’un 380. maddesinde paylarının ik-
tisap edilmesi amacıyla, şirketin başka bir 
kişiyle yaptığı, konusu avans, ödünç veya 
teminat verilmesi olan hukuki işlemlerin 
batıl olacağı düzenlenmiştir. Maddenin 
gerekçesinde “…bir anonim şirketin kendi 
paylarını başkasının, yani üçüncü kişinin 

satın alabilmesi için onu finanse etmesine, 

onu ödünç veya teminat vererek veya di-

ğer araçlarla desteklemesine, ona yardımcı 

olmasına yönelik hukuki işlemleri batıl sa-

yarak, 379. maddenin etkisiz kalmasını ve 

dolanılmasını engellemeyi amaçlamakta-

dır.” ifadesine yer verilerek finansal yardım 

yasağının, “şirketin kendi paylarını iktisabı 

yasağı” ile bağlantısı kurulmuştur. Bu bağ-

lamda, yasağın amacı şirket malvarlığının 

korunması olup, bu vesileyle şirket alacaklı-

larının ve diğer hissedarların menfaatleri de 

korunmaktadır. 

Finansal yardım yasağı temellerini esasen 
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İngiliz Hukuku’nda bulmuştur, zira Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında birçok şirket kal-
dıraçlı devralma işlemleri ile pay iktisabın-
da bulunmuş ve 1921’deki büyük ekonomik 
krizde batmıştır. Bunun üzerine, finansal 
yardım yasağı Avrupa Birliği’nin ikinci şir-
ketler hukuku yönergesinde de benimsen-
miş ve diğer ülkelerin hukuklarında da ka-
bul edilmiştir. 

Söz konusu yasağın kapsamına bakıldığın-
da, hükmün lafzından yasaklanan işlemlerin 
avans, ödünç ve teminat işlemleri olduğu 
görülmektedir. Bu işlemler, hükmün asıl 
amacının şirket kaynaklarından finansman 
sağlanmasının engellenmesi olduğunun 
göz önüne alınması halinde, gerekçede be-
lirtildiği üzere geniş yorumlanmalıdır. Bu 
sebeple hükmün kapsamına avans, ödünç 
ve teminat (rehin, kefalet gibi) işlemlerinin 
tümü girecektir. Dolayısıyla, kanunda sayı-
lan işlemler sınırlı olmayıp örnek niteliğin-
dedir. Aynı şekilde, hükümde söz konusu 
işlemlerin başka bir kişi ile yapılması şartı 
dikkate alındığında, bu kişinin de geniş 
anlamlı yorumlanması gerekmekte ve pay 
sahiplerini, yönetimde çalışanları kurul üye-
lerini ve üçüncü kişileri kapsayacak şekilde 
anlaşılması gerekmektedir. Bu yasak kapsa-
mında önemli olanın bu işlemin alıcı lehine 
finansal yardım oluşturması olarak kabul 
edilmektedir.

Finansal Yardım Yasağına Aykırılığın 
Yaptırımları

Finansal yardım yasağına aykırı davranıl-

ması halinde yapılan işlemin batıl olacağı 

Kanun’da düzenlenmiştir. Bu noktada tar-

tışmalı olan hususlardan birisi de sadece 

yapılan finansman sağlama işleminin mi 

batıl olduğu, yoksa hisse devri işleminin de 

mi yasak kapsamında batıl sayılacağı hu-

susudur. Maddenin gerekçesinde, yasağa 

aykırılığın iktisap işlemine etkisinin belirlen-

mediği, konunun yargı kararları ve öğretiye 

bırakıldığı belirtilmiştir.

Ancak yasağın amacının, malvarlığının şir-

ket menfaatlerine aykırı kullanılmasının 

engellenmesi olduğu düşünüldüğünde, 
yaptırımın da sadece finansman işlemi ba-
kımından geçerli olduğu söylenebilir. Bu 
bağlamda, Kanun’un 385. maddesinde de 
379 ile 381. maddelere aykırılık halinde elde 
edilen payların altı ay içerisinde elden çıka-
rılması öngörülmüştür. Bu sebeple hisse 
devri işlemi batıl olmayıp sadece finansman 
işleminin batıl olduğu sonucu çıkarılabilir. 

Finansal Yardım Yasağının İstisnaları

Finansal yardım yasağının iki istisnası mev-
cut olup her iki istisnanın uygulanabilmesi 
için de kanunda belirtilen yedek akçe sınırla-
malarının ihlal edilmemesi şartı getirilmiştir 
(TTK m.380/1,c.3). İlk istisna, kredi ve finans 
kuruluşlarının devamlı olarak yürüttükleri, 
işletme konularına giren işlemlere ilişkindir 
(TTK m.380/1,c.2). Kredi ve finans kuruluş-
larının, kendi paylarının iktisabı için kaynak 
sağlamaları halinde finansal yardım yasağı 
geçerli olmayacaktır. Bu istisna durumunda 
en çok karşımıza çıkan aktörler ise şüphesiz 
bankalar olacaktır, ancak istisna bankalar ile 
sınırlı değildir.

Finansal yardım yasağının ikinci istisnası 
ise, şirketin kendi çalışanlarına veya bağlı 
şirketlerin çalışanlarına şirketin paylarını 
iktisap edebilmeleri için avans, ödünç ve 
teminat vermesidir. (TTK m.380/1,c.2). Bu 
istisna ile çalışanların şirkette pay sahibi ol-
ması için teşvik edilmek istendiği söylene-
bilir. Bu noktada yönetim kurulu üyeleri ve 
murahhasların bu istisna kapsamında olup 
olmadığı tartışmaya açıktır. Ancak, kontrol 
konusunda sorun teşkil edebileceğinden, 
yönetim kurulu üyelerinin istisna kapsamın-
da değerlendirilmemesi gerekmektedir. l

Finansal yardım yasağına aykırı davranılması halinde yapılan 
işlemin batıl olacağı Kanun’da düzenlenmiştir. Bu noktada 
tartışmalı olan hususlardan birisi de sadece yapılan finans-
man sağlama işleminin mi batıl olduğu, yoksa hisse devri iş-
leminin de mi yasak kapsamında batıl sayılacağı hususudur. 
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Korumacı Yaklaşımın 
Yükselişi

Vergiler Yoluyla
İthalata Düzen?

ERTUĞRUL CAN CANBOLAT

Actecon

MUSTAFA AYNA

Actecon

>> Ekonomi Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü 
bünyesinin altında yer alan 
Damping ve Sübvansiyon 
Araştırma Dairesi 
tarafından geçtiğimiz yılda 
başlatılan soruşturma 
sayısı 19 olurken, 
sonuçlandırılan soruşturma 
sayısı ise 30’u buldu. 

ACTECON
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Soruşturma Türü Soruşturma Konusu Eşya Ülke

Önlemlerin etkisiz kılınması Menteşeler; Diğerleri, mobilyalar için olanlar, sabit 
askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzer eşya

İspanya, İtalya, Yunanistan, Tayland

Damping Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik Çin

Damping Dioktil tereftalat Kore

Damping Beyazlatılmış kraftalner kağıt Brezilya, Finlandiya, Polonya, Rusya, Çin

Damping Porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası Çin

Damping Dökme demirden ince ve kalın borular Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan

Damping Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular Yunanistan

Damping Güneş panelleri Çin

Damping Diokktil ftalat Güney Kore

Damping Kapitoneli mensucat Çin

Damping Renksiz düz cam Rusya

Damping Kraftlayner kağıt ABD

Damping Ftalik anhidrit Kore

Damping Beton pompaları ve beton pompalama taşıtları Çin, Güney Kore

Nihai gözden geçirme Bakır teller Rusya, Ukrayna

Nihai gözden geçirme Özlü kaynak telleri Çin

Nihai gözden geçirme Ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri için kauçuktan 
yeni dış lastikler

Çin

Nihai gözden geçirme Pentaeritritol Çin

Ara gözden geçirme Poliesterden düz iplikler Malezya, Hindistan, Çin

2 016 yılı ticaret politikası savunma 
araçları işi ile uğraşanlar bakımından 
oldukça hareketliydi. Türkiye ekono-

misinin yaşadığı zorluklar ve bu zorlukları 
aşma yorgunluğu ile 2016 yılı geçerken, 
Ekonomi Bakanlığı da ticaret politikası sa-
vunma araçlarına başvurarak çeşitli ülkele-
re karşı birçok soruşturma başlattı. 

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlü-
ğü bünyesinin altında yer alan Damping ve 
Sübvansiyon Araştırma Dairesi tarafından 
geçtiğimiz yılda başlatılan soruşturma sa-
yısı 19 olurken, sonuçlandırılan soruşturma 
sayısı ise 30’u buldu. Bu soruşturmaların 
büyük bir çoğunluğunu Bakanlık nezdinde 
yerli üreticiler tarafından dampingli ithala-
tın gerçekleştiği iddiası ile yapılan şikayet 
başvuruları sonucunda açılan soruşturma-
lar oluştururken; bunun yanında ara göz-
den geçirme ve önlemin etkisiz kılınması id-
diasıyla açılan soruşturmalar da geçtiğimiz 
yılda Ekonomi Bakanlığı’nın önüne sık sık 
gelen başvurulardan oldu.

Bu yıl sonuçlandırılan 30 soruşturmanın 
28’inde önlem kararı alınırken yalnızca 2 so-
ruşturmada herhangi bir önlemin uygulan-
mamasına karar verildi. Bu veriler ışığında 
genel bir değerlendirme yapılmak istenirse 
yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyayı etkisi 

2016 YILINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMALAR

ÜLKELERİN TARAF OLDUĞU SORUŞTURMA SAYISI

Damping Soruşturması

Ara Gözden Geçirme

Nihai Gözden Geçirme

Önlemin Etkisiz Kılınması

13
4

1 1

Çin Kore Rusya Diğer

8 4 3 12
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Soruşturma Türü Soruşturma Konusu Eşya Ülke Önlem

Nihai gözden geçirme Menteşeler / sabit askılıklar / şapka askıları, dirsekleri / çekmece 
rayları

Çin Var

Nihai gözden geçirme Matkap uçları / parmak frezeler Çin Var

Nihai gözden geçirme Cam elyafı takviye malzemeleri Çin Var

Nihai gözden geçirme Suni deri - poliüretanla sıvanmış, kaplanmış, lamine edilmiş - 
deri taklidi

Çin Var

Nihai gözden geçirme Fermuarlar - kayarak işleyen Çin Var

Nihai gözden geçirme Çakmaklar - doldurulabiler gazlı cep çakmağı Çin Var

Nihai gözden geçirme İplikler - metalize iplikler (dokunmaya elverişli ipliklerden, gipe 
edilmiş olsun olmasın)

Çin, Tayvan, Güney Kore, 
Hindistan

Var

Nihai gözden geçirme Lastikler - bisiklet iç / dış lastikleri Tayvan, Sri Lanka, Vietnam Var

Nihai gözden geçirme Lastikler - motosiklet iç / dış lastikleri Tayvan, Vietnam Var

Nihai gözden geçirme Bebek arabaları / yanlız şasiler Çin Var

Nihai gözden geçirme Halat ve kablolar - kapalı halatlar dahil Çin, Rusya Var

Nihai gözden geçirme Zincirler - muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı Çin Var

Nihai gözden geçirme Mensucat - suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya 
tekstil ürünü

Çin Var

Nihai gözden geçirme Boru bağlantı parçaları - demir veya çelikten belirli Çin Var

Nihai gözden geçirme Cam kapak Endonezya, Hong Kong, Çin Var

Nihai gözden geçirme Belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları Çin Var

Damping İplikler - polyesterden tekturize iplikler Tayland, Vietnam Var

Damping Demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular Çin Var

Damping Çercevesiz cam aynalar Çin Var

Damping Kondenserleri ısı değiştirici fonksiyonu gören komperöslü 
ünitiler

Çin Var

Damping Boyalı saclar Çin Var

Damping Pamuk ABD Var

Damping Sodyum formiat Çin Var

Damping Polistren Mısır Var

Damping Hot-rolled coil Çin, Fransa, Japonya, Romanya, 
Rusya, Slovakya, Ukrayna

Yok

Damping BOPP filmler Çin, Hindistan, Mısır, S. Arabistan Yok

Önlemin etkisiz kılınması Paslanmaz çelik borular Malezya, Vietnam Var

Önlemin etkisiz kılınması Granitler Vietnam Var

Önlemin etkisiz kılınması İplikler - sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf 
ipliği

Tayvan Var

Önlemin etkisiz kılınması Kontraplaklar Bulgaristan, Vietnam Var

altına alan koruma önlemlerinin 2017 yılın-
da da tıpkı 2016’da olduğu gibi sıkça gün-
deme geleceğini söylemek hiç de zor değil. 

2016’da Çin Başı Çekti 

Son yıllarda düşüş trendinde olması sebe-
biyle korumacı bir yaklaşım sergilenen Türk 
ekonomisinde yerli üreticiyi desteklemek 
amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından ol-
dukça fazla sayıda korunma önlemine baş-
vuruldu. Dünya genelinde bu önlemlere en 
çok başvuran beş ülkeden biri konumunda 
olan Türkiye’de toplamda 78 farklı Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonu Kodlu ürünün 

2016 YILINDA SONUÇLANDIRILAN SORUŞTURMALAR

Damping Nihai Gözden Geçirme Önlemlerin Etkisiz Kılınması

13

10
4

16
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içinde bulunduğu kimya, tekstil, çelik, lastik 
gibi çeşitli sektörlere ilişkin olarak 19 yeni 
soruşturma başlatıldı ve bu soruşturmala-
rın 13’ünü damping iddiası oluşturdu. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine 
Uzakdoğu ülkeleri ve özellikle Çin ilk sırada-
ki yerini korudu. Bunun yanı sıra Brezilya, 
Amerika, Yunanistan, Arap Emirlikleri’nin 
de bulunduğu toplamda 15 ülkeden ithal 
edilen ürünlere karşı soruşturma başlatıldı. 
Bu soruşturmaların %42’si Çin’e karşı açı-
lırken, Çin’i 4 soruşturma ile bir diğer Uzak 
doğu ülkesi Güney Kore izledi.

Damping ve Sübvansiyon Dairesi tarafın-
dan 2016 yılının açılışı 6 Şubat 2016 tari-
hinde Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cum-
huriyeti’nden ithal edilen beton pompası ve 
beton pompalama taşıtına karşı açılan so-
ruşturmayla yapılırken; kapanış ise 21 Ara-
lık tarihinde yine Çin’den ithal edilen sıcak 
haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı 
çelik ürünlerine karşı açılan soruşturmayla 
yapıldı. 

Geçtiğimiz yıl damping soruşturmalarının 
büyük bir çoğunluğu Çin’e karşı açılırken 
bunun ana sebeplerinden birini Çin’in piya-
sa ekonomisi olmayan ülke pozisyonunda 
değerlendirilmesi oluşturdu. Dünya Ticaret 
Örgütü ile Çin arasında imzalanan Proto-
kol’ün de 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle 
birlikte başta Türkiye ve Avrupa Birliği’nin 
Çin’i piyasa ekonomisi olan ülke kapsamın-
da değerlendirip değerlendirmeyeceği de 
büyük bir merak konusu oldu. Bu kapsamda 
Türkiye tarafından herhangi bir resmi karar 
henüz alınmazken anti-damping uygulama-
ları kapsamında uzun senelerdir Avrupa Bir-
liği ve ABD uygulamalarını takip edeceğini 
tahmin etmek hiç de güç değil. 

leri olurken, bu soruşturmada yerli üretici-
lerin şikayeti geri çekmesi soruşturmanın 
önlemsiz kapanmasını sağladı. 

Önlemsiz kapatılan diğer soruşturma ise, 
Türkiye uygulaması için adeta emsal teşkil 
edecek nitelikteydi. Dünya Ticaret Örgütü 
kurallarına uygun olarak, zarar inceleme 
döneminde herhangi bir zararın olmama-
sı sebebiyle Çin, Hindistan, Mısır ve Suudi 
Arabistan’dan ithal edilen “BOPP filmler” 
ürünlerine ilişkin soruşturmada da önlem 
uygulanmamasına karar verildi ve sonraki 
soruşturmalar için de bir dayanak niteliğin-
de oldu. 

Dünya genelindeki soruşturmalarda ince-
lendiğinde şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 
Türkiye’de sonuçlandırılan soruşturmaların 
2/3’si Çin hakkında olurken, bu alanda Çin’i 
6 soruşturma ile Vietnam takip etti. Çin ve 
Vietnam’ın haricinde 17 ülke hakkında daha 
yürütülen soruşturmalar karara bağlanmış 
oldu.

ZORLU BİR 2017 Mİ BİZİ BEKLİYOR?

Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Türkiye 
ekonomisi düşüş eğiliminde ve son zaman-
larda Türk ekonomisine korumacı bir şe-
kilde yaklaşılması da 2016 yılında oldukça 
fazla sayıda soruşturmanın başlatılmasını 
sağladı. Nitekim bu denli yoğun geçen 2016 
aslında 2017 yılına bir işaret fişeği yakmış 
oldu. Ekonomi Bakanlığı’nın 2017 yılında da 
Türk üreticilerinin sesi olacağı ve Türk üreti-
cilerin de daha fazla şikâyette bulunacağını 
tahmin etmek bu nedenle hiç de güç değil. 
Bakalım 2017 yılı sonunda hazırlayacağımız 
raporda bizleri neler bekliyor olacak? l

Gerçi Avrupa Birliği ve ABD tarafından, 

Çin’in otomatik olarak piyasa ekonomisi 

statüsünü kazandığı argümanları pek kabul 

edilmeyecek gibi gözükmekte. Buna karşın, 

esas belirleyici rolü, Çin’in başvurusu üzeri-

ne incelemeleri gerçekleştirecek olan Dün-

ya Ticaret Örgütü üstlenecek. 

Sonuçlandırılan Soruşturmalarda

Durum Nasıl?

2016 yılında Bakanlık tarafından yoğun bir 

şekilde soruşturmalar başlatılırken, yürütül-

mekte olan 30 soruşturma da karara bağ-

landı. Geçtiğimiz yılların aksine şaşırtıcı bir 

biçimde bu kararların %50’sinden fazlasını 

nihai gözden geçirme kararları oluşturdu.

Sonuçlandırılan soruşturmaların %90’ının 

üzerinde önlem kararı verilirken yalnızca 2 

soruşturmanın sonucunda herhangi bir ön-

lemin uygulanmamasına karar verildi. Bu 

soruşturmaların ilki Çin, Fransa, Japonya, 

Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna’dan 

ithal edilen “sıcak haddelenmiş çelik” ürün-

ÜLKE BAZINDA SONUÇLANDIRILAN SORUŞTURMA SAYISI

Çin

Vietnam

Tayvan

Diğer

20

6

3

16
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Kişisel verilerin 
korunması

Düzenlemenin Getirdikleri

V eri/Data ham gerçek enformasyon 
parçacığına verilen addır. “Kişisel 
Veri” ise kimliği belirli veya belirle-

nebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunu ile kişisel verileri tamamen veya kıs-
men otomatik olan ya da herhangi bir veri 
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla oto-
matik olmayan yollarla işleyen gerçek ve 
tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Ka-
nun 7 Nisan 2016’da yürürlüğe girmiş olup 
geçtiğimiz haftalarda Kurul’un tamamen 
belirlenmesiyle pratikte de Kurumun düzen-
lemeleri ve denetimleri ile de karşılaşılmaya 
başlanacaktır. 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki il-
kelere uyulması gerekmektedir:

• Hukuka dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve öl-
çülü olma,

• İlgili mevzuattaki veya işlendikleri amaç için 
gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Kişisel veriler düşünüldüğünde ilk akla 
“müşteri verileri” gelmektedir. Ancak sade-
ce müşteri verileri değil, çalışanlarınızın ve-
rileri yani HR verileri, out-source ettiğiniz ya 
da size out-source edilen hizmetlerde kulla-
nılan kişisel veriler ile yurtiçine yada yurt-
dışına transfer edilen her türlü kişisel veri-

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya 
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti 
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 
verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Verilerin 
Korunması 
Kanunu’na uyumlu 
musunuz? 

Peki, risklerinizi 
biliyor musunuz? 
Uyum için pratik 
çözümleriniz var 
mı?

SRP-Legal 

Kurucu - Yönetici Avukat

Av. Dr. ÇİĞDEM AYÖZGER
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ler bu kanuna tabidir. Yani aslında Kanuna 
uyum için sanıldığından çok daha fazla veri 
grubu için uyum politikası uygulanmalıdır.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmak-
sızın işlenemez. Ancak rıza aranan hallerin 
aşağıdaki istisnaları bulunmaktadır:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Kişinin rızasını açıklayamayacak durum-
da bulunması veya bir başkasının hayatı 
veya beden bütünlüğünün korunması için 
zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin yerine getirilmesi için 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verile-
rin işlenmesinin gerekli olması, örn: araç 
kiralama hizmetinin verilmesi için kişisel 
verinin işlenmesi halinde rıza gerekmez

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü-
nü yerine getirebilmesi için zorunlu olma-
sı, örn: araç için sigortanın müşteri adına 
yapılmasının gerekmesi durumunda,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştiril-
miş olması,

Transfere holding veya ana şirketten iştira-
ke yapılan transferler yani grup içi olarak 
adlandırılan transferler de dâhildir.

Kişisel verilerin yurtdışına transfer edilmesi 
durumunda ise transfer edileceği yabancı 
ülkede; yeterli korumanın bulunması veya 
veri sorumlularının yeterli bir korumayı 
yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun 
izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık 
rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurul-
ca ayrıca belirlenecektir.

Düzenlemenin Getirdikleri

Her şirkete “Veri Sorumlusu” atama yü-
kümlülüğü, “Veri Siciline Kayıt” yükümlülü-
ğü getirilmektedir.

İdari Para ve Hapis Cezaları

Kanun her türlü idari ve teknik tedbirin 
alınmasını emretmekte olup kişisel verilere 
ilişkin; Kanunun ihlali bakımından 1 Milyon 
TL’ye kadar idari para cezası, Suçlar bakı-
mından Türk Ceza Kanununa göre 4 yıla ka-
dar hapis cezası uygulanacaktır. 

Uyum için Yapılması Gerekenler

Öncelikle şirketinizde hangi tür kişisel veri 
olduğu tespit edilmeli,  verilerin saklan-
ması, işlenmesi, saklanması, transferi ve 
silinmesi koşulları belirlenmeli,  şirket çalı-
şanlarına uyum için eğitim verilmeli,  kişisel 
verilere ulaşan çalışanlar için her türlü idari 
ve teknik tedbirler belirlenmeli,  idari tedbir-
lerin başında yönetim kurulu karar almalı, 
tüm iç ve dış süreçler kanuna uyumlu olarak 
yeniden dizayn edilmelidir. l

• Bir hakkın kullanılması veya korunması 

için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 

zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu-

nun meşru menfaatleri için veri işlenmesi-

nin zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme 
Şartları

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşünce-

si, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 

inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya 

da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, 

ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle 

ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verile-

ri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rı-

zası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Kişisel Verilerin Transferi

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası ol-

maksızın transfer edilemez. Ancak yukarıda 

sayılan istisnalar transfer için de geçerlidir. 

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın transfer edi-
lemez. Ancak yukarıda sayılan istisnalar transfer için de ge-
çerlidir. Transfere holding veya ana şirketten iştirake yapılan 
transferler yani grup içi olarak adlandırılan transferler de dâ-
hildir.

AV. DR. ÇİĞDEM AYÖZGER

20 yıla yakın iş tecrübesi süresince toplam-
da 10 yıl boyunca Turkcell ve Superonli-
ne’da sırasıyla Regülasyon Statejisi Başkanı 
ve Hukuk ve Regülasyon Stratejilerinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevle-
rini yürütürken Kişisel Verilerin Korunması 
Hukuku konusunda pratikte de çalışmıştır. 
Kişisel Veilerin Korunması Kanunu Taslak 
aşamasında iken sırasıyla Adalet Bakanlığın-
da ve TBMM’de Turkcell Grubun Sözcülüğü 
görevini yürütmüştür.

Ayrıca AB ve Türk Özel Hukukunda Kişisel 
Verilerin Korunması Konusunda karşılaştır-
malı Doktorası ve bu konuda yayınlanmış 
kitabı bulunmaktadır. 

Ayözger kurucusu olduğu SRP-Legal ile 
müşterilerine “Eşsiz Müşteri Deneyimi” 
sağlamayı hedeflemektedir. SRP-Legal Ti-
caret/E-Ticaret, Rekabet, Kurumsal, Veri 
Koruması, Finans, Teknoloji, Medya, Komü-
nikasyon Hukuku konularında hukuk ve re-
gülasyon danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Ayrıca yüksek seviyede regüle edilen pazar-
larda Ankara’daki “kamu politikası” konula-
rında da danışmanlık vermektedir.
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Otokoç Otomotiv yüzde 16 artışla 
6,2 milyar TL ciro hedefliyor

Türkiye dışında, K. Irak, 
Kazakistan, Macaristan, 
Gürcistan, K. Kıbrıs ve 
bu yıl 20. yılını kutlayan 
Azerbaycan’da araç 
kiralama hizmeti 
sunduklarını belirten 
Görgün ÖZDEMİR, 2017 
yılında da olası fırsatları 
değerlendirmeyi ve 
yeni ülke yatırımlarıyla 
yurt dışı faaliyetlerini 
yaygınlaştırmayı 
planladıklarını söyledi.

S irketin 2016 yılı 
performansının 
değerlendirildiği ve 

2017 hedeflerinin paylaşıldığı 
basın toplantısına Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün ÖZDEMİR, Otokoç 
Genel Müdür Yardımcısı Uğur 
GÜVEN, Otokoç Otomotiv Araç 
Kiralamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İnan EKİCİ, 
Otokoç Otomotiv Mali İşler 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
M. Önder KUTMAN ve Birmot 
Genel Müdür Yardımcısı Çağrı 
KARAOĞUZ katıldı.

Genel Müdür Görgün 
ÖZDEMİR, tarihin en yüksek 
binek araç satışının da bu yıl 
gerçekleştiğini sözlerine ekledi 
ve şöyle devam etti; “Otokoç 
Otomotiv olarak 2016 yılında 
69 bini yeni, 24 bini ikinci el 
olmak üzere toplamda 93 bin 
adet araç satışı gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin mega otomotiv 
perakendecisi olarak yeni 
araç satışında ulaştığımız 69 
bin adet ile bu yıl da birçok 
üretici markanın önünde yer 
aldık. Türkiye’de satılan tüm 
Fiat ve Ford markalı araçların 
yaklaşık 3’te 1’inin satışını 
Otokoç Otomotiv olarak 
gerçekleştiriyoruz. Marka 

sürdüreceğiz. Böylece, 
toplamda, 2017 yılı için yüzde 
16 artışla 6,2 milyar TL ciro 
elde etmeyi hedefliyoruz” 
dedi.

Otokoç Otomotiv için 
2016’nın geleceğe yatırım 
yılı olduğunu belirten Genel 
Müdür ÖZDEMİR, “Bu 
amaçla Dijital Dönüşüm, 
CRM, İnovasyon ve Hizmette 
Mükemmellik çalışmalarına 
hız verdik. Günümüzde çok 
hızlı ilerleyen teknoloji, 
değişimi de beraberinde 
getiriyor. Araçlar elektronik ve 
bilişimle akıllanıyor. Otomobil 
kullanımında kiralamak da 
yetmiyor, insanlar otomobili 
paylaşmak istiyor. Dünya 
üzerinde araç satışları ve 
kiralama, yerini çok hızlı 
araç paylaşımına bırakıyor. 
Zipcar bu konuda bizim 
geleceğimiz. Biz de dijital 
dönüşüm projelerimizle 
Otokoç Otomotiv olarak 
kendimizi geleceğe hazırlıyor, 
sektörlerimizin geleceğini 
hazırlıyoruz” dedi.

Otokoç Otomotiv’in inovasyon 
kültürünü şirketin her 
kademesinde ve hizmetin 
her aşamasında odak noktası 
haline getirdikleri belirten 
ÖZDEMİR; “Otokoç Otomotiv 
olarak elde ettiğimiz yüksek 
müşteri memnuniyetini bu 
bakış açısına borçluyuz. Yıl 
boyunca tüm markalarımızla 
aldığımız kıymetli ödüller bu 
çabalarımızın gurur verici bir 
teyidi oldu” diye sözlerine 
ekledi.l

>> Otokoç Otomotiv, 2016 yılını 5,3 milyar lira ciro ile kapattı. Türkiye’nin en büyük 31. şirketi Oto-

koç Otomotiv, 69 bin adet yeni, 24 bin adet ikinci el olmak üzere toplamda 93 bin adet araç satışı 

gerçekleştirdi. Aynı dönemde araç kiralama tarafında 7 ülkede toplam 46 bin adetlik araç parkına 

ulaşan Otokoç Otomotiv’in servis ve yedek parça cirosu ise 563 milyon TL oldu. Otokoç Otomotiv, 

2016 yılında 101 bin adet sigorta ve finansman satışı gerçekleştirdi.

payımız Volvo’da yüzde 38, 
Alfa Romeo ve Jeep araçlarda 
ise yüzde 37 seviyesine ulaştı. 
Ağır ticari araç grubunda 
temsil ettiğimiz marka olan 
Ford Trucks’ta ise payımız 
yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Otokoç'un 2017 hedefleri

2017 yılı için sektörde 
yüzde 10 oranında daralma 
yaşanacağını tahmin ettiklerini 
belirten Görgün ÖZDEMİR, 
“2016 yılında olduğu gibi bu 
yıl da, otomotiv pazarının 
durumunu yurt içinde 
ve küresel piyasalarda 
yaşanacak gelişmeler 
belirleyecek. Hedefimiz 900 
bin seviyelerinde oluşacak 
pazardan yüzde 8 oranında 

pay almak. Araç kiralama 
iş birimimizde ise, hizmet 
verdiğimiz 7 ülkede toplam 
50 bin adetlik araç parkına 
ulaşarak liderliğimizi 
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AKKDER Genel Kurul Toplantısı
Antalya'da gerçekleştirildi

A KDENİZ Araç 
Kiralama Kuruluşları 
Derneği 6. Genel 

Kurul Toplantısı'nı 14 Ocak 
2017 tarihinde Antalya'da 
gerçekleştirdi.

Derneği yeni yönetimi bundan 
önce olduğu gibi Başkan 
Ergün AKÇA yönetiminde 
tekrar göreve devam etme 
kararı aldı. Divan Başkanlığını 
TOKKDER Yönetim Kurulu 
Genel Sekreteri İlhan 
YILMAZ'ın üstlendiği AKKDER 
Genel Kurul Toplantısı'na 
dernek üyelerinin yanı sıra, 
birlik ve beraberlik içinde 
ortak hareket etmek ve sektör 
sorunlarına çözüm bulmak 
adına diğer illerden gelen 
meslek örgütlerinin başkanları 
da katıldı.

Genel Kurul'da söz alan 
Başkan Ergün AKÇA, diğer 
il oto kiralama kuruluşları 
dernekleri ANKODER 

(Ankara), GEAKİD (Muğla), 
MAKİDER (Mersin), 
EBAKİD (İzmir), NEVAKDER 
(Nevşehir) ve Konya'da 
yeni kurulan  KONOKDER'in 
başkan ve yönetim kurulu 
üyelerine katılımlarından 
ve Genel Kurul Toplantısı'nı 
zenginleştirmelerinden dolayı 

teşekkür etti. Bu birlikteliğin 
ve dayanışmanın, çatı dernek 
TOKKDER öncülüğünde, 
sektörün sorunlarına kalıcı 
çözümler oluşturulması için 
fayda sağlayacağına olan 
inancını yineleyen Başkan 
Ergün AKÇA, bundan sonraki 
çalışmalarının da bu yönde 

F ilo ve araç kiralama 
sektörüne yönelik 
yenilikçi yazılım 

çözümleriyle tanınan NARYAZ, 
yazılım kadrosunu genişleterek 
Düzce Üniversitesi Teknopark 
kampüsünde TEKNOPARK 
Şubesi’ni açtı.  1 Şubat 2017 
tarihinde açılan yeni şube ile 
NARYAZ, Ar-Ge’ye verdiği 
büyük önemle, yüksek 
teknoloji tabanlı yazılımlarını 

devam edeceğini ifade 
etti.Yeni yönetim kadrosu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergün AKÇA, yönetim kurulu 
üyeleri Cafer YÜCE, Doğan 
KAYA, Çiğdem KOŞAN, Niyazi 
ŞAHİN, Mehmet ERDOĞAN, 
Suat Serdar SARIBAKIR'dan 
oluştu.l

üniversitenin akademik bilgisi 
ile birleştirmeyi hedefliyor. 
NARYAZ, Ar-Ge kapsamında 
“Fiyatlandırma ve Gelir 
Optimizasyonu” gibi yenilik 
ve algoritmaları yazılımlarına 
ekleyerek inovasyon 
çalışmalarını sürdürürken, 
araç kiralama sektöründeki 
firmalara katma değerli 
çözümler sunmaya devam 
ediyor.l

Naryaz, Teknopark 
şubesini açtı
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HABERLER>>

Filo şirketlerine  özel online İkinci El 
Araç Fiyatlandırma Modülü: “CarData“

Eurotax’tan Türkiye’de bir ilk

E urotax, Kasım 2016 
tarihinden itibaren filo 
ve operasyonel kiralama 

şirketlerine özel olarak yeni bir 
ürün daha sunmaya başladı: 
“CarData“.

CarData, herhangi bir 2.el 
aracın doğru ve güncel 
fiyat değerini filo şirketleri 
için realtime ve online 
verebilen yeni bir 2.el araç 
fiyatlandırma sistemi. Internet 
üzerinden www.cardata.com.
tr adresinden ulaşılabilen 
modül, Türkiye pazarında 
bugüne kadar satılan tüm 

bugüne kadar CarData gibi 
gelişmiş bir fiyatlandırma 
sisteminin olmaması açıkçası 
sektör için büyük bir eksiklikti 
ve bu yüzden bizim de böyle 
bir modül geliştirmemize 
neden oldu. Sahip olduğumuz 
güncel pazar datası ve 11 yıldır 
Türkiye pazarında edindiğimiz 
tecrübe ve know-how ile 
bunu en doğru ve en gelişmiş 
şekilde biz yapabilirdik. Çünkü 
şu anki diğer uygulamalar ana 
işi “data işi“ olmayan, farklı 
iş kollarından filo sektörü 
için zorlama ile türetilmiş 
uygulamalar ve ne yazık ki 
fiyatlandırmada kısıtlı marka 
ve model sunuyorlar ve 
fiyatlandırabildikleri araçların 
değerleri de filo sektörünün 
kabul ettiği fiyatlardan 

marka ve model araçların 
herhangi bir kilometredeki 
ikinci el fiyat değerini sadece 
10 saniyede filo şirketlerine 
sağlayan ve sahip olduğu farklı 
özellikler ile de filo şirketlerine 
araç fiyatlandırmadan, RV 
çalışmalarına ve güncel araç 
parkı değerlendirmesine kadar 
bir çok çalışmada anlamlı 
ve doğru data sunabilen tek 
sistem.

Türkiye’nin en doğru ve en 
güncel ikinci el araç değerleri 
gibi çok iddialı bir söylem 
ile Kasım 2016 tarihinde filo 
şirketlerinin kullanımına açılan 
modül, çok kısa süre içinde 
büyük bir taktir ve beğeni 
toplayarak 5 büyük filo ve 
kiralama şirketi tarafından 

hemen kullanılmaya başlandı. 
Kiradan dönen araçları 
güncel pazar koşullarına 
göre hemen satabilmek için 
araçların doğru ve güncel 2.el 
fiyat bilgisine sahip olması 
gereken filo şirketleri, CarData 
üzerinden sadece 10 saniye 
içinde araçların hem B2B, 
hem de B2C fiyat değerlerine 
ulaşarak maliyet ve kârlılık 
çalışmalarına önemli girdiler 
ve katma değerler sağlıyor, 
satış stratejilerini doğru bir 
biçimde şekillendirebiliyorlar.

Konuyla ilgili Eurotax 
Türkiye A.Ş. Genel Müdürü 
Hüsamettin YALÇIN şunları 
söyledi: “Türkiye filo sektörüne 
çok önemli bir fiyatlandırma 
sistemi sunduğumuzu 
düşünüyorum. Sektörde 

HÜSAMETTİN YALÇIN

Genel Müdürü

Eurotax Türkiye A.Ş.

• Türkiye pazarında satılan tüm marka ve modellerin tüm kilomet-

relerine göre güncel ve doğru fiyat değerini sadece 10 saniyede 

verebiliyor.

• Fiyat sorgusu yapılan her araca ait teknik ve donanım (Ekipman) 

bilgilerini getirebiliyor.

• Gelişmiş hasar/ekspertiz özelliği ile aracın tüm hasar, boya ve par-

ça değişimlerine göre fiyatlandırma sunabilen, en gelişmiş yapay 

zekaya sahip.

• Hem B2B fiyatı hem de B2C fiyatı sunabiliyor.

• Sorgulanan her ikinci el aracın ikinci el değerinin yanısıra o araca 

ait sıfır kilometre yeni fiyatını da getiriyor.

• Filo şirketlerinin RV çalışmaları için doğru data sunabiliyor.

• Filo şirketlerinin “güncel araç parkı değerlendirme (fleet re-valua-

tion)“ çalışmaları için doğru data ortaya koyuyor.

• Tek tek sorgu yerine toplu sorgulama yaptırabiliyor.
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Turizm sektörü EMITT Fuarı'nda biraraya geldi

21. EMİTT Turizm Fuarı 
gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm 
Bakanı Nabi AVCI

maalesef çok uzak. Biz ise 
sadece ana işimizi yapıyoruz, 
o da 2.el araç fiyatlandırma işi 
ve bunu da doğru bir şekilde 
yapıyoruz çünkü işimiz bu. 
Zaten CarData’nın Türkiye’nin 
en doğru ve en güncel 2.el 
araç değerlerini sunması gibi 
oldukça iddialı bir söylem 
ile çıkması da bundan 
kaynaklanıyor; Bizim farkımız 
güncel olmamız, bizim farkımız 
datamızın doğru olması, 
bizim farkımız tüm marka ve 
modelleri kapsıyor olmamız. 
Böyle olunca da zaten başarı 
ve kullanıcı memnuniyeti de 
otomatik olarak geliyor. Bunu 
da esasında biz söylemiyoruz, 
sistemi şu an kullanmakta olan 
filo şirketleri söylüyorlar.“

Internetin yanı sıra modüle 
IOS ve Android uygulamaları 
üzerinden de ulaşılabildiğinin 
altını çizen Hüsamettin 
YALÇIN, yılın ilk çeyreğinde 
6 önemli filo şirketinin 
daha sistemi kullanmaya 
başlayacağını söyleyerek, 
amaçlarının çok kısa bir süre 
içinde Türkiye filo sektörünün 
2.el araç fiyatlandırma 
konusundaki tek referans 
kaynağı olmak olduğunu 
belirtti.

Dünyada 50 ülkede faaliyet 
gösteren ve otomotiv 
sektöründe 90 yılın üzerinde 
bilgi, birikim ve tecrübeye 
sahip bir data şirketi olan 
Eurotax, Türkiye’de de 
tam 11 yıldır operasyonel 
kiralama şirketlerine “RV 
(Residual Value) hesaplaması“ 
ve “güncel ikinci el araç 
fiyatlandırma“ konularında 
hizmet veriyor. Ayrıca Türkiye 
pazarında bugüne kadar 
satılmış tüm araçların “teknik 
datası“, “donanım (ekipman 
datası)“, “fiyat datası“ ve 
“resim datası“ da Eurotax’in 
sahip olduğu data setlerinin 
arasındadır.l

>> Turizm sektörünün zirvesi EMITT, ulusal ve uluslararası 
alanda yarattığı iş fırsatları, tüketicilere sunduğu cazip fiyatlar 
ve erken rezervasyon kampanyaları ile bu yıl da sektörün ilgi 
odağı oldu! 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 
Fuarı – EMITT 46.670 ziyaretçiyi ağırladı!

D ünyanın en büyük beş 
turizm fuarı arasında 
yer alan EMITT 

fuar boyunca devam eden 
“Turizmde Yeni Hedefler ve 
Stratejiler”, “Özgünlükleriyle 
Markalaşan Şehirler” ve 
“Kent, Kültür ve Yaşam: 
Mardin” başlıklı panellerle 
sektöre bilgi akışı sağladı. 
EMITT süresince katılımcılar 
tarafından hazırlanan çeşitli 
sahne gösterileri ve stant 
etkinlikleri ziyaretçiler 
tarafından ilgiyle izlendi.

ITE Turkey bünyesinde yer 
alan EUF – E Uluslararası 
Fuarcılık tarafından organize 
edilen Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı – EMITT 21’inci 
yılını kutladığı 2017 yılında 
tatil tutkunlarının buluşma 
adresi olarak kapılarını açtı. 
26 – 29 Ocak 2017 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi‘nin 70 
bin m²’lik 12 salonunda 
gerçekleştirilen fuarda ülke 
pavilyonları, Türkiye’nin Tatil 
Noktaları, Kış Turizmi Özel 
Bölümü, Outdoor Turizmi 
Özel Bölümü ve Otel Destek 
Ekipmanları Özel Bölümü, 
Oteller ve Turizm Merkezleri, 
Tur operatörleri, acentalar 
ve oteller yer aldı. Fuarda 
ziyaretçilere birbirinden 
renkli tatil noktaları tanıtıldı.

Dünyanın ve Türkiye’nin 
dört bir yanından turizm 

profesyonellerini, turizm belde 

ve kuruluşlarını, ziyaretçilerle 

buluşturan EMITT, bu yıl 

da turizm sektöründe bilgi 

akışı sağlayacak panellere 

ev sahipliği yaptı. Fuar 

kapsamında düzenlenen 

panelde “Turizmde Yeni 

Hedefler ve Stratejiler” 

başlığıyla TÜRSAB Yurtdışı 

Temsilcisi Hüseyin BARANER, 

DRV Başkanı Norbert FIEBIG 

ve HOTREC Başkanı Susanne 

Kraus WINKLER konuştu.

EMITT Turizm Fuarı’nda 

her yıl olduğu gibi bu yıl 

da Yurtdışı Alım Heyeti 

Programı düzenlendi. 

TravelShop Turkey 

işbirliğiyle gerçekleştirilen 

program kapsamında 55 

ülkeden 450 tur operatörü 

ağırlandı.l
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ÜYELERİ

34 Rent a Car 
34 Rent a Car Genel Müdürü

KORKUT ERSEL YILDIRIM

Şirketimiz ekonomik, orta ve 
lüks kategoride yaklaşık 200 
adet araçla hizmet vermekte, 
her geçen yıl araç parkını 
genişletmektedir. 

Firmamız İstanbul'da, Ataşehir 
merkez, Kadıköy Bağdat 
Caddesi ve Sabiha Gökçen 
Havalimanı olmak üzere 3 
ofiste hizmet vermektedir. 
2017 yılı Ocak ayı itibari ile 
Erzurum ofisimiz de hizmet 
vermeye başlamıştır.

Firmanızın ortakları kimlerdir? 

Firmamız 2 ortaklı bir limited 
şirkettir. Firma ortakları genel 
müdürümüz Korkut Ersel 
YILDIRIM ve genel müdür 

yardımcımız Buğrahan 
YILDIRIM’dır.

Firmanızın hedeflerinden ve 
TOKKDER üyesi olmanızın 
nedenlerinden bahseder 
misiniz?

Kaliteden ödün vermeme 
prensibiyle yola çıkan 
firmamız, güler yüzlü 
çalışanları ile müşterilerine 
güvenli, rahat ve ekonomik 
araç kiralama hizmeti vermeyi 
ilke olarak benimsemiştir. 
Firmamız uzman ve 
tecrübeli kadrosuyla, yerli 
ve yabancı müşterilerine 
makul fiyatlara yeni araç 
kiralamanın avantajlarını 
sunmaktadır. 34 Rent a Car, 
müşterilerinin kısa ve uzun 
dönemli araç ihtiyaçlarını, 
hizmet avantajları ile geniş 
bir coğrafyada karşılayan, 
çalışanları, iş ortakları ve 
toplum için değer yaratarak 
sürekli gelişen, kurumsal, 
yaratıcı ve güvenilir bir hizmet 
şirketidir. Şirketimiz, gelişimi 

sistemli ve sürekli kılıp, tüm 
paydaşların memnuniyetine 
önem vererek, etik değerlere 
bağlı, kaliteli, güvenilir bir 
iş anlayışıyla geniş kitlelere 
hizmet sunmaktadır.

Firmamız, piyasa şartları ve 
güçlenen Türkiye ekonomisi 
doğrultusunda  hedeflerini 
devamlı revize ederek araç 
parkını ve müşteri kitlesini 
artırmayı geniş kitlelere 
hizmet sunmayı amaç 
edinmiştir.

Türkiye’nin ilk otomobil 
kiralama derneği olarak 
hizmet veren TOKKDER’in 
rent a car  sektörünün 
ülkemizde ne denli büyük 
bir katma değer ve istihdam 
yarattığını yetkililere duyuran 
öncü bir kuruluş olmasından 
ötürü böyle bir kuruluşun 
üyesi olmaktan son derece 
gurur duymaktayız.l

Firmanızın kuruluş tarihinden 
ve vermiş olduğunuz 
hizmetlerden bahseder 
misiniz? 

F irmamız kurulduğu 
2007 yılından itibaren 
müşteri memnuniyetini 

esas alarak, yeni model yılı 
ve düşük kilometreli araçları 
ile kısa dönem (günlük-
haftalık-aylık) ve uzun 
dönem filo kiralama (6-12-
24 ay) alanında en zengin 
seçeneklerle müşterilerine 
hizmet sunmaktadır.

Firmanızın araç parkından ve 
hizmet vermekte olduğunuz 
bölgelerden bahseder 
misiniz?
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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

34 RENT A CAR
B. Ataşehir Barbaros Mah. Ören Sok. Deluxia Pal. 
A Blok K: 2 D: 61 Ataşehir - İstanbul
Tel: 444 70 81 • Faks: (0216) 428 03 90
www.34rentacar.com • info@34rentacar.com
Sabiha Gökçen: Yenişehir Mah. Osmanlı Bulv. 
Çağdaş AVM No: 10/67 Kurtköy-İstanbul
Tel: (0216) 639 41 53 
Antalya: Zümrüt Ova Mah. Sinanoğlu Cad. Hilmi 
Eyiler Sit. 59/B Muratpaşa-Antalya
Tel: (0242) 323 30 34 • (0242) 323 59 60

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

ALJ OTOMOTİV A.Ş.
Merkez Mh. Erenler Cd. No:20
Çekmeköy  34782 İstanbul Türkiye
Tel: (0216)  643 03 03 • Faks: (0216) 643 03 00
www.aljtoyota.com.tr

ALJ MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
Cevizli Mah. D-100 Güney Yan Yol
Kuriş Kule No: 2 Kat: 19 Kartal/İstanbul
Tel: (0216) 939 15 00 • Faks: (0216) 399 06 51
www.aljmotorluaraclar.com
info@aljmotor.com

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

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

ARYA OTOMOBİL KİRALAMA
Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad.
No: 59/A Kocasinan / Kayseri 
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx  • Faks: (0352) 232 42 39 
www.aryarentacar.com.tr 
info@aryarentacar.com.tr 

umit@aryarentacar.com.tr
Kayseri Merkez
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx • Faks: (0352) 232 42 39
Kayseri Şeker
Tel: (0352) 332 02 38 Pbx • Faks: (0352) 332 02 38
Ankara
Tel: (0312) 438 438 3 Pbx • Faks: (0312) 438 83 90
Konya
Tel: (0332) 321 38 77 Pbx • Faks: (0332) 321 38 79
Nevşehir
Tel: (0384) 212 52 12 Pbx • Faks: 0384 213 92 13

ASF FİLO KİRALAMA
Pamukkale Sok. Fidan Plaza No:2 E-5 Yanyol 
Soğanlık/Kartal - İstanbul • Tel: 444 34 75

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
Diyarbakır: Yenişehir Mah. Lise Cad. 2/A 
Yenişehir / Diyarbakır
Tel: (0412) 223 26 33 • Faks: (0412) 223 26 33
diyarbakir@assistcarrental.com
Eskişehir: Cumhuriyet Mah. Kırım Caddesi No:7/B 
Tepebaşı - Eskişehir
Tel: (0222) 220 11 13 • Faks: (0222) 220 11 16
eskisehir@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
Kocaeli - İzmit: Körfez Mah. Ankara Karayolu 
Cad. No:23 Kocaeli / İZMİT
Tel: (0262) 333 13 33 • Faks: (0262) 333 13 34
kocaeli@assistcarrental.com
Konya: Feritpaşa Mah. Nalcaçı Cad. 50.Yıl Sitesi 
C.Blok No:62/B Selçuklu Konya
Tel: (0332) 238 38 44 • Faks: (0332) 238 38 99
konya@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
Malatya: Şifa Mah. Niyazi-Mısri Cad. No: 64/ F 
Battalgazi / MALATYA
Tel: (0422) 212 50 55 • Faks: (0422) 238 18 38
malatya@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
Şanlıurfa Merkez: Şair Şevket Mah.Çarşı Cad.
Canan Apt.A Blok Kat :1 No:8 Bahçelievler 
Haliliye / Şanlıurfa
Tel: (0414) 316 22 23 • Faks: (0414) 316 22 23
urfa@assistcarrental.com

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

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

ATILGAN ARAÇ KİRALAMA TURİZM 
VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Veysel Karani Mh. Aşık Reyhani Cd. No:14 /A 
Sancaktepe / İstanbul
Tel: (0216) 498 98 00 • Faks: (0216) 498 90 31
kiralama@atilganotomotiv.com.tr
www.atilganotomotiv.com.tr

AUTOLAND
Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazmayolu Cad. No: 
37 K: 7 D: 8 Kağıthane 34410 İstanbul
Tel: (0212) 697 87 85
Faks: (0212) 548 76 30 
www.autoland.com.tr • info@autoland.com.tr

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

AVIS RENT A CAR 
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
Tel: (0216) 587 99 00 • Faks: (0216) 489 19 40 
www.avis.com.tr
Adana Şakirpaşa Havalimanı  
İç Hatlar Geliş
(0322) 435 04 76 • (0322) 431 46 46 
Dış Hatlar Geliş (0322) 435 59 75
Adıyaman (0416) 223 33 00
Ankara / Kavaklıdere
(0312) 467 23 13 - 467 23 15
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar
(0312) 398 03 15
Antakya: (0326) 214 19 05 • (0326) 285 66 03 
Antalya: (0242) 248 17 72 -248 17 73
Antalya Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0242) 330 30 73
Dış Hatlar Geliş (0242) 330 30 08
Alanya: (0242) 513 35 13
Ayvalık / Balıkesir
(0266) 312 24 56 • (0266) 312 88 75
Batman Havalimanı: (0488) 218 07 47
Bodrum / Muğla: (0252) 316 19 96    
Bodrum Milas Havalimanı / Muğla 
İç Hatlar Geliş (0252) 523 02 01
Dış Hatlar Geliş (0252) 523 02 03
Turgutreis Bodrum / Muğla
(0252) 382 38 51           
Bursa (0224) 236 51 33 • (0224) 233 27 22
Dalaman Havalimanı / Muğla  
İç Hatlar Geliş (0252) 792 51 68 
(0252) 792 51 18
Dış Hatlar Geliş  (0252) 792 51 18
Diyarbakır (0412) 229 02 75
Diyarbakır Havalimanı İç Hatlar
(0412) 236 13 24
Elazığ (0424) 247 40 31
Eskişehir (0222) 330 30 60 - 330 30 61
Erzurum (0442) 233 80 88
Erzurum Havalimanı (0442) 233 80 88
Fethiye (0252) 612 37 19
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0342) 582 11 41
İstanbul / Taksim  (0212) 244 93 50 - 244 93 51
İstanbul / Kadıköy 
(0216) 355 36 65 • (0216) 350 48 78
İstanbul Atatürk Havalimanı  
İç Hatlar Geliş (0212) 465 34 54
Dış Hatlar (0212) 465 34 55 - 465 34 56
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Yeni Terminal Geliş 
(0216) 588 51 96 • (0216) 588 51 54
İzmir Alsancak (0232) 441 44 17 - 441 44 19
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0232) 274 17 90
Dış Hatlar Geliş (0232) 274 00 10 
İzmit / Kocaeli
(0262) 325 25 55 • (0262) 322 56 06    
Kayseri (0352) 222 61 96
Kayseri Havalimanı İç Hatlar (0352) 338 05 94
Konya (0332) 237 37 50
Konya Havalimanı İç Hatlar (0332) 237 37 50
Kuşadası (0256) 614 14 75 • (0256) 614 46 00
Malatya (0422) 238  56 44 
Malatya Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0422) 266 00 76
Mardin (0482) 312 56 47 • (0482) 312 04 44
Mardin Havalimanı (0482) 312 04 44
Marmaris (0252) 412 27 71
Sakarya (0264) 282 03 33
Samsun (0362) 231 67 50
Samsun Çarşamba Havalimanı (0362) 844 86 57
Side (0242) 753 13 48 • (0242) 753 41 18
Sivas (0346) 225 59 44
Sivas Havalimanı İç Hatlar Geliş (0555) 991 30 58
Şanlıurfa (0414) 315 00 53
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

AVRO RENT A CAR
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 44A 011
Bahçelievler - İstanbul
Tel: (0212) 603 69 15 • Faks: (0212) 603 69 18
info@avrorentacar.com
www.avrorentacar.com • www.avro.com.tr
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Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali Tel: (0212) 465 26 28 (159-163)
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali Tel:  (0212) 465 37 51 ( 160-164 )
Taksim Kocatepe Mh. Abdulhak Hamit Cd.
No: 76 / B Tel : (0212) 250 10 20
Kadıköy Bağdat Cad. No: 93/ C Feneryolu
Tel : (0216) 414 93 33 (165)
Adnan Menderes HL İç Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali Tel: (0232) 273 77 00
Ankara Merkez Tunus Caddesi 
Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Caddesi  No: 44/3 
Çankaya • Tel: (0312) 398 23 06
Esenboğa HL İç Hatlar Gelen Yolcu Terminali
Tel: (0312) 398 23 06
Antalya Güzelyurt Mh. İncikpınar Cad. No:192 
Aksu • Tel: (0549) 442 05 45
Kayseri Fatih Mah. İstasyon Cad. No:36/C Merkez
Tel: (0352) 326 78 78
Urfa Gap HL İç Hatlar Gelen Yolcu Terminali
Tel: (0553) 739 34 10
Urfa Merkez Şair Şevket Mah. Çarşı Cad. Canan 
Apt. A Blok Kat: 1 No:8 Haliliye/Bahçelievler
Tel: (0553) 739 34 10
Bingöl İnönü Mah. Kültür Cad. Polisevi Yanı
No: 20/2 • Tel: (0507) 170 36 45
Sivas Örtülü Pınar Mah. Arap Evliya Cad. No: 7/12 
Merkez • Tel: (0545) 266 94 08
Tokat Yeni Mah. Gaziosmanpaşa Bulv. 1. Sok.
No: 6 Merkez • Tel: (0545) 266 94 08
Denizli Merkez
Delikliçınar PTT karşısı 1588 SK. No: 6/2 
Tel: (0532) 747 03 13
Denizli Çardak HL İç Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali Tel: (0532) 747 03 13
Dalaman Altıntaş Mah. Gazi Bulvarı, No: 83/B
Tel: (0532) 162 96 76
Erzurum Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali Tel: (0535) 365 65 67
Malatya Niyazi Mah. Karataş Sk. No:14/B
Tel: (0532) 728 48 58
Kırıkkale Gürler Mah. Millet Bulv. 145/D  Merkez
Tel : (0506) 141 69 39
Adana Şakirpaşa HL İç Hatlar Otoparkı
Tel: (0531) 555 45 45
Kuşadası Kadınlar Denizi Mah. Yüksel Yalova 
Caddesi 46/14 • Tel : (0543) 649 22 94
Trabzon Darıca Mah. Özlüler A Küme Evleri No:3 
Akçaabat • Tel: (0462) 333 66 33
Gaziantep Karataş Mah. 400 Nolu Cad. 20 O 
Şahinbey • Tel : (0342) 290 34 34
 

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

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

C
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 
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 Cad. No:67/A Alsancak Konak İZMİR
Tel: (0232) 421 87 86 • (0850) 644 71 21
www.ceylanarackiralama.com

ÇALIKIRAN TURİZM TAŞIMACILIK 
OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Yeni Batı Mahallesi 2402 Sok. No: 21
Yenimahalle - Ankara
Tel: (0312) 256 94 94 • Faks: (0312) 256 77 70
www.calikiran.com.tr • info@calikiran.com.tr   

Ç

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

DFİLO
DEM Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172 B 
Blok Giriş Kat Ataşehir İstanbul
Tel: 444 9 471 • Faks: (0216) 577 80 34
info@dmrotomotiv.com

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

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

DRD FİLO KİRALAMA
Genel Merkez
DRD Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No:37 
Kat: 2 Papirus Plaza, Kağıthane/İSTANBUL
Tel: (0850) 911 15 00 • Faks: (0212) 911 15 19
www.drd.com.tr • info@drd.com.tr
Avrupa
Kağıthane Şube Merkez Mahallesi Ayazma 
Caddesi No:37  Kat:2 Papirus Plaza,
Kağıthane/İstanbul
Tel: (0850) 911 15 00 • Faks: (0212) 911 15 19
Beşiktaş Kemankeş Caddesi No:53 Kat:1/Daire:14 
C Blok Karaköy Fransız Geçidi İş Merkezi No:14, 
Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0850) 911 18 00 • Faks: (0212) 911 15 19
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu 
No:8 Parima İş Merkezi, Cevizlibağ, 
Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: (0850) 911 19 90
İkitelli Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocağı 
Caddesi, Ağaoğlu My Office 212, Kat:12 Daire:205, 
Bağcılar/İSTANBUL
Tel: (0850) 911 18 90 • Faks: (0212) 777 50 16

D

İstanbul Kabataş Şubesi
Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Kabataş 
Şehir Hatları İskelesi No:32 Beyoğlu/İstanbul 
(Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Terminali)
İstanbul Haliç Şubesi
Haliç Balat Kadir Has Caddesi İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor Tesisi Yanı Eyüp / İstanbul (Haliç 
Deniz Uçağı Terminali Yanı)
Genel Müdürlük İletişim
Tel: (0224) 452 52 44 • Faks: (0224) 452 52 43
Çağrı Merkezi İletişim 444 99 16
burulas@burulas.com.tr • www.burulas.com.tr
Araç Kiralama Web Adresi
http://rent.burulas.com.tr

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

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

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

İçerenköy-Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0(216) 457 77 66 • Faks: (0216) 457 98 84 
www.beyazfilo.com • bilal.yurddas@beyazfilo.com

BORLEASE
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.
BUYAKA Kule 3 K6 No:8C 34771 Tepeüstü, 
Ümraniye – İSTANBUL   
Tel: (0216) 510 43 13 • Faks: (0216) 510 43 19
info@borlease.com.tr • www.borlease.com.tr

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

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

BURULAŞ (BURCAR)-BURSA ULAŞIM 
TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TUR. 
SAN. VE TİC. A.Ş.
Genel Müdürlük
BursaRay İşletme Merkezi, Odunluk Mahallesi 
İzmir Yolu, 16130 Nilüfer/Bursa, Türkiye
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali Şubesi
İstanbul Cad. 8. Km. (Yalova Yolu)
Osmangazi - Bursa
Bursa Gemlik Şubesi
İskele Demirsubaşı Mahallesi İskele Caddesi 
Gemlik / Bursa (Gemlik Meydanı, Deniz Uçağı 
Terminali Yanı)
Bursa Nilüfer Şubesi
Odunluk Mah. Mihraplı Cad. Yılmaz İş Merkezi No: 
12 D: 4 Nilüfer-Bursa
Bursa Mudanya Şubesi
Ömerbey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:11 
Mudanya / Bursa ( Mudanya Meydanı, Bursa 
Deniz Otobüsleri (BUDO) Terminali)
Bursa Osmangazi Şubesi
Hamitler Mahallesi Sanayi Caddesi No: 398 
Osmangazi / Bursa (Hamitler Metro İst. Karşısı)
Bursa Heliport Şubesi
BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mahallesi, 
İzmir Yolu, 16130 Nilüfer / Bursa (Crowne Plaza 
Karşısı, Helikopter Taksi Pisti)
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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

F

E

FIRST CAR RENTAL TÜRKİYE - AYKA
İstanbul Merkez
Egitim Mah. Hakkı Bey Sok.
No:1/3  Kadıköy-İstanbul 
Tel: (0216) 414 29 52 • 414 AYKA 
Faks: (0216) 338 29 52 • GSM: (0507) 663 94 43
www.aykarentacar.com
res@aykarentacar.com
İstanbul Kadıköy
Tel: (0216) 414 29 52 - 414 AYKA
Faks: (0216) 338 29 52 • GSM: (0507) 663 94 43
www.aykarentacar.com
res@aykarentacar.com
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0507) 663 94 43 • Faks: (0216) 338 29 52 
www.aykarentacar.com
res@aykarentacar.com
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Tel: (0507) 663 94 43 • Faks: (0216) 338 29 52
www.aykarentacar.com
res@aykarentacar.com
Ankara First
Bardacık Sok. 90/1 K. Esat/Ankara
Tel: (0312) 437 02 42 - 437 0 CGA
Faks: (0312) 447 28 34 • GSM: (0542) 241 61 69
www.cgaturizm.com • cavit@cgaturizm.com
İzmir First
1375 Sok. No: 12/C Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 463 32 62 • Faks: (0232) 463 51 21
GSM: (0533) 350 54 17 • info@pgss.com.tr
Antalya First
Soğucaksu Mah. 2. İnönü Cad. Pınar Sitesi
B Blok Kat: 4/8 Pınarlı/Antalya
Tel: (0242) 462 25 72 • Faks: (0242) 462 25 62

Beylikdüzü Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 
1992 Sokak No:14 Kat:6 Daire:59 Çebi Natura 
Plaza, Esenyurt/İSTANBUL
Tel: (0850) 911 19 64 • (0850) 911 19 65
Tekirdağ Tel: (0538) 574 75 49
İstanbul Anadolu
Bursa Bağlarbaşı Mahallesi 1. Sedir Sokak Evke 
Onyx Offices No:10 Kat:3/21, Osmangazi/BURSA
Tel: (0224) 443 46 00 • Faks: (0224) 443 53 54
Ataşehir Barbaros Mahallesi Ağaoğlu My Office 
Kat:8 No: 35, Batı Ataşehir/İSTANBUL
Tel: (0216) 688 65 70 • Faks: (0216) 688 65 58
Ataşehir Barbaros Mahallesi Ağaoğlu My Office 
Kat:8 No: 35, Batı Ataşehir/İSTANBUL
Tel: (0216) 688 65 70 • Faks: (0216) 688 65 58
Gebze GOSB Meydan Binası 1601/6 Sokak No:37, 
Gebze/KOCAELİ
Tel: (0262) 225 24 10 • Faks:(0262) 677 12 92
Kartal Vezirköprü Caddesi Ordu Sokak 23A Kat:9
No:38 İZPARK Plaza, Kartal/İSTANBUL
Tel: (0850) 911 19 76 
Kocaeli Karabaş Mahallesi, Hafız Selim Sokak
No:18 Kat: 2, Asya İş Merkezi, İzmit/Kocaeli
Tel: (0262) 325 70 64 • Faks: (0262) 677 12 92
İÇ ANADOLU   
Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu 
Caddesi Ata Plaza No:100/10 Kat:5,
Balgat/ANKARA
Tel: (0312) 472 07 07 • Faks: (0312) 472 07 08
Ostim İvedik Organize Sanayi Bölgesi Melih 
Gökçek Bulvarı HM Commerce Center No: 63
Kat: 3 Daire: 8 İvedik, Ostim/ANKARA
Tel: (0312) 394 53 92 
Kayseri Tacettinveli Mahallesi Etiler Sokak 
Asyapark İş Merkezi No:13/23, Melikgazi/KAYSERİ 
Tel: (0352) 251 40 42 
Konya Musalla Bağları Mahallesi Şehit Ahmet 
Değerli Sokak Dinçtaş Plaza Dış Kapı No:11 İç 
Kapı No:606, Selçuklu/KONYA
Tel: (0212) 911 19 40 
Adana Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi Furkan 
İş Merkezi No:9 Kat:6/14, Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 456 12 72 • Faks: (0322) 456 12 75
Eskişehir
Tel: (0537) 953 39 79 • (0537) 953 39 80 
Samsun Tel: (0531) 080 99 74 
Gaziantep Tel: (0534) 014 57 04  
EGE   
Bayraklı Manas Manas Bulv, Adalet Mah.. No: 37, 
Folkart Towers, A Blok, D:2702 Bayraklı/İZMİR
Tel: (0232) 462 78 88 • Faks: (0232) 462 77 68
Antalya Etiler Mahallesi 829 Sokak No:3 Kat:3 
Daire:26, A Plaza, Muratpaşa/ANTALYA
Tel: (0212) 911 19 81 
Denizli Tel: (0536) 267 10 25 

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

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

İstanbul
Tel: (0212) 343 40 30 • Faks: (0212) 343 40 33
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 • Faks: (0342) 335 25 73
EKAR TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Yeni Bosna Merkez Mah. Değirmenbahçe 
Cad. İstwest Konutları A2A Blok K.1 D.2  
Bahçelievler / İstanbul
Tel: (0212) 801 16 05-6-7-8 Pbx
İstanbul@ekartur.com
Adana
Mücahitler Bulv. Kurtuluş Mah. Bankalar Apt. Altı 
74/H  Seyhan / Adana 
Tel: (0322) 454 55 55 • Faks: (0322) 458 77 82 
adana@ekartur.com
Mersin
Atatürk Cad. Hamidiye Mah. Çamlıbel Apt. C/Blok 
No: 59/A Akdeniz / Mersin
mersin@ekartur.com
Tel: (0324) 238 65 60 • Faks: (0324) 238 65 67 
www.ekartur.com • ekar@ekartur.com 
ekarturizm@hotmail.com

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

ERMO RENT A CAR
Receppaşa Cad. No:12/A Taksim / İstanbul 
Tel: (0212) 237 05 06 • Faks: (0212) 237 05 08
www.ermorentacar.com 
info@ermorentacar.com

EURONET CAR RENTAL
Otoport AVM Kat: 4 No: 145-146
Haramidere - İstanbul
Tel: 444 22 07 • Faks: (0212) 603 61 83
info@euronetcar.com • www.euronetcar.com
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar
Tel: 444 22 07
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Tel: 444 22 07
Taksim: Tel: 444 22 07
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Tel: 444 22 07
Ankara Esenboğa Havalimanı Tel: 444 22 07
İzmir Adnan Menderes Havl. Tel: 444 22 07
Antalya Tel: 444 22 07
Kayseri Merkez Tel: 444 22 07
Kayseri Havalimanı Tel: 444 22 07
Malatya Tel: 444 22 07

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

GSM: (0532) 641 71 87
www.antalyarentacar.com
info@antalyarentacar.com
Adana First Mafa Sığmaz Mah. Turgut Özal Bulvarı 
No: 127/A Adana
Tel: (0322) 233 63 33 • Faks: (0322) 233 33 57
GSM: 0505 304 69 69 • altinturizm@hotmail.com
Bodrum First
Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi
No: 83 B 16-17 Bodrum/Muğla
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
GSM: (0532) 417 61 76
www.bodrumrentacar.com
info@bodrumrentacar.com
Bodrum Havalimanı
Bodrum Milas Karayolu Güllük Kavşağı
Milas/Muğla
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
GSM: (0532) 417 61 76
www.bodrumrentacar.com
info@bodrumrentacar.com
Bodrum Turgutreis
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
GSM: (0532) 417 61 76
www.bodrumrentacar.com
info@bodrumrentacar.com
Dalaman First Hürriyet Mah. Gazi Bulvarı No: 
102/A Dalaman/Muğla
Tel: (0252) 692 39 51 • Faks: (0252) 692 39 81
GSM: (0543) 770 51 01
dlmbonusrentacar@hotmail.com
Batman First Kültür Mah. Adalet Cad.
22. Sok. No: 30 Batman
Tel: (0488) 213 97 57 • Faks: (0488) 213 97 44
GSM: (0532) 365 48 33
halimturizm@hotmail.com
Kayseri First Havaalanı Yolu Mustafa Kemal Paşa 
Bulvarı No: 125/B Kayseri
Tel: (0352) 231 76 00 • Faks: (0352) 231 50 05
GSM: (0532) 593 25 98
www.koclarotokiralama.com
info@koclarotokiralama.com
Konya First  
Babalık Mah. Vatan Cad. No: 22/E Konya
Tel: (0332) 320 17 76 • Faks: (0332) 320 17 76
GSM: (0532) 224 64 06
Pasha_rentacar@hotmail.com
Gaziantep First
Nuri Pazarbaşı Mah. Çamlıca Konakları Altı
No: 2/C Şahinbey/Gaziantep
Tel: (0342) 245 00 30 • Faks: (0342) 245 00 30
GSM: (0532) 412 35 65
Gultekinkaya27@hotmail.com
Hatay First
İstiklal Cad. Ada Çarşısı No: 1 Antakya/Hatay
Tel: (0326) 213 41 50 • Faks: (0326) 213 41 51
GSM: (0532) 261 76 18
gulturizm@gulturizm.com.tr

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

FİLOTO KURUMSAL
ARAÇ KIRALAMA
Rami Kışla Caddesi, No: 104 Eyüp, İstanbul
Tel: (0212) 649 34 34 • Faks: (0212) 564 15 70
www.filoto.com.tr

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

FLY FİLO ARAÇ KİRALAMA 
HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Atatürk Mah. Gazi Cad. Ziylan İş Merkezi 16/1 KLC 
Grup Esenyurt / İstanbul
Tel: (0212) 689 89 89 – 0212 689 03 59
Faks: (0212) 689 75 75
www.flyfilo.com.tr •  info@flyfilo.com.tr
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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

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

GARENTA MERKEZ
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
Şekerpınar Mah., Anadolu Cad., Yanyol Sokak No: 
5 Şekerpınar – Çayırova Kocaeli
Tel: (0262) 677 88 00 • Faks: (0262) 658 27 58
www.garenta.com.tr
GarentaPRO Uzun Dönem Kiralama 
444 42 63 • www.garentapro.com
GarentaDAY Kısa Dönem Kiralama
444 54 78 • www.garenta.com.tr
Adana Havalimanı İçhatlar
Adana Havalimanı Seyhan/Adana
Tel: (0322) 999 66 10 • Fax: (0322) 999 66 11
adanadom@garenta.com.tr
Ankara Çankaya
Çankaya Mh. Çankaya Cd. No:24/A
Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 999 50 05 • Fax: (0312) 999 50 06
ankcankaya@garenta.com.tr
Ankara Esenboğa Hvl. (İç-Dış Hat)
Ankara Esenboğa Havalimanı Çubuk/Ankara
Tel: (0312) 999 50 10 • Fax: (0312) 999 50 12
ankesbdom@garenta.com.tr
Antalya Havalimanı (İç-Dış Hat)
Antalya Havalimanı Antalya
Tel: (0242) 999 29 81 • Fax: (0242) 999 29 85
antalyadom@garenta.com.tr
Bursa Çekirge Çekirge Mh. Çekirge Cd. No:83/A
Osmangazi/Bursa
Tel: (0224) 999 10 90 • Fax: (0224) 999 11 01
bursa@garenta.com.tr
Gaziantep Havalimanı (İç Hat)
Gaziantep Havalimanı Oğuzeli-Gaziantep
Tel: (0342) 999 22 70 • Fax: (0342) 999 22 71
gaziantepapt@garenta.com.tr
İstanbul Atatürk Hvl. (İç Dış Hat)
İstanbul Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İstanbul
Tel: (0212) 924 04 00 • Fax: (0212) 924 04 01
istataturkdom@garenta.com.tr
İstanbul Kızıltoprak
Tuğlacıbaşı Mh. Bağdat Cd. No:75/2
Kızıltoprak Kadıköy/İstanbul
Tel: (0216) 999 56 80 • Fax: (0216) 999 56 81
istkadikoy@garenta.com.tr
İstanbul Sabiha G.Hvl. (İç-Dış Hat)
Sabiha Gökçen Havalimanı
Gelen Yolcu Salonu İstanbul
Tel: (0216) 999 56 86 • Faks: (0216) 999 56 87
istsagapt@garenta.com.tr
İstanbul Taksim
Intercontinental Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 
Taksim Beşiktaş/İstanbul
Tel: (0212) 924 04 10 • Faks: (0212) 924 04 06
isttaksim@garenta.com.tr
İzmir Adnan M. Hvl. (İç-Dış Hat)
İzmir Adnan Menderes Hav. Gaziemir/İzmir
Tel: (0232) 999 67 67 • Faks: (0232) 999 67 68
izmadmdom@garenta.com.tr
İzmir Alsancak
İsmet Kaptan Mh. Şair Eşref Bulvarı 34/A Montrö 
Konak/İzmir
Tel: (0232) 999 67 60 • Faks: (0232) 999 67 62
izmalsancak@garenta.com.tr
Kayseri Havalimanı İç Hatlar
Kayseri Havalimanı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 
No: 338 38100 Kocasinan/Kayseri

G

H
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
Altınşehir 23 Nisan Mahallesi No:17/A Güzell 
Tower Kat:7 Daire:27 Nilüfer/ Bursa
Tel: (0224) 441 08 15 • Faks: (0224) 441 08 55
Ankara Ofis
Ankara Ticaret Merkezi A Blok Kızılırmak 
Mahallesi 1450 Sokak No:3 Daire:62 Kat:13 
Çukurambar Çankaya/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
Adana Ofis
MNS Plaza Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesi No:50 A Blok Kat:8 Daire:39 Seyhan/
Adana Tel: (0322) 456 08 99

HERTZ RENT A CAR
Zühtü Paşa Mah. Zahit Bey Sok. No:15
Kalamış-Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 349 84 86 • Fax: (0216) 349 47 65
www.hertz.com.tr 
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

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

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

IŞIL RENT A CAR
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza 
No: 3 Kat: 9/B Şişli İstanbul

I

Tel: (0352) 999 54 25 • Fax: (0352) 999 54 26
kayseriapt@garenta.com.tr
Bodrum Milas Hvl. (İç-Dış Hat)
Bodrum Milas Havalimanı Gelen
Yolcu Salonu Bodrum/Muğla
Tel: (0252) 999 11 22 • Faks: (0252) 999 11 21
bodrumapt@garenta.com.tr
Dalaman Havalimanı (İç-Dış Hat)
Dalaman Havalimanı Gelen Yolcu Salonu 
Dalaman/Muğla
Tel: (0252) 999 11 25 • Faks: (0252) 999 11 26
dalamanapt@garenta.com.tr
Trabzon Havalimanı (İç Hat) 
Trabzon Havaalanı Gelen Yolcu Salonu
61010 Konaklar-Trabzon
Tel: (0462) 999 12 02 • Faks: (0462) 999 12 01
trabzonapt@garenta.com.tr

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

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

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

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

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

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

GRS CAR RENTAL SERVICES 
İstanbul Atatürk Havalimanı 
Tel: 444 9 505 • www.grscar.com
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Tel: 444 9 505 • www.grscar.com
Ankara Esenboğa Havalimanı 
Tel: 444 9 505 • www.grscar.com
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
Tel: 444 9 505 • www.grscar.com
Antalya Muratpaşa Havalimanı 
Tel: 444 9 505 • www.grscar.com
Bodrum Milas Havalimanı 
Tel: 444 9 505 • www.grscar.com
Dalaman Havalimanı 
444 9 505 • www.grscar.com

GÖKAS İNŞAAT TAAH. OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Güngören Mah. Diyar Sok. No:7 Taşdelen / 
Çekmeköy -  İstanbul
Tel: (0216) 312 20 55 - 0216 509 14 99 
Faks: (0216) 312 20 56
www.gokasfilo.com • info@gokasfilo.com

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

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Tel: (0216) 588 51 91 • Faks: (0216) 588 51 93
İstanbul / Kadıköy  
Tel: (0216) 337 09 88 • Faks: (0216) 337 09 86
İstanbul / Gümüşsuyu-Taksim 
Tel: (0212) 225 64 04 • Faks: (0212) 225 65 06
İstanbul / Talimane-Taksim
Tel: (0212) 237 62 10 • Faks: (0212) 237 62 11
Adana / İncirlik
Tel: (0332) 316 10 66
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Tel: (0332) 432 00 74 • Faks: (0332) 432 00 73
Ankara Esenboğa Havalimanı
Tel: (0312) 398 05 35 • Faks: (0312) 398 03 96
Ankara / Kavaklıdere
Tel: (0312) 468 62 90 • Faks: (0312) 467 65 41
Antalya Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0242) 330 38 48 
Faks: (0242) 330 36 88
İç Hatlar Tel: (0242) 330 34 65
Faks: (0242) 330 36 88
Bodrum Milas Havalimanı
Tel: (0252) 523 01 37 - Fax: (0252) 523 01 38
Bursa / Nilüfer
Tel: (0224) 224 62 14 • Faks: (0224) 224 62 15
Dalaman Havalimanı
Tel: (0252) 692 44 64 • Faks: (0252) 692 34 97
Diyarbakır Havalimanı
Tel: (0412) 236 30 25 • Faks: (0412) 236 30 24
Erzurum Havalimanı
Tel: (0442) 235 35 73 • Faks: (0442) 235 35 73
Erzurum / Yakutiye
Tel: (0442) 235 35 73 • Faks: (0442) 235 35 73
Gaziantep Havalimanı
Tel: (0342) 582 11 52 • Faks: (0342) 582 11 50
Giresun / Merkez
Tel: (0454) 216 97 97 • Faks: (0454) 216 97 97
Irak / Erbil
Tel: +964 0 750 777 38 38
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Tel: (0232) 274 22 48 • Faks: (0232) 274 20 99
İzmir / Alsancak
Tel: (0232) 464 34 40 • Faks: (0232) 464 52 15
Kayseri Erkilet Havalimanı
Tel: (0352) 337 38 15 • Faks: (0352) 337 38 16
Konya Havalimanı
Tel: (0332) 239 12 24 - Fax: (0332) 239 12 23
Malatya / Battalgazi
Tel: (0422) 325 95 55 - Fax: (0422) 325 95 55
Mardin Havalimanı
Tel: (0482) 312 12 51 - Fax: (0482) 312 12 61
Ordu / Altınordu
Tel: (0452) 888 26 26 • Faks: (0452) 666 05 01
Samsun Çarşamba Havalimanı
Tel: (0362) 844 86 46 • Faks : (0362) 844 86 45
Sivas / Merkez
Tel: (0346) 221 01 60 • Faks: (0346) 221 01 60
Sivas / İstasyon
Tel: ( 0346) 225 49 69 • Faks: (0346) 225 49 69
Şanlıurfa Gap Havalimanı
Tel: (0414) 378 10 40 • Faks: (0414) 378 10 41
Tekirdağ / Çorlu
Tel: (0282) 653 03 40 • Faks: (0282) 653 03 41
Trabzon / Ortahisar
Tel: ( 0462) 335 10 10 • Faks: (0462) 334 10 60
Van / Merkez
Tel: (0432) 214 00 59 • Faks: (0432) 214 00 59
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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 AKTİF TRAFİK SİG. MÜŞ. OTO. 
TURZ. İNŞ. GID. MAD. SAN VE TİC. 
LTD. ŞTİ. .
Alemdağ Cad. Semavi Sk. No:2 Aşağı Dudullu / 
Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 466 01 21-22 / 0216 415 52 42
Faks: (0216) 365 09 13
info@lidertrafik.com.tr • www.lidertrafik.com.tr

LİDER FİLO
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu GIZ 2000 Plaza 
No:7 K:14 Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (0212) 347 58 00  • Faks: (0212) 274 86 66
Call Center: 444 9 011

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
meltem.gursoy@daimler.com

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

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

PASİFİK OTO VE TURİZM TİC.LTD.ŞTİ
İstanbul Vizyon Park
Merkez Mah.29 Ekim Cad. No 3 A1 Kat 7/74
Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 275 42 44  • Faks:  (0212) 272 04 61
www.pasifikoto.com.tr
pasifik@pasifikoto.com.tr
Antalya
Tel: (0242) 354 07 42 • Faks: (0242) 354 07 03
Ankara
Tel: (0312) 426 08 88 • Faks: (0312) 426 07 77
Çorlu /Tekirdağ
Tel: (0282) 653 71 11 • Faks: (0282) 653 71 55

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

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

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

RENT GO
Orta Mahallesi Ankara Cad. No: 2/1
Pendik - İstanbul
Tel: (0216) 379 82 82 • 444 4 061
www.rentgo.com.tr
Adana Havalimanı  İç Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali Tel: (0322) 433 00 41
Ankara Ankara Esenboğa Havalimanı
İç Hatlar Gelen Yolcu Terminali
Tel: (0312) 398 01 99
Antalya Antalya/Alanya Gazipaşa Havalimanı
İç Hatlar Gelen Yolcu Terminali
Tel: (0242) 582 73 99
Antalya Şehir Ofisi Güzelyurt Mahallesi 
İncikpınarı Cd. No : 33 / 1 Aksu / Antalya 
Tel: (0242) 463 19 98
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali • Tel: (0342) 582 11 27
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali • Tel: (0212) 465 05 99
Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali
Tel: (0212) 465 05 66
İstanbul Bağdat Caddesi Şehir Ofisi
Fenerbahçe Mh. Bağdat Cad. No : 162 a/5
Kadıköy / İstanbul Tel: (0216) 359 30 29
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi No : 35
Kurtköy / İstanbul Tel: (0216) 482 45 99
İzmir Adnan Menderes Havalimanı

L

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

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 • Faks: (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

S

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

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

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

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

KOPUZ OTOMOTİV VE TURİZM
SAN. TİC. A.Ş.
Atakent Mahallesi, Reşit Paşa Cad. No:21 
Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 316 17 21 - (0216) 339 05 89
Fax : (0216) 505 60 71
www.kopuzotomotiv.com.tr
otomotiv@kopuz.com.tr

J

K

İç Hatlar Gelen Yolcu Terminali
Tel: (0232) 273 70 99
Ordu Giresun Havalimanı
Gülistan Mahallesi Ordu Caddesi No : 99 / A
Gülyalı / Ordu Tel: (0545) 856 06 76
Samsun Çarşamba Havalimanı
İç Hatlar Gelen Yolcu Salonu Karşısı
Tel: (0545) 856 06 77
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu 
Terminali • Tel: (0462) 374 61 61
Dalaman Havalimanı
Tel: (0532) 166 56 64
Dalaman / Muğla
Bodrum Havalimanı Shell Yakıt İstasyonu 
Milas / Bodrum Havalimanı Kavşağı
Tel: (0252) 523 02 20
Erzurum Şehir Ofisi 
Lalapaşa Mah. Fuar Yolu Cad. No : 16 / D
Yakutiye / Erzurum • Tel:(0535) 558 33 66

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

RENTOFİT ARAÇ KİRALAMA A.Ş.
Acıbadem Çecen Sok. No: 25 Akasya A Kule
K: 31 D: 207 Üsküdar-İstanbul
Tel: (0216) 684 03 48 • Faks: (0216) 684 03 49
Tel: 444 34 86
www.rentofit.com • info@rentofit.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

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

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

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

Y
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 

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

Z

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
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

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

YOYO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE 
TURİZM TİCARET A.Ş.
Bebek Mahallesi, Yeniyol Çıkmazı Sokak 1/5 
Bebek, İstanbul, Türkiye
Tel: 0 (850) 360-YOYO
www.driveyoyo.com • merhaba@driveyoyo.com

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

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

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

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

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

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

TRIO CAR RENTAL
Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyol Cad. No.8 E/1 
P.K. 34692 Üsküdar /İSTANBUL
Tel: (0216) 505 45 42 • Faks: (0216) 505 45 12
www.triocarrental.com
info@triocarrental.com
Merkez Rezervasyon
Tel: (0212) 505 45 42 • Faks: (0212) 505 45 12
rezervasyon@triocarrental.com 
Hizmet Noktalarımız 
Adana
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Ankara
Ankara Esenboğa Havalimanı
Antalya
Antalya Havalimanı
Ayvalık / Balıkesir
Balıkesir Edremit Körfez Havalimanı
Batman Havalimanı
Bursa 

T

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
info@turent.com.tr • www.turent.com.tr

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

STAR ARAÇ KİRALAMA VE LOJİSTİK 
İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
Anıttepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 
137/2 Çankaya/Ankara
İstanbul Şubesi Esenşehir Mah. Füsun Sok. No: 
34/2 Ümraniye - İstanbul 
Tel: (0312) 231 12 26 • Faks: (0312) 384 48 66
www.stararackiralama.com
info@stararackiralama.com
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