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Geli�mi� Arama

Siteniz Varsa  Google Adsenseden Para Kazanın web sitenizden daha fazla kazanç elde edin ve
aynı zamanda ziyaretçilerinize daha iyi bir online deneyim sağlayın. Google AdSense™ içerik sayfalarınıza hedeflendirilmiş
reklamlar sunar, ve arama için AdSense’i sitenize eklediğiniz  zaman AdSense arama sonuçlarınıza da hedefli reklamların
sunulmasını sağlayacaktır. AdSense ile reklamcılık kazancınızı en kolay şekilde, masrafsız arttırabilirsiniz.
Başvurmak ve Daha Fazlasını Öğrenmek için TIKLAYIN

Araba Kiralama

 
Araç KiralamaRezervasyon Formu

 Nasil araba kiralarim?

 Araba kiralamak için gerekli
evraklar nelerdir?

 Oto Kiralama firmalarinin
listesi

 Kiralik oto fiyatlari.

 Kiralik oto fiyatlari.

 Oto Kira Sözleşmesi Nasıl
Olmalı?

 Oto Kiralama Koşulları    
Neerdir

 Kiralama Bilgileri

 İller Arası Mesafeler

 Oto kiralama İstanbul

Emlak

 Mortgage Nedir?

 Mortgage Yasası

 Emlak Terimleri

 Ev Alırken Dikkat

 Emlak Sigortasında
Dikkat     Edilecek Hususlar  

 Emlak Hibesinde Dikkat
Edilecek Hususlar

 İnşaat halinde ev alırken

Sponsor firmalar

  

Sponsor firmalar

  

2.El Araba Siteleri

 Sıfır Araç Fiyatları
Sayaroto dan 2.eller
Otobay.com -
araba ilanları
Araconline ( ikinci el
araba )
Resimli Oto İlanları
Arabam.com
2. El Fiyatlar Güncel
Otomart 2.el
Autohaber.net
Oto list ( ikinci el oto )
Oto alsat ( ikinci el oto )
Oto ilan ( ikinci el araba )
ikinci el araba fiyatları
2. El Otomobiller
İkinci el oto
Milliyet.com.tr/otomobil
Otomobil-Mynet
Oto galerim.com
Matesplaza.net - 2.el Oto
İkinci el arabalar.com
Dod.com.tr( 2.el oto )
First rent car
Oto max
Oto alım satım
Autoexpert.com.tr

1) Araçlarınızın 'Kasko'su var mı?

2) Rezervasyonlar için belli bir zaman gerekmekte midir?

3) Rezervasyonumun iptali veya gerçekleşmemesi
durumu var mı, bunu nasıl belgeleyebilirim?

4) Kredi Kartımla ödeme yapabilir miyim?

5) Depozito nedir, neden alınır?

6) Aracı benden başkası kullanabilir mi, bu durumda
yapılacak işlem nedir?

7) Aracı nasıl teslim alırım?

8) Aracı nasıl iade edebilirim?
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dikkat edilecek hususlar

 Bitmemiş bina ve daire
alırken dikkat edilecek
hususlar

 Emlak Kredisinde
istenen belgeler

 Emlak Satarken Dikkat
Edilecek Hususlar

 Kooperatif Alırken Dikkat
Edilecek Hususlar

 Devremülk alırken dikkat
edilecek ususlar

 Emlak Firmaları

 Emlak İnşaat irmaları

 Sağlam Bina Nasıl
Anlaşılır

Emlak Hukuku

  Tasarrufu Kısıtlanan
bina, Arsa ve Arazi

 Tahliye Davaları

 Kira Tespit Davaları

 Kat Mülkiyeti

 Emlak Vergisi Kanunu

 Emlakçı ile Çalışırken Bilmeniz
Gerekenler

 Emlakçı ile sözleşme
yapmazsak ne olur?

 Ev satarken veya
kiralarken birden fazla
emlakçı ile çalışmak doğru
mu?

 Emlakçı satış veya kiralama
işlemi için ne talep eder?

 Emlak ofisinin ev sahibi
ile yaptığı sözleşme neleri
içerir?

 Mal sahibi olarak emlak
ofisi seçerken nelere dikkat
etmeliyiz?

 Emlak Brokerı ile
Gayrımenkul Danışmanı
arasında ne fark var?

 Hisseli gayrimenkul
alırken nelere dikkat etmek
gerekir?

 Hangi durumlarda
gayrimenkul satışı iptal
edilebilir?

 Gayrimenkulümüzü
pazarlarken emlak ofisine düşen
görevler nelerdir?

Kiracı Hakları

9) Kaza veya Arıza durumunda ne yapmalıyım?

10) Kiralamada yaş sınırı var mıdır?

11) Şirketler için kiralamada ne gibi şartlar aranmaktadır?

 
 1) Araçlarınızın 'Kasko'su var mı?

Tüm araçlarımızın rent a car kaskosu bulunmaktadır. Ancak
kaskonun geçerli olabilmesi için yetkili merciiden "Trafik Kaza
Raporu" ve "Alkol Raporu" ile birlikte, diğer tarafın evrakları
ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta fotokopiler vs... temin etmeniz ve
en geç 24 saat içinde ofisimizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.
 

^yukarı

2) Rezervasyonlar için belli bir zaman gerekmekte midir?

Rezervasyonlarınız için bir zaman sınırlaması yoktur, ancak ne
kadar erken rezervasyon yaptırırsanız talep ettiğiniz aracın temini
o derece rahat olacaktır, geç yapılan rezervasyonlarda elimizdeki
seçenekleri değerlendirmek zorunda kalmanız gerekebilir.

^yukarı

 3) Rezervasyonumun iptali veya gerçekleşmemesi durumu
var mı bunu nasıl belgeleyebilirim?

Şirketimiz tarafından rezervasyon iptali bugüne kadar olmamıştır,
tabiki de elinizde rezervasyon formumuzun tarafımızdan
onaylandığını gösteren belgeyi e-mail veya fax yolu ile size
ulaştırıyoruz, talep ettiğiniz aracın temin edilemediği durumlarda
(kaza, büyük bir arıza veya geç dönmesi gibi çok sık olmasa da
istem dışı durumlarda) muadili veya bir üst modeli ile upgrade
edilmektedir.

 

^yukarı

4) Kredi Kartımla ödeme yapabilir miyim?

İster mailorder isterseniz araç tesliminde slip yöntemi ile ödeme
yapabilirsiniz. Mailorder yöntemi ile ödemelerde Rezervasyon
Formundan çıktı alıp doldurarak  faxladığınızda gerekli işlemleri
banka ile biz tamamlıyoruz. Kredi Kartı ile yapılan her türlü
ödemelerde %18 K.D.V. yi fiyatın toplamına ekleyerek kartınızdan
tahsil edeceğimizi unutmayınız.
 

^yukarı

 5) Depozito nedir, neden alınır?

Depozito uygulamamız kaza anında raporların alınmaması veya
alkollü olarak araç kullanımında, gecikme, sürücü hatalarından
doğan arıza ve hasarlarda kullanılır, depozito nakit veya kredi kartı
ile yapılabilir. Alınan depozit kira kontratı üzerinde belirtilir. Aracın
dönüşünde aksi durum olmadığı taktirde depozitonuz iade edilir.
 

^yukarı

6) Aracı benden başkası kullanabilir mi, bu durumda
yapılacak işlem nedir?

Alalım satalım
Aragaz
Biggauto
Oto amerikan
Basgaza.com
Hayalotolar.com
Formula1 Türkiye, 2.site
Oto forum
Webmobil24
Promosyon.com/ikinci el
araba ilanları
Hepsiburada/oto
aksesuar
Lastix.com- oto
lastik, jant
Otokoc.com.tr
Automotiv Guide
Funmobiles.tk
Oto amerikan.com 
Modifiyem.com
Araba siteleri
Klasik otomobil
Gurkut- Araba resimleri
Turkiye Mobil
Araba Dergisi
Siradışı Arabaların
Wallpaperleri
Antika araba resimleri
Süper araba resimleri
Hummer jeep resimleri
The air car models...
Otomobili Güzelleri
Hobbyrc.com
Supercars.net
Olipsmotorspor.com
Tuninglinx
Otomobil Gazetesi
Tuninglinx.com
Oto sports.com
Castrol.com.tr
Motorspor.com
Motorsporlari.net
İzmiryarispisti.com
Cars.motorcities
Opelmotorsport.com.tr
motorspor
Motosiklet.net
ikiteker.org/ Motosiklet
Superevariders.com/
Motosiklet
Motordelisi.com/
Motorsiklet

Bankalar

Adabank
Akbank
Albaraka Türk
Alternatif Bank
Anadolu Bankası
Arap Türk Bankası
Bank Asya
Bank Ekspres
Bank Pozitif
Bankalar
Citibank
Denizbank
Finansbank
Fonbank
Fortis
Garanti Bankası
Halkbankası
HSBC
İş Bankası
Kuveyt Türk
Merkez Bankası
MNG Bank
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  Ev sahibi hangi durumlarda
kiracıyı evden çıkarabilir?

  Ev sahibi kontratta
yazılandan fazla zam yaparsa
kiracı ne yapabilir?  

  Hangi durumlar evi tahliye
sebebidir?

 Ev sahibi kirayı almıyorsa
kiracı ne yapabilir?

  Kiracı ev sahibinden hangi
tadilatları talep edebilir?

  Kira kontratı bittiğinde
yeniden kontrat yapılmazsa ne
olur?

  Kiracı kontrat yaparken
haklarını korumak için nelere
dikkat etmeli?

 Kiracı yazılı tahliye taahhüdü
vermesine rağmen evi
boşaltmazsa ne olur?

  Kiracı hangi durumlarda
depozitosunu geri alabilir?

  Kiralanmış ev el
değiştirdiğinde kiracının hakları
nelerdir?

   Kiranın elden ödenmesi
sorun yaratır mı?

 Kiralanmış evin sahibi vefat
ederse kiracı evi boşaltmak
zorunda mıdır?

  Kiracı kira tespit davasının
sonucuna itiraz edebilir mi?

Apartman Hukuku

  Evde kedi, köpek beslemek
için apartman sakinlerinin izni
gerekir mi?

  Daire sahibi gürültü
yapıyorsa apartman sakinlerinin
hukuki hakları nelerdir?

 Daire sahipleri apartmandaki
her tadilata katılmak zorunda mı?

 Apartman sakinlerinin bir
kiracıyı evden çıkarma hakkı var
mıdır?

 Apartmanlarda işyeri açmak
için apartman sakinlerinin izni
gerekir mi?

 Dairemizdeki tadilatlar için
apartman sakinlerinden izin
almamız gerekir mi?

 Apartmanlarda hangi tür
işyerleri kesinlikle açılamaz?

 Apartmanlarda hangi işyerleri
için apartman sakinlerinin izni
gerekmez?

 Pencerelere demir yaptırmak
için apartmandakilerin izni gerekir
mi?

Kullanabilir. Bu durumda diğer kullanıcının ehliyet bilgileri
tarafımıza ulaştırılmalıdır. Kontrat üzerinde bilgileri olmayan
kullanıcıların yarattığı hasar ve arızalar kasko kapsamı dışındadır.
Dolayısı ile masrafları tarafınızdan tahsil edilir.
 

^yukarı

 
7) Aracı nasıl teslim alırım?

Aracı ister ofisimizden, isterseniz bildireceğiniz adresten teslim
alabilirsiniz. Havalimanlarında yapılacak teslimatlarda adınızın
yazılı olduğu bir page board ile genel yolcu çıkış kapısında
karşılanacaksınız.
 

^yukarı

 
8) Aracı nasıl iade edebilirim?

Aracı, yine ister ofisimize, isterseniz belirteceğiniz adreslerden
veya havalimanından teslim alabiliriz. Havalimanından dönüş
teslimatlarında giden yolcu kapısında karşılanırsınız.
 

^yukarı

 
9) Kaza veya Arıza durumunda ne yapmalıyım?

KAZA DURUMUNDA, Aracın yerini değiştirmeden bölgede yetkili
olan Polis veya Jandarma tarafından Kaza Raporu, Alkol Raporu ve
karşı tarafın evraklarının fotokopisini alıp 24 saat içinde ofisimizle
bağlantı kurmanız gerekmektedir. Bağlantı kurulduktan sonra
arkadaşlarımız neler yapmanız gerektiği konusunda sizlere
yardımcı olacaktır.

ARIZA DURUMUNDA, Ofisimizle bağlantı kurmanız gerekmektedir.
Eğer arıza İstanbul sınırları içerisinde vuku bulmuşsa tamir servis
ekibimiz en kısa sürede arızayı giderecektir. İstanbul sınırları
dışında ise, doğrudan ofisimizle bağlantı kurduğunuz takdirde
arkadaşlarımız neler yapmanız gerektiği konusunda sizlere
yardımcı olacaktır. Eğer arıza uzun sürede halledilecek ise, yine
ofisimizle bağlantı kurduğunuzda bulunduğunuz yere aynı araç
veya muadili bir araç gönderilip, arızalı araç ile biz ilgileniyoruz.

 

^yukarı

 
10) Kiralamada yaş sınırı var mıdır?

Yaş sınırı vardır en az 21 yaşını doldurmuş olmalı ve en az 1 yıllık
yerli veya yabancı ehliyete sahip olmanız gerekmektedir.
 

^yukarı

 
11) Şirketler için kiralamada ne gibi şartlar aranmaktadır?

Şirketler için kiralamalarda bir sefere mahsus olmak üzere; vergi
levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, şirket mektubu (kullanacak
kişinin şirket adına araç kiralamaya ve kullanmaya yetkili olduğunu
kira ve kasko dışı hasarlarda ödemenin şirketiniz tarafından nakit
olarak yapılacağını belirten antetli kağıda imza yetkilisi tarafından
imzalanmış), kullanıcı kişilerin ehliyet fotokopileri gerekmektedir.

 

Oyak Bank
Şekerbank
Takasbank
Tekstilbank
Tekfenbank
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Turkish Bank
Türkiye Finans
Türkiye Kalkınma Bankası
Türkiye Sınai Kalk. Bankası
Vakıfbank
Yapı Kredi
Ziraat Bankası

Otomobil Firmaları

 Auto Express
Alfa Romeo
Autopedia
Audi
BMW
Cadillac
Carpoint
Citroen,Citroen
Daewoo
Ferrari
Fia
Fiat
Ford
Hyundai
Isuzu
Honda
Mazda
Mercedes
Mitsibushi
Opel
Peugeot
Renault
Rover
Seat Tr Seat
Superonline Otomobil
Suzuki
Tofaş-Fiat
Toyota
Volkswagen
Auto Week
Alfa Romeo Tr
General Motors
Audi.com.tr
BMW
Chevrolet
Crash Test
Citroen Tr
Daewoo Tr
Ferrari Tr
Otokatalog
Fiat Tr
Ford Tr
Hyundai Tr
Isuzu R
Honda,
Honda Tr
Mazda
Mercedes Tr
Nissan Tr
Opel Tr
Peugeot
Saab
Subaru
Tipo
Suzuki Suzuki Tr
Tofaş-Fiat
Volvo
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