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GÜLSEN EĞİLLİ
Günlük Oto Kirala Yönetim Kurulu Başkanı

EN UYGUN FİYATA ARAÇ 
KİRALANABİLECEK BİR 

PLATFORMUZ
Günlükotokirala Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Eğilli, “Günlükotokirala, şu 

anda sektörde en uygun fiyata araç kiralanabilecek bir platform olma özelliği 
taşıyor. Müşterilerimizin kiralamak istedikleri araç hangi segmentte olursa 

olsun, uygun fiyatla sunmaya çalışıyoruz” dedi.

“Sektörde hedeflediğimiz noktaya emin adımlarla ilerliyoruz. Önemli bir boşluğu doldurduğumuza inanıyorum. Günlük oto kiralamada 
zaman içinde yerimizi daha da sağlamlaştıracağız.”
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Günlük oto kiralama sektöründe 
Türkiye’nin her noktasında hiz-
met veren gunlukotokirala.com, 
sektörde önemli bir boşluğu 

dolduruyor. Sisteminde şu anda 29 araç ki-
ralama firması ve 35 bin araç bulunan gun-
lukotokirala.com, kurumlarla özel anlaşma-
lar yaparak iş dünyasına indirimli hizmet 
sunuyor. Günlükotokirala Yönetim Kurulu 
Başkanı Gülsen Eğilli, günlük oto kiralama 
sektöründe verdikleri hizmetleri ve hedefle-
rini Ekovitrin’e anlattı.

 Türkiye’nin önde gelen araç kiralama 
firmalarının yer aldığı gunlukotokirala.
com’un sunduğu hizmet ve çözümlerden 
bahseder misiniz? 

Günlükotokirala olarak işbirliği içinde 
olduğumuz tedarikçilerimizle birlikte Tür-
kiye’nin her noktasında hizmet veriyoruz. 
Sektörde önemli bir açığı kapattığımızı dü-
şünüyorum. Sistemimizde şu anda 29 araç 
kiralama firması ve 35 bin araç bulunuyor. 
Üyelerimize özel indirimlerimiz oluyor. 
Aynı zamanda kurumsal şirketler ve seyahat 
acenteleriyle yaptığımız anlaşmalar ile özel 
indirimler sunuyoruz.

“KULLANICI DOSTU VE ÇÖZÜM 
ODAKLI YAKLAŞIM”

 Gunlukotokirala.com olarak sektöre ne 
gibi yenilikler getirdiniz? Müşterilerinize 
sağladığınız avantajlar nelerdir?  

Günlükotokirala, şu anda sektörde en uy-
gun fiyata araç kiralanabilecek bir platform 
olma özelliği taşıyor. Müşterilerimizin kira-
lamak istedikleri araç hangi segmentte olur-
sa olsun, uygun fiyatla sunmaya çalışıyoruz. 
Aynı zamanda ülkemizde artan araç kirala-
ma talebine cevap verirken yenilikçi, tekno-
lojik, güvenilir ve kullanıcı dostu olmayı ön 
planda tutuyoruz. Sitemiz sade tasarımı ile 
müşterilerimizin karmaşadan uzak, kolay-
lıkla amaçlarına ulaşmalarını sağlıyor. Kul-
lanıcı dostu ve çözüm odaklı yaklaşımımız 
da ayrıcalıklı olmamızı sağladı.

“KURUMSAL ANLAŞMALARA ÖNEM 
VERIYORUZ”

 Iş dünyasına yönelik düzenlediğiniz 
kampanyalardan ve indirimlerden bahse-
der misiniz?

Şu anda anlaşmalı olduğumuz, Türki-

ye’de marka olmuş pek çok şirket mevcut. 
Günlükotokirala olarak kurumsal anlaşma-
lara önem veriyoruz. Çünkü şirketler de 
araç kiralayacakları zaman, güven duyabi-
lecekleri, bizim gibi iyi referanslara sahip 
muhatap arıyorlar. Firmalarla yaptığımız 
anlaşmalar ile gerek kurumsal gerekse 
bireysel araç kiralamalarında özel indi-
rimlerimiz oluyor. Bizim de amacımız; iş 
dünyasının yoğun temposu arasında araç ki-
ralamalarını hem kolay hem de güvenli bir 
şekilde yapmalarını sağlamak. 

“SEKTÖRDE YERIMIZI DAHA DA 
SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ”

 gunlukotokirala.com olarak kısa ve 
uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir 
miyiz? 

Sektörde hedeflediğimiz noktaya emin 
adımlarla ilerliyoruz. Önemli bir boşluğu 
doldurduğumuza inanıyorum. Günlük oto 
kiralamada zaman içinde yerimizi daha da 
sağlamlaştıracağız. İlk etapta vermek iste-
diğimiz güveni sağladık. Bundan sonra da 
aynı şekilde ilerleyip, globalde de güven ve 
kalite odaklı var olmayı hedefliyoruz. E


