
Dijital teknolojilerin ve bilişim 
sektörünün gelişmesiyle 
otomobil pazarında kendisine 
araç  konum takibi, analiz, 

ekspertiz gibi farklı şekillerde yer 
bulan yazılımlar, özellikle araç kiralama 
sektöründe sıklıkla tercih ediliyor. Bu 
yazılımlar, şirketlerin araç parkının 
günlük operasyonlarını daha kolay 
kontrol altında tutmasına yönelik 
olduğu gibi, finans yönetimlerinde de 
başarı sağlıyor. Türkiye’de 1986 yılından 
günümüze araç kiralamaya yönelik 
yazılımlar sunan Naryaz da, günlük 
kiralamadan, uzun dönem filo kiralama 
çözümlerine kadar, sektörde  hizmet 
veren şirketlere yazılım desteği veriyor. 
 
Küçük ve orta ölçekli araca sahip 
firmalardan, kurumsal kiralama 
şirketlerine kadar, her içerikteki 
firmaya yönelik ayrı ayrı yazılım 
paketleri sunması, Naryaz’ın en önemli 
avantajları arasında. Şirket bünyesinde 
araç kiralama (rent a car) programı, 
operasyonel (filo) kiralama programı, 
CRM-müşteri ilişkileri yönetimi, 2. el 
araç satış yönetim yazılımı, araç servis 
yönetimi, finans sistemi, filo tasarruf 
sistemi ve bulut bilişim hizmetleri 
bulunuyor. 

“Filo Kiralama yazılımı konusunda, 
özellikle işin finans yönünde 
kuvvetliyiz.” diyen Naryaz Genel 
Müdürü Aydeniz Işık, aynı zamanda 
müşterilerinin bilgi işlem kadrosu 
gibi de çalıştıklarını vurguluyor. Işık, 
“Müşterilerimiz, yazılım içerisinde 
operasyonlarını da takip ederek 
mali açıdan gelir gider dengelerini 
kontrol edebiliyorlar. Esas farkımız 
ise geleceğe yönelik öngörüler ve 
simülasyonlar yapabiliyor oluşumuzda 
saklı. Bu konuda da günümüze kadar 
3 kez TÜBİTAK’tan destek aldık. ‘Filo 
kiralamada makine öğrenimi destekli 
aylık kira bedelinin belirlenmesi’ 
isimli projemiz, TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye değer bulunan 4. 
projemiz olarak devam ediyor.” diyor. 

Yazılım kadrosunun tamamının 
bilgisayar mühendisi ve bilgisayar 
yüksek mühendislerinden oluştuğu, 
uzman bir ekiple hizmet verdiklerini 
belirten Işık,  “Böyle bir ekiple AR-GE 
faaliyetlerini yürütüyoruz.” diyerek  
başarılarının ardındaki en önemli 
sebeplerden birinin  gelişime verdikleri 
önem olduğunu belirtiyor. 

Yapay zeka ile gelecek 
öngörüsü
Naryaz, JupiCar adını verdiği son 
projesinde ise yazılımlarına yapay 
zekanın bir kolu olan makine öğrenimi 
ile teklif hazırlama ve maliyet hesabını 
eklemiş. Bu sistem, hesapları yaparken 
insanlara bağımlı kalmadan geleceğe 
yönelik tahminlerde bulunabiliyor. 
Geçmiş verilerinden yararlanarak 
çeşitli parametrelere göre öngörülerde 
bulunan sistem; çeşitli finansal 
veriler, sürüş alışkanlıkları ve yapılan 
kilometre gibi bir çok veriye göre, 
sözleşme bitiminde 2. El araç fiyatının 
öngörülmesi için sonuçlar veriyor.  

Responsive özelliği ile her 
cihazdan erişim
Sistemde bulunan mobil, tablet ve 
telefonlara duyarlı responsive özelliği 
ile artık masaüstü bilgisayar, tablet ve 
cep telefonu için ayrı ayrı uygulama 
geliştirmeye gerek duymadıklarını 
da vurgulayan Işık, dünyaya açılmak 
istedikleri bu yeni ürünleri JupiCar ile 
ilgili olarak dergimize şu bilgileri veriyor:

“Bugüne kadar sadece web sitelerinde 
gördüğünüz responsive özelliği, 
dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir 
araç kiralama yazılımına uygulandı. 
Yazılım, kendi bulut sistemimizde 

Naryaz Genel Müdürü Aydeniz Işık: 

“Kiralama şirketlerine, 
katma değeri olan yazılımlar 
sunuyoruz.”
Yazılım sektöründe gerçekleştirdiği AR-GE 
çalışmalarıyla,  gerek kısa gerekse de uzun dönem 
araç kiralama şirketlerine hizmet veren Naryaz, 
makine ve ekipman sektöründen gelecek talepleri 
de karşılamaya hazır. 
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çalışıyor. Dolayısıyla sunucuya kurulum 
yapılması, güvenlik yazılımları ve 
ekstra personel istihdamına gerek 
kalmıyor. Bilgiler son derece güvenlikli 
depolanırken, müşteri, sistemi 
kullandığı kadar ödüyor, kurulum 
için zaman ve para harcanmıyor. 
Müşteri bizimle el sıkışır sıkışmaz 30 
sn içerisinde programı kullanır hale 
geliyor. Tıpkı kullanıldığı kadar ödenen 
kiralık araçlar gibi, kurulum maliyeti 
olmayan bu sistemi biz de kiralıyoruz. 
Ancak dileyen müşterilerimizin kendi 
sunucularına kurulum olanağı da var. 
JupiCar’ı bir yıl önce kullanıma sunduk. 
Önceki sürümü kullanan mevcut 
müşterilerimiz de JupiCar’a ücretsiz 
olarak geçiyorlar.

“Tıpkı kullanıldığı 
kadar ödenen 

kiralık araçlar gibi, 
kurulum maliyeti 

olmayan bir yazılım 
sistemimiz var.”

Hedef: Dünya pazarları ve 
fırsat eşitliği
JupiCar ile dünyaya açılmayı 
hedefliyoruz. Bulut tabanlı yazılımımız 
sayesinde dünyanın her bir yerindeki 
müşterilerimiz, kurulum derdi olmadan 
sistemden faydalanacaklar. Periyodik 
güncelleme veya versiyon değişikliği gibi 
yenilemeler, anında müşterilerimizin 
kullanımında görünebilecek. Ayrıca bu 
sistemle fırsat eşitliğini de sağlamış 
oluyoruz. Türkiye’nin coğrafi koşul 
olarak zorlu bir bölgesinde hizmet 
veren bir kiralama şirketi, tıpkı 
Avrupa’daki müşterilerimizle aynı 
kalitede yazılım hizmetini almış oluyor.”

“Kısa dönem 
Araç Kiralama 

işi daha 
komplike”

Filo kiralama ve kısa dönem 
kiralama sektörlerinin kendine 
has özellikleri olduğunu belirten 
Işık, kısa dönem kiralama yapan 
şirketlerin operasyonlarındaki 
detayların daha fazla olduğunu, 
uzun dönem kiralama yapan 

firmaların ise kuvvetli bir finans 
yazılımına gerek duyduğunu belirterek: 
“Günlük kiralamada operasyon kısmı 
daha zordur. Sürekli müşteriyi ve 
aracı takip etmeniz gerekiyor. Çalıntı 
ve kara liste konuları önem arzediyor. 
Operasyon da hızlı gerçekleştiği için 
arada boşluk bırakmadan planlama ve 
rezervasyonların iyi yapılması gerekli. 
Uzun dönem kiralama operasyonu ise 
daha sade ve kolay olmasıyla birlikte 
işin finansal olarak çok iyi takip edilmesi 
gerekiyor. ” ifadelerini kullanıyor. 

“Hedefleri büyük 
olan şirketler, 
katma değeri 

olan bir yazılım 
istediklerinde bizi 
tercih ediyorlar.”

Makine ve ticari araç 
sektörüne uygunuz 
Aydeniz Işık, sahip oldukları altyapı ve 
birikim sayesinde, otomotiv kiralama 
şirketleriyle birlikte iş makineleri, 
istif makineleri ve ekipman kiralama 
sektöründe de yazılım ihtiyacını 
rahatlıkla karşılayabileceklerini 
belirterek;  “Hedefleri büyük olan 
şirketler, katma değeri olan bir yazılım 
istediklerinde bizi tercih ediyorlar. Bu 
tercih otomobil dışında da olabiliyor. 
Yazılımlarımız, makine kiralama 
sektörlerine adaptasyon için uygun. 
Daha önce ticari araç ve iş makinesi 
kiralama sektörlerinde analiz yaptık. 
Dolayısıyla bu pazarda yer alan 
firmalara rahatlıkla hizmet verebiliriz.” 
diyor. 

Yazılımda desteğin önemi 
Işık, araç kiralama firmalarına yazılım 
hizmeti verdikten sonra desteğin şart 
olduğunu ise  
“Pazar oldukça dinamik ve hızlı. 
Türkiye’de kanun, mevzuat ve 
uygulamalar sürekli değişiyor. Biz 
pazarın ihtiyaçlarını çok iyi anladık 
ve her türlü değişikliğe karşın 
reflekslerimizi geliştirdik. Duruma 
göre anında aksiyon alıp yenilik ve 
güncellemeleri müşterilerimize 
sunabiliyoruz.” şeklinde ifade ediyor. 

Naryaz’ın hepsi bir 
arada yazılımı: JupiCar
Araç ve filo kiralama firmaları 
için web ve mobil tabanlı 
araç kiralama yazılımı olan 
JupiCar’ın web tabanlı 
olmasından dolayı kullanıcı 
limiti yok. Programa istenildiği 
kadar kullanıcı bağlanabiliyor. 
Kiralama şirketi, programı 
dilerse internet üzerinden 
şube, bayi ve müşterilerinin 
kullanımına ücretsiz olarak 
açabiliyor. JupiCar’ın temel 
özellikleri arasında şunlar yer 
alıyor: “Kullandıkça ödeme, 
etkin erişim kontrolü, bulut 
tabanlı yazılım, sınırsız 
kullanıcı, otomatik yazılım 
güncellemeleri, hepsi bir arada 
özelliği, kolay kullanım ve 
veriye her yerden ulaşım.”
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