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1963 yılında Samsun’da 
doğan Özkan Derindere, okul 
yıllarından itibaren Şirket 
bünyesinde aktif olarak 
görev almaya başlamıştır. 
Özkan Derindere, 1979 
yılından itibaren ortak olarak 
yönetimine katıldığı Derindere 
Şirketler Grubu’nun Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak 
görevini sürdürmektedir.

1957 yılında İstanbul’da doğan 
Aytekinhan Yıldırıcı, iş hayatına 
1975 yılında Mobil Oil Türk A.Ş.’de 
başlamıştır. 1976-1998 yılları 
arasında Europcar’da görev yapan 
Yıldırıcı, Genel Müdürlük görevinin 
ardından Derindere Şirketler 
Grubu’na transfer olmuştur. 40 yılı 
aşkın otomotiv sektörü deneyimiyle 
ülkemizde filo kiralama sektörünün 
kurumsallaşmasının öncüleri 
arasında yer alan Yıldırıcı, halen 
DRD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
olarak görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Aytekinhan YILDIRICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özkan DERİNDERE
Yönetim Kurulu Başkanı



1963 yılında Samsun’da doğan 
Harun Çay, 1987 yılından bu yana 
Derindere Şirketler Grubu’nda 
görev almaktadır. Çay, uzun 
yıllar sürdürdüğü Mali İşler 
Koordinatörlüğü görevinin 
ardından halen DRD bünyesinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır.

Koç Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun olan Deren 
Derindere, daha sonra ABD’de 
pazarlama eğitimi almıştır. 2015 
yılı itibarıyla Derindere Şirketler 
Grubu’nda görev almaya başlayan 
Derindere, halen DRD bünyesinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Deren DERİNDEREHarun ÇAY

Yönetim Kurulu Üyesi
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DRD, 2017 yılında 
sektör lideri unvanını 
koruyarak yenilikçi 
bir yaklaşımla 
faaliyetlerine devam 
etmiş, hem araç parkı 
değeriyle hem de 
aktif büyüklüğüyle 
ülke ortalamasının 
üzerinde sonuçlar 
elde etmiştir.

DRD bir yandan kendi 
sektörünün üzerinde 
büyüme rakamlarına imza 
atmakta, diğer yandan da 
sektörü büyütecek ve 
geliştirecek stratejileriyle 
ülke ekonomisine katma 
değer sağlamaktadır. 

Bu sene lansmanı yapılan OneCar 
markasıyla Türkiye’de ilk defa 
bireysel uzun dönem araç kiralama 
modeli tüketicilere sunulmuş ve 
yepyeni bir sektörün oluşumuna 
öncülük edilmiştir. 

Küresel Ekonomide 
Gelişmeler

2007 küresel ekonomik krizinin 
10. yıldönümü olan 2017’de global 
ekonomide istikrarlı bir gidişat bu-
lunuyordu. 2017’de dünya büyümesi 
%3,6 olarak görülürken, ülkemizde 
bu oran %7,4 olarak kaydedildi. IMF, 
2018 ve 2019’da global büyüme-
nin %3,7 olacağını öngörüyor. Bu 
büyüme geçtiğimiz yıllara oranla 
daha genele yayılmış bir görünüm 
sergiliyor. Hem gelişmiş, hem de 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme-
leri hızlanıyor. Dolar 2016’da değer 
kazanmış olmasına rağmen bu 
rüzgarı sürdüremeyerek 2017’de son 
14 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. 
%9,8 değer kaybeden dolar yılı 
92.181 puanla kapattı. 

Yönetim Kurulu Mesajı

YÖNETİM KURULU MESAJI



Euro dolar karşısında %14 değer 
kazanırken, EUR/USD paritesi yılı 
1,2023 dolarda kapattı. Türk lirası 
ise 2017’de önemli para birimleri 
karşısında dip seviyeleri görürken 
yılsonuna doğru toparlanma gösterdi. 
USD/TRY yılı 3,79’da tamamladı. 
Borsa İstanbul ise 2017’de yaklaşık 
%45 değerlenerek yıl boyunca 
rekorlarını yeniledi.

Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle 
yaşanan zorluklar, sınırlarımızın 
hemen ötesindeki hareketlilik ve 
bunun yol açtığı siyasal, ekonomik 
problemler ülke risk puanını etki-
lemekte aynı zamanda Türk Lirası 
üzerinde baskı unsuru oluşturmak-
tadır. Ayrıca 2017’nin referandum 
yılı olması ekonomiyi etkilemiş 
ancak bankaların ekonomideki 
canlılığı artırmaya yönelik çalışma-
larıyla sektörde olumlu sonuçlar 
gözlenmiştir. 

2017’nin sonu Türkiye ekonomisi 
için yükselen bir trend göstermiş, 
işsizlik oranları düşerken, yatırımlar 
artmıştır. Birçok ülke ekonomisinin 
durakladığı yıllarda bile büyümesini 
sürdüren Türkiye ekonomisinin alış-
kın olduğu hızlı büyüme oranlarına 
tekrar erişeceğine inancımızı koru-
yoruz. Bunun da DRD gibi inovatif 
ve güçlü şirketler yoluyla olacağını 
düşünüyoruz. 

Risklerin Yüksek Olduğu 
Bir Yılda Büyümeye Devam

“Türkiye’nin tamamı yerli sermaye-
li en büyük operasyonel kiralama 
markası” unvanını bu sene de koru-
yan DRD, ekonomik belirsizliklerin 
mevcut olduğu 2017 yılını verimlilik 
ve hizmet odaklı iyileştirmelere 
ayırırken, aynı zamanda yılı istikrarlı 
bir şekilde büyümeye devam ederek 
tamamladı. Tüm şirketi kapsayan 
büyük dijital dönüşüm projesi 2017 

yılında büyük hız kazandı ve süreçler 
otomatize edilerek müşterilerimize 
daha hızlı hizmet vermeye yönelik 
altyapı çalışmaları tamamlandı. 

2017 yılında araç parkı büyüklüğü 
%8 artarak 36.033 adede ulaşır-
ken, pazar payı ise %9,6 olarak 
gerçekleşti. 2017 yılsonu itibariyle 
7.366 adedi kurumsal, 3.347 adedi 
ise bireysel olmak üzere toplam 
10.713 müşteriye hizmet sunan 
DRD, yıl içerisinde 15.015 adet yeni 
araç alımı gerçekleştirerek toplam 
1.442.892.404 TL araç yatırımı 
gerçekleştirdi.

Pazarın lider markası olarak tüm 
stratejilerini müşteri memnuniyetini 
daha üst seviyelere taşımaya yönelik 
yapılandıran Şirket, araç portföyü 
çeşitliliğinden, hasar ve bakım-onarım 
işlemlerinin online takibine kadar 
sektörün öncü fikir ve uygulama-
larına imza attı. 

Global Platformlarda 
Elde Edilen Ödüller

DRD’nin yeni markası OneCar, henüz 
lansmanının gerçekleştirildiği ilk 
yılında otomotiv sektörünün global 
düzeyde en prestijli ödüllerinden 
BBC TopGear Ödülleri’nde “Yılın Araç 
Kiralama Şirketi” seçilme başarısı 
gösterdi. Türkiye’de operasyonel 
kiralama sektöründe yayınlanan 
ilk kurumsal faaliyet raporuna 
sahip olan DRD’nin “şeffaflık” ilkesi 
çerçevesinde istikrarlı bir biçimde 
her yıl yayınlamayı sürdürdüğü 
faaliyet raporu çalışmaları ise 2016 
yılı raporu ile uluslararası ölçekte 
en değerli iş dünyası ödüllerinden 
olan Stevie Awards’da ödüle layık 
görüldü. Ayrıca DRD, geçmiş yıllarda 
olduğu gibi 2017 yılında da Capital 
ve Forbes dergilerinin Türkiye’nin 
En Büyük Şirketleri listelerinde yer 
almayı sürdürdü. 

DRD, son 7 yıldır S&P ve Fitch Ratin-
gs kredi derecelendirme kuruluş-
larından sektörde “yatırım yapıla-
bilir” notuna sahip tek firma olma 
özelliğini, 2017 yılında da sürdürdü. 
Her zaman Türkiye için daha iyisini 
sunmayı, yeniliklere imza atmayı 
hedefleyen DRD, bu sayede ülkesinin 
gurur duyduğu bir marka olmakla 
kalmayıp aynı zamanda global bir 
değer haline gelmek yolunda da 
emin adımlarla ilerliyor.

2018 yılında öncelikli hedefler ara-
sında dijitalleşme ve altyapı enteg-
rasyon projelerinin tamamlanması, 
otomotiv markalarıyla yeni stratejik 
ortaklık anlaşmalarına imza atılması, 
insan kaynağına yönelik güçlü 
yatırımların sürdürülmesiyle DRD 
Akademi bünyesinde yeni eğitim 
programlarının devreye alınması, 
trafikte güvenliği artırmayı amaçla-
yan Hayatı Emniyetli Yaşa projesinin 
daha geniş kitlelere erişebilmesi için 
televizyon ekranlarından izleyiciyle 
buluşması gibi önemli projeler bulu-
nuyor. Tüm bunlar DRD markasının 
bilinirliğini ve marka gücünü artı-
rarak 20. yılında her zamankinden 
daha büyük bir başarı hikayesinin 
ortaya konmasını hedefliyor.

Tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza 
ve iş ortaklarımıza Şirketimize 
duydukları güvenden ötürü 
teşekkür ediyor, bu vesileyle 20 yıllık 
serüvenimizde birlikte yarattığımız 
bu başarı hikayesinin devamını 
oluşturmak için ilk günkü gibi 
büyük bir heyecan duyduğumuzu 
ifade etmek istiyoruz. 

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu



DRD 2017 FAALİYET RAPORU6

İlkay ERSOY

1969 Kayseri doğumlu olan İlkay Ersoy, iş hayatına 1991 yılında Garanti 
Bankası’nda başlamıştır. Garanti Bankası bünyesinde 2007 yılına kadar 
çeşitli görevler alan Ersoy, 2007 yılı itibarıyla DRD Filo Kiralama şirketinde 
göreve başlamıştır. 2010 yılından bu yana DRD Filo Kiralama şirketinde 
Genel Müdür olarak görev alan Ersoy, 2012-2015 yılları arasında TOKKDER 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiş olup, halen DRD 
bünyesindeki görevini sürdürmektedir.

Genel Müdür

DRD olarak 
sektördeki lider 
pozisyonumuzu 
yenilikçi yaklaşımımız, 
müşteri odaklılığımız 
ve mükemmel hizmet 
anlayışımızla yıllardır 
korurken, 20. yılımıza 
her zamankinden 
daha güçlü bir marka 
algısı ve gelecek 
vizyonuyla giriyoruz.

20 yıldır operasyonel filo 
kiralama sektörünün öncü 
ve yenilikçi markası olarak 
yerini sağlamlaştıran DRD, 
edindiği tecrübe ve oluş-
turduğu mükemmel hizmet 
vizyonuyla bir sonraki 20 
yılına hiç olmadığı kadar 
güçlü giriyor. 

Bu önemli dönüm noktasında 
DRD olarak bizler kusursuz müşteri 
deneyimini hedefleyen hizmet 
anlayışımızla 2018 yılında da yıllık 
ya da rakamsal başarılarla yetinme-
yerek sürdürülebilir büyümeye, 
yenilikçiliğe ve tüm paydaşlarımız 
için değer üretmeye odaklanacağız.

5 yıl sonraki 100.000 araç 
hedefimize doğru adım adım 
ilerlerken, DRD olarak tüm 
süreçlerimizi teknolojiyle 
yenilemenin ve güçlendirmenin, 
en önemli kaynak olan insan 
kaynağımızı en iyi şekilde 
değerlendirmenin ve her 
zaman müşteri odaklı olmanın 
avantajlarından faydalanıyoruz. 
Bu da 2017 gibi ekonomik 
koşulların belirsiz olabildiği, 
agresif büyüme yoluna gitme-
diğimiz yıllarda bile sektörün 
1 numaralı gücü olmamıza 
yardımcı oluyor. 

Genel Müdür Mesajı

GENEL MÜDÜR MESAJI



Sektörde Değişimin 
Lokomotifi

Ülke genelinde farklı istek ve 
ihtiyaçlara sahip tüketicilere, 
beklentilerinin ötesinde bir hizmet 
anlayışı ile karşılık verebilmek 
üzere sürdürdüğümüz mikro pazar 
stratejisi, DRD’ye kesintisiz bir 
güç sağlamaya devam ediyor. Bu 
stratejiyi sahiplendiğimiz ilk yıllarda, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
müşteri portföyünde çok küçük bir 
paya denk gelmesi henüz bir sektör 
normuyken, başını çektiğimiz bu 
dönüşümle müşteri portföyümüzü 
tabana yaydık ve sektörde girilme-
yen pazarlara girmeyi başardık.

2010 yılından bu yana operasyonel 
kiralama sektörü gelişimini sür-
dürdü. Bu çerçevede müşteri başına 
düşen araç sayısı 11,1 seviyesinden 
5,2’lere kadar indi. Sektörün öncüsü 
konumumuzla önce daha küçük 
filolara sahip şirketlere, sonrasında 
ise orta ölçekli işletmelere yönelerek 
pazarda yepyeni ufuklar açtık. Yeni 
sektörlere hizmet vermeye başlaya-
rak bu sene hizmet verdiğimiz sektör 
sayısını 51’e yükselttik. Tüm bu 
gelişmelerin sektördeki diğer oyun-
cular tarafından takip edilmesiyle 
operasyonel filo kiralama alanında 
Türkiye çapında farkındalığı önemli 
ölçüde artırdık.

Kiralama sektöründe son dönemler-
de imza attığımız en büyük yenilik, 
yepyeni bir marka olan OneCar ile 
bireysel uzun dönem kiralama mo-
delini Türkiye’ye getirmek oldu. 
Dünyanın birçok ülkesinde otomotiv 
sektörünün bireylerle arasındaki 
en önemli köprülerden biri olan bu 
model, ülkemizde ilk defa tanıtıldı ve 
2016’daki başarılı pilot çalışmasının 
ardından 2017’de büyük ilgi görerek 
henüz ilk faaliyet yılı itibariyle 3.347 
tekil müşteriye hizmet verdi. Kredi 

Kayıt Bürosu (KKB) ile iş birliğimiz ve 
geliştirdiğimiz altyapılar sayesinde 
müşterilerimizin 2 yıldan 4 yıla 
kadar gerçekleştirdikleri araç kira-
lama taleplerini maksimum 1 dakika 
içinde sonuçlandırabiliyoruz. OneCar 
müşterileri DRD’nin sunduğu kasko, 
sigorta, bakım, onarım, yol yardı-
mı gibi hayatı kolaylaştıran tüm 
hizmetlerden de faydalanabiliyor. 
Önümüzdeki 5 yılda bireysel kira-
lamanın, şirket cirosunun yaklaşık 
%30-40 seviyesine denk geleceğini 
öngörüyoruz. 

DRD olarak müşterilerimizin her 
zaman ve her yerde yanında olmaya 
büyük önem veriyoruz. Bu sebeple 
14 farklı ilde 4 bölge müdürlüğü 
ve 24 satış ofisiyle Türkiye’nin 70 
iline doğrudan ulaşıyoruz. Bunun 
yanında dijital altyapılarımızı 
geliştirerek müşterilerimiz için her 
zaman erişilebilir olmayı sağlıyoruz. 
Satış ekiplerimiz yılın büyük bir 
bölümünü bizzat sahada geçiriyorlar 
ve yaptıkları satış kadar ziyaretleri 
de performans değerlendirmelerine 
yansıyor. Müşteri hizmetlerimiz 
ise hem altyapısını hem de çalışan 
yetkinliğini her sene daha da üst 
seviyeye taşıyarak müşterilerimizin 
talep ve ihtiyaçlarını daha ilk temas-
ta çözmeyi hedefliyor.

2017 Teknolojik 
Yatırımlarımızın Yılıydı

Bu yıl ekonomik açıdan riskli koşul-
ları göz önünde bulundurup agresif 
bir büyüme yerine sektördeki lider 
pozisyonumuzu koruyarak şirket 
içindeki süreçlerimizi ve hizmetle-
rimizi mükemmelleştirme yönünde 
önemli yatırımlara yöneldik. Bunun 
önemli bir parçası da son birkaç 
senedir süren ve bu sene tam hız 
devam ettiğimiz dijital dönüşümdü. 
ERP’nin şirket içindeki diğer altyapı-
larla entegrasyonu devam ederken, 

Sales Force CRM sistemlerinin 
kullanımı ve pazarlama otomasyon 
sistemi Oracle Marketing Cloud’a 
yönelik yatırımlarımızla sahip 
olduğumuz dijital altyapı oldukça 
güçlendi. 

DRD ve OneCar’ın kullanıcı dos-
tu internet siteleri hem bir satış 
kanalı hem de müşterilerimizin 
bize ulaşabileceği bir başka önemli 
kanal olarak hizmet verirken; 
uygulamalarımız bu sene de dikkat 
çekici kullanım oranlarına erişti. 
2013 yılında uygulamaya aldığı-
mız, kurumsal müşterilerin filoları 
hakkında bilgileri her zaman ve her 
yerde alabildiği Filomatik uygula-
masının kullanım oranları %60’ın 
üzerine çıktı. Yaklaşık 4 yıl önce 
geliştirerek sektörde çok büyük bir 
fark yarattığımız -GPS üzerinden 
aracın konumunu belirleyerek, tek 
tuşla yardım çağırma imkanı sağla-
yan- DRDrive uygulamalarında ise 
%76’lık bir aktivasyon oranına erişil-
di. Bu sene itibariyle yeni çalışmaya 
başladığımız tedarikçilerimizle çekici 
bekleyen müşterilerimize, çekicinin 
yoldaki konumunu akıllı telefonla-
rından takip edebilme opsiyonunu 
da sunmaya başladık.

DRD, hizmetlerini tedarikçileri 
yoluyla sunan bir marka olduğundan 
tedarikçilerin hizmet kalitesinin ta-
kibini de hızlı ve güvenilir bir şekilde 
yapmamız gerekiyor. Bunun için de 
TouchPoint uygulamasını kullanı-
yoruz. Bu sistemin kullanılması için 
tedarikçilerimiz kendi altyapılarını 
güncellerken bir yandan sektörün 
dijitalleşme sürecine de öncülük 
ediyoruz. 
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Birincil Kaynağımız İnsan 
Kaynağı

DRD’nin gelecekte de bugün olduğu 
gibi yenilikçi çalışmalara imza atması 
ve sektör liderliğini sürdürebilme-
sinin, ancak çalışanlarımızın sürekli 
olarak gelişmelerini ve yetkinlik-
lerini artırmalarını sağlamakla 
mümkün olacağına inanıyoruz. 
Bunun için çalışan memnuniyetini 
her daim yüksek tutmanın yanında 
sektörde benzersiz bir oluşuma imza 
attık. 2016’da hayata geçirdiğimiz 
DRD Akademi, bu sene içinde hız 
kazanarak eğitimlerini tüm şirket 
çalışanlarımıza ulaştırdı. 

Sadece çalışanların uzmanlıklarını 
artırmak için değil aynı zamanda 
şirket içinde iç iletişimin de geliştiril-
mesi amacıyla eğitimler düzenleyen 
DRD Akademi’de 2017’de toplam 
266 gün eğitim verdik. Operasyon-
larımızda koruduğumuz sürdü-
rülebilirlik anlayışını burada da 
gösterdik ve DRD Akademi’nin kendi 
eğitmenlerini de bu oluşum içinde 
yetiştirmeye başladık.

Eğitim programlarımız kapsamında 
Türkiye’nin önde gelen kuruluşla-
rıyla başarılı işbirliği çalışmalarına 
imza attık. Koç Üniversitesi iş birli-
ğiyle düzenlediğimiz Mini MBA prog-
ramına bu sene orta ve üst düzey 
yöneticilerimizden oluşan toplam 
18 kişi katıldı. 

100.000 araç hedefine doğru giden 
yolda DRD markasını en iyi şekilde 
taşıyacak vizyona sahip yöneticiler 
yetiştirmeyi amaçladığımız Mini 
MBA programı, sahip olduğu kapsam 
ile sektörümüzde eşsiz bir yönetici 
gelişim programı olarak fark yarattı.

KSS Projeleriyle DRD 
Toplumun Yanında

Kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerimizle hem sektörümüzü 
ilgilendiren konularda hem de ge-
lecek nesillere daha güzel bir dünya 
bırakmak için büyük bir toplumsal 
bilinç ile çalışmalarımızı 2017 yılında 
da hız kesmeden sürdürdük. 

Bu faaliyetlerin başında yer alan 
HEY! -  Hayatı Emniyetli Yaşa 
projesiyle güvenli sürüş eğitimleri 
düzenleyerek trafikte kazaların 
azaltılmasına yönelik birçok faaliyeti 
ülke genelinde hayata geçirdik. 2017 
boyunca HEY’in güvenli sürüş 
seminerleri ve eğitimleri, ODTÜ, İTÜ, 
Koç, Bilkent, Işık Üniversiteleri gibi 
Türkiye’nin önde gelen üniversitele-
rindeki öğrencilerle bizzat buluştu. 
Aynı zamanda güvenli sürüş eği-
timleri müşterilerimiz için kiralama 
paketlerimize de dahil edildi. 2018’de 
ise proje kapsamında hazırlanan 
güvenli sürüş videolarımız CNN Türk 
ekranlarına gelerek çok daha büyük 
bir kitleye erişecek.

Satış Sonrasında Hedef 
Müşteri Memnuniyeti

Operasyonel filo kiralama sektörü 
doğası itibarıyla müşterilerin omzun-
dan operasyonel ve mali yükleri 
almayı ve endişelerini azaltmayı 
hedefleyen bir sektördür. Şüphesiz 
biz DRD olarak her zaman bunun bir 
adım fazlasını yapmayı hedefliyoruz. 
Dolayısıyla işimizin önemli bir bölü-
mü satış yapıldıktan sonra başlıyor. 
Her türlü hizmette mükemmelliği 
yakalamak amacıyla sadece ken-
dimizi geliştirmiyor, aynı zamanda 
tedarikçilerimizi de sıkı takip ederek 
verdikleri hizmeti sürekli olarak 
iyileştirmelerine yönelik önemli 
destekler sunuyoruz.  

Dijital çağda müşterilerimizin 
herhangi bir anda bize ulaşamaması 
bizim için kabul edilemez bir durum. 
Bu sebeple web sitelerimiz, sosyal 
medya kanallarımız ve bu sene bulut 
ortamına taşınan çağrı merkezimiz 
ile sürekli olarak müşterilerimizin 
hizmetinde olmaya devam ediyoruz. 

GENEL MÜDÜR MESAJI 



Çağrı merkezi adeta müşterileri-
mizin şirket içindeki bir temsilcisi 
olarak görev yapıp, isteklerini sadece 
ilgili departmana aktarmakla kal-
mıyor, belirli taleplere bizzat gerekli 
çözümleri de tüm ayrıntılarıyla doğ-
rudan sunabiliyor. Hasar, bakım-o-
narım, lastik gibi tüm süreçleri diji-
talleşme çalışmalarımız kapsamında 
değerlendirerek tedarikçilerimizi de 
bu sürece dahil ediyoruz. Böylece 
tüm işlemler online olarak takip edi-
lebildiği gibi müşteri memnuniyetini 
ölçmek de kolaylaşıyor. 

Hedef Global Şirket Olmak 

DRD olarak sunduğumuz hizmetleri 
en yüksek global standartlara tabii 
tutarken hedeflerimizde uluslararası 
pazarlara açılmak da bulunuyor. 
Sektörün tamamen yerli sermayeli 
en büyük oyuncusu olan DRD’nin 
Türkiye pazarında küresel devlerle 
aynı pazarda rekabet ediyor olması 
doğru organizasyon, araştırma ve ön 
çalışmalarla global düzeyde başarı-
nın da mümkün olduğunu gösteri-
yor. 100.000 araç hedefinin yanında 
DRD markasını dünyaya taşıma 
hedefimize de kaynak çeşitliliğimiz 
ve güçlü finansal temellerimiz ile 
ilerliyoruz.

İstikrarlı ve Sağlıklı Büyüme

Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7,4, 
Türkiye operasyonel filo kiralama 
sektörü ise %10,6 büyürken, DRD 
olarak 2017 yılını araçların aktif 
değerinde %32 seviyesinde büyüme, 
yatırım tutarı olarak ise %12 seviye-
sinde büyüme ile tamamladık. Son 
6 yıldır Fortune 500 ve Capital 500 
listelerinde her yıl daha üst sıralarda 
yer almayı sürdürdük. 

Ekip olarak riskleri yöneterek bilinçli 
ve sağlıklı büyümeden taviz verme-
dik. Büyüme, hizmet kalitemizden 
taviz verilmeden gerçekleştiği gibi, 
riskleri de sınırlayarak gerçekleşti.
Dünyanın politik stabilizasyondan 
oldukça uzaklaştığı, döviz kurları-
nın yüksek volatilite gösterdiği son 
yıllarda ülkemiz de bu koşullardan 
ve ekonomik dalgalanmalardan 
etkileniyor. Köklü bir kuruluş olan 
DRD, bu riskli dönemlerde riskleri 
sınırlayarak sorunsuz bir şekilde 
aşabilecek güce ve tecrübeye sahip 
olduğunu bir kez daha kanıtladı. 

Hizmet kalitesinden taviz vermeden, 
likidite, kur, müşteri ve operasyonel 
risklerini kusursuz yöneterek bü-
yüme sağlanabileceğini kanıtlayan 
DRD, S&P Ratings ve Fitch Ratings 
gibi dünyanın en saygın iki reyting 
şirketinden “yatırım yapılabilir” 
notu alan sektördeki tek firma olma 
başarısını gösterdi. 

Güçlü finansal yapımız, sektörü 
dönüştüren ileri görüşlü stratejile-
rimiz, yüksek riskli ortamlarda olası 
her senaryoya hızla adapte olabil-
me becerimiz ve her zaman daha 
iyi hizmet sunmaya yönelik güçlü 
yatırımlarımız bu sağlıklı sonuçları 
getiren yaklaşımlarımız oldu.

2018’in şirketimiz ve tüm paydaş-
larımız için başarılarla dolu bir yıl 
olmasını temenni ediyor, başarı-
mızın ve istikrarımızın ortağı olan 
tüm çalışanlarımıza, müşterileri-
mize ve iş ortaklarımıza en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,
İlkay ERSOY

Genel Müdür
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20/20
Kusursuz 
Hizmet Vizyonu

DRD'nin 20. Yıl Vizyonu

2018 yılı itibarıyla sektörde 20’nci 
faaliyet yılını sürdürürken “hizmet 
mükemmelliğini” hedefleyen DRD, 
stratejisini beklentilerin ötesinde bir 
hizmet anlayışıyla, müşteri deneyimini 
olabilecek en yüksek noktaya 
taşımak üzerine kurgulamaktadır. 
20:20; gözün görüş netliğinde en 
ideal oranı yani kusursuz görmeyi 
ifade ederek DRD’ye “kusursuz hizmet 
vizyonu” kazandırmıştır. Türkiye’de 
operasyonel kiralama sektörünün 
öncüsü olarak, 20 yıl önce çıktığı bu 
yolda DRD, önündeki nice 20 yıllara 
doğru emin adımlarla yol almaktadır. 

DRD'NİN 20. YIL VİZYONU



20/20
Kusursuz 
Hizmet Vizyonu

Şeffaflık
DRD’NİN SEKTÖRDEKİ EN AYRIŞ-
TIRICI ÖZELLİKLERİNDEN OLAN 
ŞEFFAFLIK TÜM ŞİRKET PAYDAŞLA-
RINA BİLGİYE ULAŞABİLME İMKANI 
SUNMAKTA, HER YIL BU AMAÇLA 
DÜZENLİ OLARAK FAALİYET RAPORU 
HAZIRLANMAKTADIR.

Etik
MÜŞTERİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE 
ÇALIŞANLARIYLA OLAN İLİŞKİLERİN-
DE DRD, HER ZAMAN ETİK İLKELERİ 
GÖZETMEKTE, ÇALIŞANLARINA EŞİT 
FIRSATLAR SUNAN BİR İŞ ORTAMI 
SAĞLAMA SORUMLULUĞUNU TAŞI-
MAKTADIR. 

Sektörde Öncülük
SADECE FİNANSAL UNSURLAR VE 
RAKAMLARLA DEĞİL, SAHİP OLDUĞU 
VİZYONU VE SEKTÖRÜ DEĞİŞTİREN 
ONECAR GİBİ OLUŞUMLARIYLA DA 
DRD ENDÜSTRİYE LİDERLİK ETMEK-
TEDİR.

Sürdürülebilirlik
DRD, UZUN SÜRELİ VE GELECEĞİ 
ÖNGÖREN STRATEJİLER İLE SEKTÖR-
DEKİ KONUMUNU KORUMAKTA
VE GELİŞTİRMEKTEDİR.

Risk Yönetimi
HER TÜR RİSKİ ÖNGÖREN, HESAPLA-
YAN VE YÖNETEN YAKLAŞIMINDAN 
HİÇBİR ZAMAN TAVİZ VERMEYEN 
DRD, BASEL II REFERANS ALINARAK 
OLUŞTURDUĞU RİSK KOMİTESİ’NİN 
UYGULADIĞI RİSK YÖNETİM MODELİ 
İLE ETKİN BİR RİSK YÖNETİMİ 
SAĞLAMAKTADIR.

Teknoloji/Dijitalleşme
İNSAN KAYNAKLARINI EN İYİ ŞEKİL-
DE DEĞERLENDİRMEK, MÜŞTERİLE-
RE EN HIZLI VE HATASIZ DENEYİMİ 
SUNABİLMEK İÇİN DRD, ALTYAPI-
LARINI EN SON TEKNOLOJİLER İLE 
DESTEKLEMEKTEDİR. 

Yüksek Kredibilite
DRD, S&P RATINGS VE FITCH 
RATINGS GİBİ DÜNYANIN EN SAYGIN 
İKİ REYTİNG ŞİRKETİNDEN “YATIRIM 
YAPILABİLİR” NOTU OLAN SEKTÖR-
DEKİ TEK FİRMADIR. 

Komiteler ve 
Stratejik Yönetim
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, EĞİTİM, 
DİSİPLİN, FİYATLANDIRMA, ÖNERİ, 
ÖNCELİKLENDİRME, RİSK GİBİ BİR-
ÇOK KONUDA KOMİTELER KURAN 
DRD, «MÜKEMMELLİK YAKLAŞIMI» 
İLE 5 YILLIK SÜREÇTE SÜRDÜREBİ-
LİRLİK YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALARA 
YÖN VERMEK AMACIYLA STRATEJİK 
PLANLAMA YAPMAKTADIR.

Güçlü Özkaynak
SON 6 YILDIR FORTUNE 500 VE 
CAPITAL 500 LİSTELERİNDE İSTİK-
RARLI BİR ŞEKİLDE YER ALAN DRD, 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KURULUŞ-
LARI ARASINDA BULUNARAK GÜÇLÜ 
FİNANSAL YAPISINI 2017 YILINDA 
DA SÜRDÜRMÜŞTÜR.

Tescilli Global 
Başarılar
ONECAR MARKASI İLE BBC TOPGEAR 
DERGİSİ TARAFINDAN “TÜRKİYE’DE 
YILIN ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİ” 
SEÇİLEN DRD, ULUSLARARASI 
STEVIE ÖDÜLLERİ’NDE DE 2016 
FAALİYET RAPORU İLE ÖDÜLE LAYIK 
GÖRÜLMÜŞTÜR.
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Her faaliyet yılı, kendi gelişmeleri, 
sürprizleri, zorlukları ve fırsatlarıyla 
başlı başına yeni bir yolculuktur. 
DRD, orta ve uzun vadeli stratejile-
rinden sapmaksızın değişen koşullar 
çerçevesinde kurumsal bir şirket 
olarak aldığı yolu değerlendirmenin, 
yol koşullarını kendi içinde incele-
menin ve yeni yol haritaları çizerken 
bunlardan yararlanmanın önemli 
olduğunun bilinciyle faaliyetlerine 
yön vermektedir. 

2017’de Türkiye ekonomisi, %7,4 
oranında büyüyen gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYH) ile hem Hindistan, 
hem de Çin ekonomisinden daha 
iyi bir performans göstermiştir. Bu 
sonucun ekonominin dayanıklılığını 
kanıtlamasına karşın birçok gözlemci, 
özellikle de uluslararası değerlen-
dirme kuruluşları ve aracı kurumlar, 
büyümenin kalitesi ve bileşenle-
rinin sürdürülebilirliği konusunda 
taşıdıkları endişeleri aynı dönemde 
ifade etmiştir.

Bu endişelerin ana nedeninin, yılın 
ikinci yarısındaki büyümeden genel 
anlamda sorumlu olan geniş çaplı 
kredi programı ve devlet yardımları 
olduğu yönünde görüş hakimdir.
Kredi Garanti Fonu, normalde kredi 
almakta zorlanacak küçük ve orta 
ölçekli işletmelere Hazine destekli 
olarak toplam 250 milyar lira kredi 
sağlamıştır. Bu kredi yardımı eko-

nomiye gayri safi yurtiçi hasılanın 
%10’una yakın likidite katmış ve 
kredi büyümesini %20’lerin üstüne 
çıkarmıştır. Bu program, 2016’da ve 
2017’nin ilk çeyreğinde büyümede 
görülen azalmanın engellenmesinde 
oldukça etkili olurken, sürdürülebilir 
bir hale gelememiş; özellikle kredile-
rin uzun vadeli nitelikleri göz önüne 
alındığında hükümetin bütçesinde 
önemli bir yük yaratmıştır. 

Likiditenin yükselmesi GSYH’daki 
büyümenin yanı sıra sınai üretimi de 
arttırmış ve 2017’de bu değer %8,4 
oranında büyüme kaydetmiştir. 
Sınai üretimdeki keskin artış, ihra-
catı da tüm zamanların en yüksek 
ikinci değerine ulaştırmış ve ihracat 
%10,22 büyüyerek 157,1 milyar dolar 
seviyesine erişmiştir. Ancak hem 
ihracatı, hem de yurt içi tüketimi 
besleyen ithalat neredeyse iki katı 
hızla büyümüş ve %17,92 artarak 
198,6 milyar dolar seviyesine 
erişmiştir.

Bu dönemde ithalatın yanında, artan 
cari işlemler açığını etkileyen iki ana 
unsur, yükselen petrol fiyatlarıyla 
enerji ithalatı ve artan altın ithalatı 
olarak karşımıza çıkmıştır.

Muhtemelen Türkiye değerleri 
arasında en endişe verici olan cari 
işlemler açığı, 2016’da GSYH’nin 
%3,8’iyken, 2017’de %5,5 olarak 

gerçekleşmiştir. %42 büyüyerek 
47,1 milyar dolara erişen cari açık, 
portföy yatırımları akışıyla yani sıcak 
parayla da finanse edilmiştir. 2017’de 
sıcak para 6,3 milyar dolardan, 
24,3 milyar dolara çıkarak yaklaşık 
4 katlık bir artış göstermiştir.

Küresel olarak likiditenin 10 yıldır 
görülmemiş düzeylerde seyredişi, 
ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını 
artırmaya devam etmesi ve menkul 
kıymetler portföyünü satmaya başla-
masıyla sona ermiştir. Birçok göz-
lemci, Merkez Bankası’nın faizleri 
2018’de artırmasını beklediklerini ve 
Merkez Bankası da elindeki hazine 
bonolarını ve ipoteğe dayalı menkul 
kıymetleri 2018’de 420 milyar dolar, 
2019’da ise 600 milyar dolar azal-
tacağını belirtmiştir. Daha yüksek 
oranların ve daha az likiditenin oldu-
ğu bir ortamda Türkiye gibi büyüyen 
pazarların daha fazla finansman 
maliyeti ile yüzleşeceği ve finans-
man için daha sıkı bir rekabet orta-
mının oluşacağı öngörülmektedir. 
Bu zorlu resme cari açıktaki keskin 
yükselmenin de eşlik ediyor olması 
ve ülkenin finansman ihtiyacını 
artırması, yatırımcıların gözündeki 
risk profilini de yükseltmektedir. 
Bu durum, yatırım şirketi Morgan 
Stanley’deki analistlerin Türkiye’yi 
“Hassas 5’li” adı verilen bir listeye 
dahil etmelerine neden olmuştur. 

BİR BAKIŞTA 2017 YILI

Ekonomik Görünüm

2018’de ülkemiz muhtemelen 
büyüme hedeflerini tutturacak ve 
hem ihracatta, hem de turizmde güçlü 
bir performans göstererek cari açığı 
dengelemeye gayret edecektir. 

BİR BAKIŞTA 2017 YILI  EKONOMİK GÖRÜNÜM



Bu listedeki 5 ülke küresel likidite 
seviyelerine ve finansal akışlara 
karşı en hassas olan ülkeler olarak 
tanımlanmaktadır. 

2018’de ülkemiz muhtemelen 
büyüme hedeflerini tutturacak ve 
hem ihracatta, hem de turizmde 
güçlü bir performans göstererek cari 
açığı dengelemeye gayret edecektir. 

2017’de Ekonomiye 
Genel Bakış

Türkiye, 2017’ye döviz kurlarında 
rekor seviyelerde girmiş ve bu 
dönemde büyüme oldukça yavaş-
lamıştır. Zira 2016’nın dördüncü 
çeyreği, üçüncü çeyrekteki ekonomik 
daralmayı ancak telafi edebilmiştir. 
Türk lirasının, yabancı para karşı-
sındaki zayıflığını yansıtır şekilde 
Ocak ayında enflasyon son 5 yılın 
en yüksek seviyelerine çıkarak yıllık 
%9,22’ye erişmiştir. Enflasyonla ve 
yükselen döviz kurlarıyla mücadele 
etmek için 24 Ocak’ta Türkiye 
Merkez Bankası faiz oranı koridoru-
nun üst limitini %8,5’ten %9,25’e, 
geç likidite pencere oranını ise 
%10’dan %11’e yükseltmiştir. Bunlara 
karşılık, genel olarak hakim olan 
belirsizlik iklimini de göz önüne ala-
rak Fitch Ratings Türkiye’nin notunu 
BB+’ya düşürmüştür. Böylece üç 
büyük değerlendirme kuruluşunun 
sonuncusu da ülkenin kredi notunu 
yatırım yapılabilir seviyenin altına 
çekmiştir. Olumlu bir gelişme ola-
raksa ihracat %18,1’e yükselerek son 
4 yılın zirvesini görmüştür. Ancak 
daha yüksek enerji maliyetleri sebe-
biyle ihracatın büyümesi ithalatta da 
%15,9 artışı beraberinde getirmiştir. 
Böylece dış ticaret açığında yıllık 
bazda %10,3 artış görülürken, ihra-

cattaki büyüme sınai üretimde 
%2,6 artışa yansımıştır. Türkiye, 
Ocak ayında 602 milyon dolar doğ-
rudan yabancı yatırım almıştır.

Ocak’ta rekor kıran bir performan-
sın ardından Şubat’ta ihracat %1,9 
azalırken, ithalatta %1,6 artış görül-
müştür. Böylece dış ticaret açığında 
bir önceki yılın aynı döneminde göre 
%15 artış gözlenmiştir. Buna paralel 
olarak ödemeler bilançosu açığı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
%28,7 arttı ve 12 aylık toplamı 
33,7 milyar dolar olarak ölçülmüş-
tür. Sınai üretimdeki büyüme de 
Ocak ayından az olmasına rağmen, 
üretim Şubat’ta %1 artış göstermiş-
tir. Ekonominin genel durgunluğunu 
yansıtır şekilde işsizlik 2010’dan bu 
yana en yüksek seviyeleri görerek 
%12,6’ya kadar yükselmiştir. 
Ekonomik büyümeyi hızlandırmak 
ve işsizliği azaltmak için hükümet, 
küçük ölçekli işletmeler için Hazine 
destekli olarak 250 milyar liralık 
kredi sağlayacağını duyurmuş, aynı 
dönemde doğrudan gelen yabancı 
yatırımlar ise 457 milyon dolar 
olarak ölçülmüştür.

Mart’ta ihracat güçlü büyüme hızını 
geri kazanmış ve %13,6 büyüyerek, 
sadece %6,9 büyüyen ithalata naza-
ran önemli bir fark yaratmıştır. Bu 
dönem ihracatta yaşanan büyümeye 
%35,6 oranında büyüme ile otomo-
tiv endüstrisi liderlik etmiştir. 
İlk çeyrekte otomotiv ihracatındaki 
602 milyon dolar büyüme, ihra-
cattaki genel büyümenin üçte birini 
oluşturmuştur. Güçlü ihracat perfor-
mansı, ödemeler bilançosu açığının 

önceki seneden %17,9 daha az olma-
sını sağlarken, 12 aylık toplam açık 
3.1 milyar dolar azalarak 33 milyar 
dolara gelmiştir. 17 Mart’ta ulusla-
rarası kredi değerlendirme kuruluşu 
Moody’s Türkiye’nin notunu, dura-
ğandan olumsuza çevirmiş, notunu 
ise yatırım yapılabilir seviyesinin 
altındaki “Ba1” olarak korumuştur. 
Enflasyon yükselişine devam ederek 
iki basamaklı rakamlarda ilerlemiş;  
tüketici fiyat enflasyonu ise %11,29 
olarak ölçülmüştür. Önceden duyu-
rulan Hazine destekli küçük işletme 
kredileri 10 Mart’ta yasalaşmış ve bu 
sayede ikinci çeyrekte ekonomiye 
250 milyar liranın girişinin önü açıl-
mıştır. Kur etkisinden arındırılmış 
krediler önceki yılın aynı dönemi-
ne göre %11,5 artarken, TL bazlı 
krediler Aralık 2015’ten bu yana en 
hızlı büyümesini yaşamıştır. Mart’ta 
doğrudan yabancı yatırım akışı ise 
etkileyici bir şekilde 1.6 milyar dolar 
olarak ölçülmüştür. 

16 Nisan’da düzenlenen referandum-
la ülkemizde Cumhurbaşkanı’nın 
yetkilerinin genişletilmesi oylamaya 
sunulmuştur. Oy verenlerin %51,3’ü 
bu öneriye yönelik “evet” oyu 
kullanırken, bu dönemde referandu-
mu geride bırakmak ekonomiyi bir 
nebze rahatlatmıştır. Nisan ayında 
tüketici fiyat enflasyonu %11,87’ye 
yükselerek küresel ekonomik kriz-
den bu yana en yüksek seviyelerini 
görmüştür. 26 Nisan toplantısında 
Merkez Bankası kur politikasını 
korurken, geç likidite penceresi faiz 
oranlarını 50 baz puan artırarak 
%12,25’e çıkarmıştır. Reel ekonomi-
deki devam eden momentuma işaret 
eden imalat kapasitesi kullanım 
oranı Nisan’da %1,4 artarak %78,4’e 
ulaşmış, sınai üretim ise %6,7 
oranında artış göstermiştir. 
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Nisan ayında ihracat %7,4 büyürken, 
ithalat %9,9 büyüme kaydetmiştir. 
Böylece dış ticaret açığında yıllık 
artış %17,6 olarak ölçülmüştür. 
Uluslararası satışlar bu ay içerisinde 
%20,2 artarken, otomotiv endüst-
risi ihracattaki büyümeye liderlik 
etmeye devam etmiştir. 362 milyon 
dolarla, Nisan’da doğrudan yabancı 
yatırımlarda bir önceki yılın aynı 
dönemine göre düşüş yaşanmıştır.

Enflasyonun yükselişi Mayıs’ta ya-
vaşlamış ve tüketici fiyat enflasyonu 
Nisan’daki %11,87’deki artıştan biraz 
daha düşük seviyede seyrederek 
Mayıs’ta %11,72 oranında görül-
müştür. Üretim kapasite kullanımı 
%0.1 daha artarak yaklaşık 10 yıldır 
en yüksek seviyesi olan %78,9’a 
erişmiştir. Bu başarı, sınai üretime 
geçen yılın aynı dönemine göre 
%3,5 artış şeklinde yansımış, aynı 
dönemde ihracat büyümeye devam 
ederek %12,5 seviyesinde artış gös-
termiştir. Ancak bu rakam ithalattaki 
%21,7 büyümenin gölgesinde kal-
mıştır. Otomotiv ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine oranla %44 artış 
göstermiştir. Özel Tüketim Vergisi’n-
deki artışlardan kötü etkilenen araç 
satışları Mayıs’ta da düşmeye devam 
ederek %9 oranında azalmıştır. 
Ocak - Mayıs döneminde otomobil 
satışları yaklaşık 317.500 adede 
gerilemiştir. Bu düşüşün neredeyse 
tamamı ithal araç satışlarındaki 
düşüşten kaynaklanmıştır. İşsizlik 
bir miktar gerileyerek %10,2 seviye-
sine gelmiştir. Türkiye, Mayıs’ta 
944 milyon dolar yatırım çekerek 
doğrudan yabancı yatırım perfor-
mansını yükseltmiştir.

Enflasyon sakin seyretmeye Haziran 
ayında da devam ederek yıllık 
tüketici fiyat enflasyonu %10,9 
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum 
şüphesiz Türkiye Merkez Bankası’nın 
17 Haziran’daki toplantısında faizleri 
artırmama kararında etkili olmuştur. 
Üretim kapasite kullanımı momen-
tumunu korurken, %0.01 artarak 
Eylül 2008’den bu yana en yüksek 
değeri olan %79’a erişmiştir. 
Bunun sonucunda sınai üretim ay 
boyunca %3,4 artmıştır. Artışın 
lider gücü otomotiv sektörü olmuş 
ve ikinci çeyrek için üretim artışını 
%4,5 seviyesine getirmiştir. Bu 
rakam ilk çeyreğin %2,1 değerini 
neredeyse ikiye katlayarak üretim-
de önemli bir ivmelenmeye işaret 
etmiştir. İhracat genel anlamda 
değişmezken %2,3 artmış, ithalat ise 
sadece %1,5 oranında büyümüştür. 
Bunun sonucunda dış ticaret açığı bu 
ay içinde %9,1 oranında küçülerek 
6 milyar dolara gerilemiştir. 
Otomotiv ihracatı, ihracatın önemli 
bölümünü oluşturmaya devam 
etmiş ve Haziran 2016 değerlerine 
384 milyon dolar katarak toplam 
değeri 2,2 milyara getirmiştir. Dü-
şen ticaret açığı, turizm gelirlerinin 
ay içinde %30,2 artışla 1,4 milyar 
dolara ulaşmasıyla birlikte aylık 
ödemeler bilançosu açığının %24,2 
azalarak 3,8 milyar dolara gelmesi-
ni sağlamıştır. Böylece 12 aylık açık 
1,2 milyar dolar azalarak 34,3 milyar 
dolara gerilemiştir. Yurt içinde ise 
Hazine destekli kredi programı 
kredilerdeki büyüme üzerinde etkili 
olmaya devam etmiştir. Bu büyüme 
döviz kuru etkilerine göre ayarla-
nınca %15,4 olarak ölçülürken, TL 
bazlı krediler son üç yıldaki zirvesine 
erişerek %21,8 olarak görülmüştür. 
Ay boyunca gelen 515 milyon dolar 

doğrudan yabancı yatırım 2014’ten 
bu yana ilk defa bu seviyelerin 
görülmesini sağlamıştır.

Kısmen Ramazan ayının baz etkisine 
bağlı olarak Temmuz ayında ihracat 
%28,3 artarak 12,6 milyar dolar 
seviyesine erişmiştir. İthalat ise 
%46,2 gibi önemli bir oranda büyü-
yerek 21,5 milyar dolara yüksel-
miştir. Bu da aylık dış ticaret açığını 
%82,5 büyüterek 8,8 milyar dolara 
taşımıştır. Motorlu araçlar ihracata 
liderlik etmeye devam ederken, bir 
kez daha aylık 2 milyar dolar eşiğini 
aşmıştır. Temmuz’da son birkaç 
yılın en yüksek seviyelerini gören 
Euro’nun devam eden yükselişi ihra-
cata yaramış; Türkiye’nin en büyük 
ihraç pazarlarında müşterilerin alım 
gücünü artırmıştır. Yine baz etkisinin 
sebebiyle sınai üretim Temmuz’da 
%14,5 artmış ve 2011’den bu yana en 
yüksek seviyeyi görmüştür. Üretim 
kapasitesi kullanımı ise Temmuz’da 
hafifçe düşerek %78,4’e gerilemiş 
ancak yine de tarihi standartları-
na göre yüksek kalmıştır. Düşük 
baz etkisi sebebiyle konut satışları 
Temmuz’da %42,2 artış göster-
miş ancak fiyatlar, yılın en düşük 
artışıyla, bir önceki aya göre sadece 
%0.7 seviyesinde yükselmiştir. Tu-
rizmin gücünü geri kazanışı devam 
etmiş ve Türkiye’ye gelen ziyaret-
çiler Temmuz döneminde %36,72 
oranında artmıştır. Turizm gelirleri 
ise geçen senenin aynı dönemine 
göre %34,3 artarak 2,7 milyara 
yükselmiştir. Temmuz’da doğrudan 
yabancı yatırımlar 1,1 milyar dolar 
olarak ölçülürken, bu durum Haziran 
ayının zayıf rakamlarını fazlasıyla 
telafi etmiştir. Enflasyon Temmuz’da 
tek basamaklara düşerken neredey-
se %1 azalarak yıllık bazda %9,79’a 
gerilemiştir.
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Yıllık tüketici enflasyonu Ağustos’ta 
çift haneli rakamlara dönmüş ve bir 
önceki aya göre %1’in biraz altında 
yükselerek %10,68 olarak ölçülmüş-
tür. Haziran ve Temmuz’da olduğu 
gibi, gıda başta olmak üzere giyim ve 
ayakkabıda mevsimsel etkiler enflas-
yonu baskılamış ve daha yüksek 
olmasını önlemiştir. İhracat Ağus-
tos’ta %12,3 artarken, ithalat %15,3 
artarak aylık dış ticaret açığında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%22,8 yükselişe yol açmıştır.  Tu-
rizm tarafındaki güçlü performans, 
ödemeler bilançosunda geçen yılın 
aynı dönemine göre 1,2 milyar dolar 
azalma sağlamıştır. 12 aylık toplam 
ödemeler bilançosu açığı böylece 37 
milyar dolara gerilemiştir. Yılın ilk 
8 ayında ihracat yaklaşık %10,8 bü-
yürken aslan payını otomotiv ihra-
catı almıştır. Yıllık düzeyde otomotiv 
ihracatındaki %25 büyüme genel 
ihracat büyümesini oldukça geride 
bırakmış; bir önceki 12 ayın verilerine 
bakıldığında yurt içi otomotiv pazarı 
toparlanma işaretleri vermiştir. %5 
artan satışlar Ağustos’tan önceki 12 
ay boyunca 742.000 olarak ölçül-
müştür. Üretim kapasitesi kullanımı 
Ağustos’ta %2,5 artarak %78,8’e 
çıkmıştır. Sınai üretim ise %4,5 arta-
rak reel sektördeki güçlü aktiviteye 
dikkat çekmiştir. Bunun etkisi biraz 
gerileyerek %10,8’e düşen işsizlik 
oranında da görülmüştür. Sınai üre-
tim Ağustos’ta %5,2 ile sağlam bir 
büyüme oranına imza atmıştır. Türk 
lirası, dolara karşı Ağustos’ta değer 
kazanmış ve aybaşında 3,55 TL olan 
dolar ay sonunda 3,45 lira seviyesi-
ne inmiştir. Lira ayrıca Euro’ya karşı 
da değer kazanmış ancak Euro’nun 
genel olarak değerlenmesi bu 
kazanımın daha düşük olmasına yol 
açmıştır. Doğrudan yabancı yatırım-
lar ayda 657 milyon dolar olarak 

ölçülmüş ve 8 ayın toplam doğrudan 
yabancı yatırımları 4,9 milyar dolar 
seviyesine erişmiştir. Borsa İstan-
bul’un BIST endeksi ise rekor kırarak 
110.423’e yükselmiştir.

Türk turizm endüstrisi Eylül ayında 
3,1 milyar dolar gelir yaratarak, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
%32,8 büyüme kaydetmiştir. %8,7 
seviyesinde büyüyerek 11,8 milyara
ulaşan ihracatla birlikte aylık ödeme 
bilançosunda iyi bir tablo elde edil-
mesi mümkün olsa da bu tablo it-
halatın %30,6 büyüyerek 20 milyar 
dolara erişmesi nedeniyle gerçek-
leşmemiştir. Böylece aylık ödemeler 
bilançosu açığı %85 artışla 4,5 
milyar dolara erişmiştir. Ayın yıllık 
bazda enflasyon oranı pazar beklen-
tilerinin biraz altında, %11,2 olarak 
ölçülmüş ancak çift haneli rakamlar-
da kalmaya devam etmiştir. Ayın ilk 
yarısında Türk lirası Amerikan doları 
karşısında değer kazanmış, ancak ay 
sonunda Kuzey Irak ve Suriye’deki 
olayların sebep olduğu belirsizlik ve 
ABD Merkez Bankasının faiz artışı 
yapacağıyla ilgili küresel beklenti 
Türk lirasının %3 değer kaybet-
mesine yol açmıştır. Bu dönemde 
hükümetin Kredi Garanti Fonu’yla 
teşvik edilen TL bazlı krediler hızla 
büyümeye devam etmiş ve 2016 
sonundaki değerlerin %18,3 üzerine 
çıkmıştır. Toplam kredi büyümesi 
%13,5 olarak ölçülmüş ve önceki 
12 ayın değerlerine göre %24,3 
oranında yükselmeyi başarmıştır. 
Daha büyük likidite direkt olarak 
sınai üretimin artmasını sağlamış 
ve imalat Eylül’de %10,4 oranında 
artmıştır. Bu güçlü performansın 
etkileri işsizlikte de görülmüş ve 
işsizlik rakamları Eylül’de %0,7 
düşerek %10,7’ye gerilemiştir. Aylık 
doğrudan yabancı yatırımlar 554 

milyon dolarda, ağır seyrederken, 
ilk 9 ayın toplam doğrudan yabancı 
yatırımları ise 5,5 milyar dolara 
seviyesine ulaşmıştır.

Ekim ayında ekonomi tam hıza 
yakın seyretmeye devam etmiş ve 
üretim kapasite kullanımı %0,8 
artarak %79,4’e erişmiştir. Otomo-
tiv endüstrisi bu büyümeye liderlik 
etmeye devam etmiştir. Bu dina-
mizm sınai üretime de yansımış ve 
ay içinde %7,3 artış gözlenmiştir. 
İşsizlik ise 1,5 yıl içindeki en düşük 
seviyelere inerek %10,3’e gerile-
miştir. Hükümetin canlandırma 
politikasıyla artan likidite ve Kredi 
Garanti Fonu kendini hissettirmeye 
devam etmiştir. TL bazlı krediler 
yılbaşından bu yana %20,5 artış 
göstermiş ve toplam krediler %25,5 
artmıştır. İhracat Ekim’de %9 
oranında artıp 13,9 milyar dolar 
seviyesine ulaşmış, ithalat hacmi ise 
%25 oranıyla çok daha hızlı bir şe-
kilde artarak aylık 2,13 milyar dolar 
seviyesine erişmiştir. Dış ticaret açığı 
böylece %74’e yükselmiştir. Bunun 
sonucunda 12 aylık toplam cari işlem 
açığı 2015’ten bu yana en yüksek 
seviyesi olan 41,9 milyar dolara 
ulaşmıştır. Türkiye çapında konut 
satışları Ekim ayında %5,7 azalarak 
ay içinde toplam 122.882 konut 
satışı gerçekleşmiştir. Mortgage’lı 
satışlar daha da keskin bir düşüş 
yaşamış, %19,8 seviyesinde azalarak 
konut pazarını önemli bir stres altına 
sokmuştur Tüketici fiyat enflasyonu 
yükselişine Ekim ayında da devam 
pazar beklentilerini aşarak ederek 
%11,9 seviyesine ulaşmıştır. 
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Politik sahnede ABD ve Türkiye 
arasındaki, son birkaç yıldır çeşitli 
olaylarla gözlemlenebilen gerilim, 
Ekim’de yeni bir düzeye erişmiş; 
ABD, Türkiye’deki temsilciliklerinde 
göçmen olmayan vize başvurularını 
askıya aldığını açıklamıştır. Bu ge-
lişme döviz kurlarını doğrudan et-
kilemiş, ay sonunda Türk Lirası’nın 
%6,4 değer kaybetmesiyle 1 dolar 
3,79 lira olmuştur. Daha dolaylı 
şekilde etkilenen Euro ise %4,92 
yükselerek 4,42 liraya denk gel-
miştir. Yabancı para mevduat hacmi 
Ekim ayında %20,6 yükselmiş, 
döviz kurları üzerindeki baskıya 
rağmen, BIST-100 kısa bir süre için 
100.000 seviyesinin aşağısını görüp 
sonra toparlanmıştır. BIST-100, 
ay sonunu %7 yükselerek 110.143 
puanla kapamıştır.

Artan risk algısıyla Türk lirası değer 
kaybetmeye devam etmiş ve Kasım 
ayında hem Amerikan doları, hem 
de Euro karşısında rekor seviyelere 
gerilemiştir. Ay içinde TL, dolar 
karşısında %2,9 değer kaybederken 
ve dolar 3,94 lira olmuştur. Euro 
ise ay sonunda 4,67 TL seviyesine 
ulaşmıştır. Kısmen devalüasyondan 
destek alan tüketici fiyat enflas-
yonu Kasım’da %1,49’a yükselerek 
pazar beklentilerinin çok üstüne 
çıkarak yıllık bazda %12,98 seviye-
sine erişmiştir.. Döviz kurlarındaki 
volatiliteye tepki olarak Merkez 
Bankası hem bankalara hem de 
özel kuruluşlara TL uzlaşmalı vadeli 
sözleşmeleri sunmuştur. Üretim 
kapasite kullanımı Kasım’da %0,9 
artarak %79,9’a ulaşmış; sınai üre-
tim ise önceki yılın aynı döneminde 
göre %7 artış göstermiştir. 

Buna kısmen ihracatın ay içinde 
%11,2 oranında güçlü büyümesi 
sebep olmuştur. Ancak Ekim’de 
olduğu gibi ithalattaki %21,3 ora-
nındaki büyüme ihracatı neredeyse 
ikiye katlamış, bunun sonucunda 
dış ticaret açığı önceki yılın aynı 
dönemine oranla %52,4 daha fazla 
gerçekleşerek aylık 6,3 milyar do-
lara erişmiştir. Turizm gelirleriyle 
desteklenen aylık cari işlem açığı 
4,2 milyar dolar seviyesindeyken,
12 aylık toplam cari işlem açığı 
2014’ten bu yana en yüksek seviyesi 
olan 43,8 milyar seviyesine eriş-
miştir. Kasım’a kadar olan 11 aylık 
dönemde yurt içi otomobil satışları 
%4 oranında azalma kaydetmiştir. 
Öncelikle artan araç fiyatlarından 
kaynaklanan bu azalışa, artan 
döviz kurlarından etkilenen ithal 
araçlar sebep olmuştur. Hükümetin 
Kredi Garanti Fonu’yla desteklenen 
kredi programı, kredi alması zor 
olabilecek firmaların kredi almasını 
sağlayarak pazara düşük maliyetli 
likidite sağlamaya devam etmiştir. 
Genel olarak bu fonun aktiviteleri 
sayesinde TL bazlı krediler yılba-
şına oranla %20,6 artış göstermiş 
ve toplam kredi hacmi ilk 11 ayda 
%23,5 artmıştır.

Aralık ayı toplantısında Merkez 
Bankası artan döviz kurlarını yavaş-
latmak için geç likidite penceresi 
oranlarını 50 baz puan yükselterek 
%12,25’ten %12,75’e çıkarmış,  
politika faizini ise %8 seviyesinde 
korumuştur. Merkez Bankası’nın bu 
hamlesi pazarda hızlı ve olumlu bir 
etki göstermiş ve ay içinde TL-USD 
oranı %2,9 düşerken dolar yılı 3,78 
lira seviyesinde kapamıştır. 

BIST-100 endeksi de kendini topar-
layarak ayı %10,9 artışla tamam-
lamış; böylece yılı %47,6 artış ile 
120.845 puanda kapatmıştır. Konut 
satışları Aralık’ta %6,8 düşmüş, 
toplam 132.972 konut satışı gerçek-
leşmiştir. Mortgage’lı satışlardaki 
%30,7 azalma bunun esas kaynağı 
olurken, nakit ve diğer satışlardaki 
%5,7 artış bunu bir nebze telafi 
etmiştir. Toplam konut satışları 
2017’de %5,7 yükselmiş ve toplam 
1,4 milyon konut satışı gerçekleş-
miştir. Yabancı kökenli vatandaş-
lara satışlar ise %22,2 oranında 
artmıştır. Ay içinde tüketici fiyat 
enflasyonu pazarın beklediğinden 
biraz daha hızlı artmış; %0,69 artış, 
yılın tüketici fiyat enflasyonunu 
%11,92’ye çıkararak Türkiye’nin 
2011’den bu yana gördüğü ilk çift 
haneli enflasyon oranı gerçek-
leşmiştir. İhracat Aralık’ta %8,6 
büyüme kaydetmiş, ancak üçüncü 
çeyreğin trendini sürdürerek %27,7 
oranındaki ithalat büyümesi bunu 
gölgede bırakmıştır. Yıl içinde 
ithalat toplam %10,2 artarak 157 
milyar dolara erişmiştir. İthalat ise 
%17,9 artarak 234 milyar dolara 
ulaşmıştır. 2017’de kredi büyüme-
sini etkileyen iki ana faktör Kredi 
Garanti Fonu etrafında oluşturulan 
hükümetin canlandırma politikası 
ve döviz kuru volatilitesi olarak 
karşımıza çıkmıştır. Bunlar TL bazlı 
kredilerdeki büyümeyi sağlarken, 
döviz bazlı kredilerdeki büyümeyi 
yavaşlatmıştır. Türk lirası kre-
dilerindeki büyüme,  2011-2016 
ortalamasından önemli miktarda 
fazla şekilde yıllık %23,6 ola-
rak görülmüştür. Toplam kredi 
büyümesi ise döviz bazlı krediler 
de dahil olmak üzere %20,4 olarak 
gerçekleşmiştir.  
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Otomotiv Sektörü

2017 yılında otomobil 
üretimi ve ihracat tutarında 
Cumhuriyet tarihinin reko-
runu kıran Türkiye otomotiv 
sektöründe, otomobil ve 
hafif ticari araçlardan olu-
şan toplam otomotiv pazarı 
956.194 adet olarak gerçek-
leşmiştir.

2017 yılında otomobil üretimi 
ve ihracat tutarında Cumhuriyet 
tarihinin rekorunu kıran Türkiye 
otomotiv sektöründe, otomobil ve 
hafif ticari araçlardan oluşan toplam 
otomotiv pazarı 956.194 adet olarak 
gerçekleşmiştir. Döviz kurları ve 
ÖTV’ye yönelik yeni düzenlemelerin 
etkisiyle artan otomobil fiyatlarına 
karşın oldukça önemli bir hacmi 
ifade eden bu rakam, 983.720 adet 
olarak gerçekleşen 2016 yılı toplam 
otomotiv pazarının yalnızca %2,8 
gerisinde kalmıştır.

Pazarın önemli bölümünü oluşturan 
otomobil satışları, bir önceki yıla 
göre %4,52 azalarak 722.759 adede 
gerilemiştir. Buna karşın yasal dü-
zenlemeler çerçevesinde, operasyo-
nel kiralama pazarında ana faaliyet 
kolu olarak otomobiller kadar güçlü 
bir şekilde yer almayan hafif ticari 
araç pazarı, yılı bir önceki seneye 
göre %2,93’lük bir artış ile 233.435 
adet ile tamamlamıştır.

Otomobil pazarının %82,7’lik önemli 
bir bölümünü, vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlar oluşturmuştur. Segmentlere 
göre değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adedine %52,3’lük pay ile C 
segmenti toplam 377.935 adet satış 
ile ulaşırken, bunu %30,1’lik pay ve 
217.319 adet satış ile B segmenti 
izlemiştir. C segmetinde liderliği 
42.990 adet satış ile Fiat Egea mo-
deli elde ederken, bu aracı 39.272 
adet ile Renault Megane ve 26.565 
adet ile Toyota Corolla modelleri 
izledi.

B segmentine 31.265 adetlik satış 
rakamı ile Renault Clio modeli dam-
ga vururken, Volkswagen Polo ve 
Hyundai i20 modelleri de pazarın 
diğer iddialı ürünleri oldu. D seg-
menti sedan araçlar içerisinde uzun 
yıllardır liderliği elinde bulunduran 
Volkswagen Passat modeli, 29.609 
adet ile 2017 yılında da ipi uzak ara 
göğüslerken; onu ÖTV düzenlemele-
rinden en çok etkilenen markalardan 
biri olan Mercedes Benz’in C serisi 
10.990 adetlik satış rakamı ile takip 
etti. D segmentinde C serisini 8.423 
adetlik satış hacmi ile Skoda Superb, 
4.539 adetlik satış hacmi ile de Audi 
A4 modelleri takip etti. 7.964 adetlik 
satış hacmi ile BMW 5 serisinin 
domine ettiği E segmentinde ise bu 
modeli 6.039 adetlik satış hacmi ile 
Mercedes E serisi izledi. 

Pazar, SUV’ler açısından incelendi-
ğinde ise Nissan Qashqai modelinin 
19.771 adet ile zirvede yer aldığı 
görülmektedir.

BİR BAKIŞTA 2017 YILI  OTOMOTİV SEKTÖRÜ

956.194
TÜRKİYE TOPLAM OTOMOTİV 

PAZARI



Otomotiv pazarı kasa tiplerine göre 
değerlendirildiğinde, Avrupa paza-
rının aksine uzun yıllardır Türkiye’de 
liderliği açık ara elinde bulunduran 
sedan gövde tipine sahip araçların, 
2017 yılında da %49,4’lük pay ve 
356.852 adetlik satış rakamı ile 
yerlerini korudukları gözlenmiştir. 
Sedan otomobilleri, %27,8’lik pay 
ve 201.111 adetlik satış ile hatchback 
gövde yapılı araçlar takip eder-
ken, son yıllarda markaların ardı 
ardına çıkardığı iddialı modeller ile 
kıyasıya bir rekabete sahne olan SUV 
segmenti, %17,9’luk pay ve 129.354 
adetlik satış ile üçüncü sırada yer 
almıştır.

Global ölçekte 2016 yılına damga 
vuran dizel krizinin ardından dünya 
genelinde gelecekleri ile ilgili önemli 
tartışmalar yaşanan dizel araçlar, 
bir önceki yıla göre %5,2’lik bir ge-
rileme gösterse de, yakıt fiyatlarının 
5 TL seviyesine ulaştığı pazarda yine 
de yüksek talebini sürdürerek yılı 
%61’lik bir pay ve 440.890 adetlik 
satış ile tamamlamıştır. Dizel araç-
lardaki bu gerilemenin en çok yaşan-

dığı segment, %22,6’lık gerileme ile 
E segmenti araçlarda gözlenmiştir. 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Tür-
kiye’de de önümüzdeki yıllarda dizel 
motorlu araçlardan hibrit ve düşük 
hacimli benzinli motorlara yönelik 
önemli bir talep kayması yaşanacağı 
öngörülmektedir. 

Çevreci özellikleri itibarıyla öne çıkan 
elektrikli araçlar, Türkiye’de halen bu 
pazarın yeterince gelişmemiş olma-
sının etkisiyle yılı ancak 76 adetlik 
bir satış rakamı ile kapatırken, son 
dönem adından giderek daha fazla 
söz ettiren hibrit araçlar, yılı 4.507 
adet ile tamamlamayı başarmıştır. 
2018 yılında hibrit segmentinin, 
BMW, Toyota, Kia, Hyundai, Lexus 
gibi markaların artan ürün çeşitliliği 
ile daha da gelişeceği öngörülmek-
tedir.

Artan trafik yoğunluğunun yanı sıra 
gelişen teknoloji ile birlikte birçok 
üretici marka, manuel şanzımanlı 
araçlarla rahatlıkla rekabet edebile-
cek modern teknoloji ürünü sarsın-
tısız, verimli ve ekonomik otomatik 

şanzımanlara ürün gamında yer ver-
meye başlamıştır. Bunun sonucunda 
Türkiye’de otomatik şanzımanlı 
araçların payı artış göstermeye 2017 
yılında da devam etmiştir. Bir önceki 
yıl sahip olduğu %57,3’lük pazar 
payını 2017 yılında %60,5’e yüksel-
ten otomatik şanzımanlı araçlar, yılı 
437.488 adet ile tamamlamıştır. 
Otomatik şanzımanlı araçlar en 
önemli gelişimi %8,8’lik artış ile C 
segmentinde göstermiştir.
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2017 yılında Türkiye’de 
operasyonel filo kiralama 
sektörü araç parkını %10,6 
büyüterek 365.782’ye 
çıkartmış, 29 milyar 129 
milyon TL aktif büyüklüğe 
erişmiştir.

Ülkemizde 2017 yılında operasyonel 
filo kiralama sektörü tarafından 
147.589 adet sıfır km araç satın alın-
mış, kiralama dönemi tamamlanan 
toplam 112.428 adet araç ise ikinci 
elde açık artırma ve perakende satış 
kanallarıyla değerlendirilmiştir. Bu 
araçların satın alınması için toplam 
13.854.393.384 TL tutarında yatırım 
yapılmış, 7.117.523.826 TL vergi 
ödenerek ülke ekonomisine yönelik 
önemli bir katma değer yaratılmış-
tır. Uzun yıllardır gelişimini istikrarlı 
bir şekilde sürdüren operasyonel filo 
kiralama sektörünün 2017 sonunda-
ki aktif toplamı 29.129.323.199 TL’ye 
erişmiştir.

2.el

112.428
FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜ

SATILAN 2. EL ARAÇ SAYISI

147.589
FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜ

SATIN ALINAN 0 KM ARAÇ SAYISI

0 km

2016

330.600

2017

365.782
FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜ ARAÇ PARKI

Kiralama Sektörü

BİR BAKIŞTA 2017 YILI  KİRALAMA SEKTÖRÜ



Müşteri Penetrasyonu 
ve Araç Parkı

2017 yılında Türkiye operasyonel filo 
kiralama sektörünün hizmet sun-
makta olduğu müşteri adedi 64.181’e 
ulaşmıştır. Bu da 2016’da hizmet 
verilen 56.701 müşteriye kıyasla 
büyük bir artışa karşılık gelmektedir. 
2017 yılında sektörün araç parkı 
ise %10,6 büyüyerek 330.600’den 
365.782’ye çıkmıştır. Çeyrekler 
bazında bakıldığında son 8 çeyre-
ğin 7’si büyümeyle geçmiş, sadece 
2016’nın son çeyreğinden 2017’nin 
ilk çeyreğine geçişte %1 oranında bir 
küçülme gözlenmiştir. Türkiye’de filo 
kiralama sektörü 2017’nin 2. çeyre-
ğinde %3,1, 3. çeyreğinde %2,7, son 
çeyreğinde ise %5,5 büyümüştür.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7,4 
büyürken, Türkiye’de filo kiralama 
sektörü %10,6 büyümüş ve Türkiye 
ekonomisinin büyüme rakamlarının 
üzerine çıkmıştır. Binek otomobil 
sektörü ise ülkemizde 2017’de %4,5 
oranında küçülme göstermiştir. 

2017, ekonomik koşulların değişken, 
kurların oldukça dalgalı olduğu, 
ekonominin siyasi gelişmelerden 
önemli ölçüde etkilendiği bir yıl ol-
muştur. Filo kiralama sektörü, bu yıl 
içerisinde 2016’nın %19,3 oranında 
görülen yüksek büyüme oranına 
ulaşamasa da, her şeye rağmen çift 
haneli büyüme oranlarına erişerek, 
potansiyeli yüksek bir sektör oldu-
ğunu bu zorlu yılda da kanıtlamayı 
başarmıştır. 

Sektörde Araç Tercihleri

Sektördeki araç parklarına bakıldı-
ğında başı çeken marka bu sene de 
Renault markası olmuştur. 2016’nın 
%29,8 oranıyla birinci markası 
Renault, 2017’de ise tüm operasyo-
nel filo kiralama şirketlerinin araç 
parklarının %28,5’ini oluşturmuştur. 
Renault markasını %14,2’lik oranıyla 
Volkswagen, %10,4’lük oranıyla Fiat 
ve %10,0’luk oranıyla Ford izlemiştir.

C segmenti araçlar bu sene de en 
yoğun talebin yaşandığı segment 

olmuştur. Araç parklarının %51,4 
oranıyla yarısından fazlası C segmenti 
araçlardan oluşmuştur. B segmen-
tinin oranı ise %27 olarak görül-
müştür. Yakıt tipi konusunda dizel, 
operasyonel kiralama sektörünün 
%94,5’lik oranıyla tartışmasız 
tercihi olmuştur. Benzinli motorlar 
ise araç parklarının sadece %5,4’üne 
tekabül etmiştir. Oranlar otomobil 
pazarında %61 dizel, %39 benzin 
olarak değişse de, dizel bu pazarda 
da birinciliğini korumuştur.

Operasyonel filo kiralama sektörü 
araç parkı içerisinde manuel vitesli 
araçlar %51,9, otomatik vitesli araç-
lar ise %48,1 oranında pay almıştır. 
Sektörde kiralama sözleşmeleri ise 
ağırlıklı olarak (%59) 30-42 ay 
arasında vadelerle gerçekleşmiştir. 
Euro, %79 oranıyla tercih edilen 
para birimi olurken; sektörde 
müşteri başına düşen araç sayısı bu 
yıl da düşmeye devam ederek 5,2 
seviyesine inmiştir. Bu da DRD’nin 
10 yıldır sürdürdüğü mikro pazar 
stratejisinin ne kadar ileri görüşlü 
olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
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Sektördeki araç parklarına bakıldığında 
başı çeken marka bu sene de Renault 
markası olmuştur. 2016’nın %29,8 oranıyla 
birinci markası Renault, 2017’de ise tüm 
operasyonel filo kiralama şirketlerinin araç 
parklarının %28,5’ini oluşturmuştur. Renault 
markasını %14,2’lik oranıyla Volkswagen, 
%10,4’lük oranıyla Fiat ve %10,0’luk 
oranıyla Ford izlemiştir.
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2017 yılında sektör liderliğini 
sürdürürken, hizmette 
mükemmellik yaklaşımını 
önemli altyapı dönüşümleriyle 
destekleyen DRD, değişken 
koşulların oluştuğu bir yılda, 
hizmet kalitesini en üst 
seviyeye taşımaya yönelik 
güçlü adımlar atmıştır.

Operasyonel filo kiralama sektörün-
de 20’nci yılına sektör lideri olarak 
giren DRD, uzun yıllara dayanan 
sektörel deneyimini, dijital çağın 
genç bir şirketi olma avantajıyla 
birleştiriyor. Her zaman müşterileri-
ne daha iyisini sunmayı hedefleyen 
ve stratejilerini buna göre oluştu-
ran DRD, faaliyetleriyle Türkiye’de 
operasyonel filo kiralama pazarının 
büyümesine ve gelişimine önemli 
katkılar sağlıyor.

Derindere Grubu’nun hizmette 
mükemmellik anlayışına olan 
bağlılığının en güçlü örneklerinden 
olan DRD, Türkiye’nin “tamamı yerli 
sermayeli en büyük operasyonel 
filo kiralama markası” unvanını 
korumaya devam ediyor. 2017 sonu 
itibarıyla 36 bin adede çıkardığı araç 
parkını, 2023 sonunda 100.000 
adede ulaştırma hedefine doğru 
emin adımlarla ilerleyen Şirket, hem 
kendi iç süreçlerini hem de tedarik-
çileri vasıtasıyla sunduğu hizmetleri 
kesintisiz olarak geliştiriyor. 

İstanbul’da yer alan genel müdür-
lüğü, ülke genelinde 14 farklı ilde 4 
bölge müdürlüğü ve 24 satış ofisiyle 
Türkiye’nin 70 iline doğrudan ulaşan 
DRD, 1.400 servis noktasıyla her an 
müşterilerinin yanında olma garan-
tisi sunuyor. 

2017 yılında hız verilen dijitalleş-
me programı sayesinde hem satış, 
hem de müşteri servisi kanalları 
çeşitlenirken, müşteri taleplerine 
cevap vermek sektör standartlarının 
ötesine ulaşarak hiç olmadığı kadar 
hızlı hale geliyor. 

DRD, en önemli kaynağı olan insan 
kaynağına yönelik güçlü yatırımla-
rını kesintisiz olarak sürdürürken; 
çalışanlarının memnuniyetine ve 
yetkinliklerinin artırılmasına büyük 
önem veriyor. Bu sebeple sektöre 
öncülük eden DRD Akademi gibi 
oluşumlara imza atarak personel 
gelişimine önemli katkılar sağlanır-
ken; diğer taraftan düzenli olarak 
gerçekleştirilen çalışan memnuni-
yeti anketlerinde alınan sonuçlar 
doğrultusunda çeşitli uygulama ve 
projeler hayata geçiriliyor.

DRD ARAÇ PARKI

36.033
Kısaca DRD
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PAZAR PAYI

ÖZKAYNAKLAR

DRD, en önemli kaynağı olan insan 
kaynağına yönelik güçlü yatırımlarını 
kesintisiz olarak sürdürürken; çalışanlarının 
memnuniyetine ve yetkinliklerinin 
artırılmasına büyük önem veriyor.
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BİR BAKIŞTA 2017 YILI

Yüksek Performans  2014  2015  2016 2017

OPERASYONEL GÖSTERGELER

Filo Araç Sayısı 22.127 27.419 33.273 36.033

Araç Yatırımları (adet) 10.627 13.035 15.618 15.015

Araç Yatırımları (bin TL) 710.447 940.575 1.293.002 1.442.892

Yüksek Verimlilik  2014  2015  2016 2017

OPERASYONEL KİRALAMA İŞ KOLU (bin TL)

Toplam Aktifler 1.214.483 1.854.824 2.878.101 3.848.774 

Satışlar 564.386 667.283 909.734 1.247.614

Operasyonel Kar 145.626 138.147 164.500 275.196

TÜM ŞİRKET (bin TL) 

Toplam Aktifler 1.317.772 1.854.824 2.878.101 3.848.774

Satışlar 689.862 667.283 909.734 1.247.614

Özkaynaklar 183.617 239.626 270.117 338.509

Operasyonel Kar 142.542 138.148 164.500 275.196
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*DRD’nin yıllar itibarıyla en büyük 5, 10, ve 20 müşterisinin toplam araç parkındaki yüzdesel oranlarıdır.



2017 yılında %32 oranında büyüme kaydeden 
DRD, ekonomik olarak risklerin yüksek 
olduğu bir yılı, güçlü finansal altyapısı ve 
etkin risk yönetimi stratejileriyle sektördeki 
lider pozisyonunu koruyarak tamamlamıştır.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜNÜN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (%)

Sektör 2017

Makine ve Yedek Parça  5,77

İlaç ve Tıbbi Cihaz  5,74

Hazır Giyim ve Konfeksiyon  5,51

Şahıs Diğer  4,92

Gıda, Meşrubat ve Tütün Mamulleri  4,86

Bilgi Teknolojileri  4,44

İnşaat Taahhüt  4,29

Elektrik ve Elektronik  3,61

Metal Sanayi  3,22

Kimyevi Madde  3,01

Mimarlık ve Mühendislik  2,97

Finans - Sigorta  2,83

İşletme Destek Hizmetleri  2,77

Tarım - Hayvancılık  2,69

İnşaat Malzemeleri  2,48

Plastik ve Kauçuk  2,37

Taşımacılık - Lojistik  2,08

Kara Taşıtları, Yedek Parçaları ve İmalatları 2,07

Teknik Hırdavat  1,96

Diğer  32,41
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01 ADANA
06 ANKARA
07 ANTALYA
16 BURSA
20 DENİZLİ

26 ESKİŞEHİR
27 GAZİANTEP
34 İSTANBUL
35 İZMİR
38 KAYSERİ

41 KOCAELİ
42 KONYA
55 SAMSUN
59 TEKİRDAĞ

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ VE

ŞUBELERİ

SERVİS
NOKTALARI

01 ADANA 
02 ADIYAMAN
03 AFYON 
04 AĞRI 
68 AKSARAY
05 AMASYA
06 ANKARA

75 ARDAHAN 
07 ANTALYA 
08 ARTVİN
09 AYDIN
10 BALIKESİR
74 BARTIN
72 BATMAN

69 BAYBURT
11 BİLECİK
12 BİNGÖL
13 BİTLİS
14 BOLU
15 BURDUR
17 ÇANAKKALE

18 ÇANKIRI
19 ÇORUM
20 DENİZLİ
21 DİYARBAKIR
81 DÜZCE
22 EDİRNE
26 ESKİŞEHİR

23 ELAZIĞ
24 ERZİNCAN
25 ERZURUM
27 GAZİANTEP
28 GİRESUN
29 GÜMÜŞHANE
30 HAKKARİ

Bölge ve
Servis Ağı 
Dağılımı
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OneCar

Lansmanı 2017 yılının Haziran 
ayında yapılan OneCar, Türkiye için 
bir ilk niteliği taşıyor. Dünyada son 
derece gelişmiş ve tercih edilen 
bir model olan bireysel yıllık araç 
kiralama (orijinal tanımıyla private 
leasing), Türkiye’de ilk defa DRD’nin 
uzun vadeli stratejik planları ve güç-
lü altyapı yatırımlarıyla hayata geçti. 
2017 yılsonu itibariyle DRD’nin 36 bin 
araçlık parkının 4.332’sini OneCar 
araç parkı oluşturuyor ve OneCar 
faaliyete geçtiği henüz ilk yılda 
gördüğü talep ve elde edilen müşteri 
sayısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 
Ülkemizde henüz çok yeni bir pazar 
olan bireysel yıllık kiralama alanının 
sahip olduğu potansiyel değerlen-
dirildiğinde, OneCar’ın, DRD içindeki 
payının önümüzdeki 5 yılda %30-40 
bandına çıkması bekleniyor. Kredi 
Kayıt Bürosu ile yapılan ortak ça-
lışma sayesinde araç başvurusunda 
bulunan müşterilerin kredibilitesi 
yalnızca 1 dakika içinde değerlendi-
rilerek, araç sahibi olmanın getirdiği 
prosedürlerle kıyaslanamayacak bir 
hız ve kolaylıkla bireylere diledikleri 
araç sunuluyor. 

HEY!-
Hayatı Emniyetli Yaşa

DRD, ülkemizin en önemli sorunla-
rından biri olan trafikte yaşanan ka-
yıpları en alt seviyeye indirebilmek 
amacıyla trafik ortamındaki tüm 
paydaşların bilgi seviyesini artırmayı 
hedefleyen HEY projesini 2016 yılın-
dan bu yana etkin bir şekilde sürdü-
rüyor. Demir Bükey Akademi iş bir-
liği ile düzenlenen Hayatı Emniyetli 
Yaşa projesinde konunun uzmanları 
tarafından güvenli sürüş eğitimleri 
düzenleniyor. Oluşturulan seminer-
lerle üniversitelere bizzat gidilirken, 
ayrıca DRD ve OneCar müşterilerine 
güvenli sürüş eğitimleri özel kirala-
ma paketleri içerisinde sunuluyor. 
2017 yılı içerisinde başta ODTÜ, İTÜ, 
Işık, Bilkent, Koç Üniversitesi olmak 
üzere çeşitli üniversitelerde ücretsiz 
olarak gerçekleştirilen Trafik Güven-
liği Seminerleri kapsamında yaklaşık 
2.000 öğrenciye ulaşan HEY projesi, 
2018 yılında da Türkiye genelinde 
çeşitli üniversitelerde faaliyetlerini 
sürdürmeyi hedefliyor. Bununla 
birlikte trafik bilinci ve güvenli sürüş 
ilkeleriyle ilgili daha geniş kitleleri 
bilgilendirmeyi hedefleyen Şirket, 
Demir Bükey Akademi işbirliği ile 
2018 yılı boyunca yaklaşık 2.000 
adet program ile televizyon mecra-
sında da yer almayı planlıyor. 

DRD Akademi

Sektör içinde eşsiz bir oluşum olan 
DRD Akademi, DRD çalışanlarının 
yetkinliklerinin artırılmasını ve bu 
şekilde sektörde daha yetkin profes-
yoneller yetiştirilerek insan kaynağı-
nın en verimli şekilde değerlendiril-
mesini hedefliyor. 2017 yılında genel 
şirket içi iletişim eğitimlerinden, tam 
kapsamlı departman eğitimlerine 
kadar farklı çalışmalarla tüm DRD 
personeli kendi uzmanlık alanlarının 
yanı sıra kapsamlı kişisel gelişim 
eğitim programlarına da dahil edildi. 
Bir yandan da planlı bir şekilde sür-
dürülen iç eğitmen gelişim progra-
mıyla kendi eğitmenlerini yetiştiren 
DRD Akademi, DRD’nin sürdürüle-
bilirlik anlayışının somut bir örneği 
oldu. Koç Üniversitesi iş ortaklığıyla 
düzenlenen Mini MBA programında 
ise DRD yöneticileri, alanlarının uz-
manlarından eğitim alarak mesleki 
deneyimlerini daha üst noktalara 
taşıyabilme fırsatı yakaladılar.

2017'de

DRD
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Dijitalizasyonun Öncüsü

DRD, önceki yıllarda Accenture 
Dijitalleşme Endeksi’nde Türkiye 
operasyonel kiralama sektörünün 
dijitalleşme öncüsü olarak tescil edi-
len konumunu, bu yıl dijitalleşmeye 
ilişkin yaptığı kapsamlı çalışmalarla 
korudu ve 2017 rakamlarıyla sektöre 
liderlik etmeye devam etti. Bir yan-
dan şirket içindeki süreçler otomati-
ze edilirken, tedarikçilerin sunduğu 
hizmet kalitesi TouchPoint gibi 
uygulamalarla yakından gözlendi. 
Müşterilerin filoları hakkında sürekli 
olarak bilgi alabileceği Filomatik 
uygulamasının kullanım oranı yıl 
ortalamasında %60’ı geçerken, 
OneCar ve DRDrive adlı mobil yol 
yardım aplikasyonları ise %76’lık 
aktivasyon oranlarına erişti. 

Her Zaman 
Müşterilerinin Yanında

Özenle seçilen ve dikkatle izlenen 
tedarikçilerinin sunduğu hizmet-
ler vasıtasıyla DRD, 2017 yılında 
75.000’e yakın bakım işlemini ve 
37.000’e yakın hasar onarım işlemi-
ni tamamlayarak kesintisiz olarak 
müşterilerinin yanında oldu. Yıl 
içinde toplam 240.000 adet lastik 
değişimi gerçekleştirildi. Bakım ve 
onarımlarda online işlemlerin oranı 
%85’e ulaşırken, hasar işlemlerin-
de online takip oranı %100 olarak 
ölçüldü. TouchPoint vasıtasıyla 
müşterilerin tedarikçilerle yaşadığı 
deneyimler hakkında değerli geri 
bildirimler elde edildi ve bunların 
ışığında hizmetlerde iyileştirmelere 
gidildi. 
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2017 yılında %32 oranında 
büyüme kaydeden DRD, 
ekonomik olarak risklerin 
yüksek olduğu bir yılı, güçlü 
finansal altyapısı ve etkin 
risk yönetimi stratejileriyle 
sektördeki lider pozisyonunu 
koruyarak tamamlamıştır.

Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli 
en büyük operasyonel filo kiralama 
markası DRD, ekonomik göster-
geler açısından Türkiye için zorlu 
bir yıl olan 2017 yılını, uzun vadeli 
planlarından sapmaksızın araçların 
aktif değerinde %32 seviyesinde bir 
büyüme, yatırım tutarı olarak ise 
%12 büyüme ile tamamladı. Araç 
sayısını %8 oranında artıran DRD, 
2017 yılında 15.015 yeni araç için 
toplam 1.442.892.404 TL yatırım 
yaptı. DRD, aktif büyüklüğü ile şu an 
Fortune 500’de Türkiye’nin en büyük 
72. firması, ciro değerlendirmelerine 
göre ise Capital 500’de Türkiye’nin 
en büyük 239. firması olarak yer 
alıyor. 2017, DRD’nin bu listelerde 
üst üste yer aldığı 6. yıl oldu. Geçen 

seneye göre %31 artış ile Şirket şu 
anda 4 milyar TL seviyesinde bir 
aktif büyüklüğü temsil ediyor. Ayrıca 
DRD, S&P Ratings ve Fitch Ratings 
gibi dünyanın en saygın 2 kredi 
derecelendirme kuruluşu tarafından 
aynı anda “yatırım yapılabilir” notu 
alan sektördeki tek firma olmayı 
sürdürüyor

Sektörün 
En Hızlı 
Kredi Çözümleri

270 milyon TL değerindeki özkay-
nakları 2017 yılında %25 artış ile 
340 milyon TL seviyesine gelen 
DRD, bunların yanında yabancı 
kaynakların yoğun olarak değerlen-
dirildiği bir sektörde bulunuyor. 

2017 yılında önem verilen projelerin 
başında, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 
ile yapılan entegrasyon işlemleriyle 
kredi faaliyetlerinin en sorunsuz ve 
sektörün en hızlısı olacak şekilde 
işlemesine yönelik gerçekleştirilen 
altyapı çalışmaları geliyor. 2018’de 

hem bireysel hem de kurumsal 
müşterilerin başvuru yapıp sonucu 
hemen görebilecekleri bir sistemin 
tamamlanması hedefleniyor. 

The Abraaj Group ile 
Uzun Vadeli İş Birliği

DRD, 351 çalışanıyla tüm dünyada 
10 milyar dolarlık yatırımı yönet-
mekte olan The Abraaj Group ile 5 
yıldan uzun olması planlanan önemli 
bir iş birliğine imza atmıştır. Bu 
ortaklık, “kategorisinde Türkiye’de 
gerçekleştirilen en büyük işlem” 
olma özelliğini taşımaktadır. The 
Abraaj Group’ın Türkiye’de kira-
lama sektöründeki bu ilk iş birliği 
sayesinde DRD, uzun vadeli planla-
rını gerçekleştirmek ve yurt dışına 
açılma projesini güçlendirmek için 
çok önemli bir fırsat yakalamıştır. 
Bu destekle birlikte DRD, 2018’de 
de hem bireysel hem de kurumsal 
hizmetlerini iyileştirecek yatırımlara 
devam ederken, aynı zamanda pa-
zardaki lider pozisyonunu güçlendi-
recektir.

Finansal Yönetim
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Sermaye Piyasalarında 
Aktif Rol

DRD, sahip olduğu finansalların 
gücü ve 2011 yılından bu yana aldığı 
yüksek reyting notları ile sermaye 
piyasalarında aktif bir şekilde rol 
alıyor. Şirket 2014 yılından bu yana 
258 milyon TL bono, tahvil ve kira 
sertifikası ihracı gerçekleştirir-
ken; 2017 yılında ise 181 milyon TL 
tutarında ihraç gerçekleştirerek bir 
ilke daha imza attı. Şu ana kadar 
gerçekleştirdiği bono ve tahvile ek 
olarak ilk defa geçen sene 50 milyon 
TL tutarında kira sertifikası ihracı 
gerçekleştirdi. DRD, piyasalarda 
mevcut başarılarını daha da üst 
noktalara taşıyarak lider konumunu 
sürdürülebilir kılmak üzere gerekli 
çalışmaları sürdürüyor.

DRD, borçlanmalarını finansal 
çeşitliliği sağlamak adına başta yerli 
bankalar olmak üzere birçok kay-
naktan gerçekleştiriyor. Bu kaynak-
lar arasında yurt dışı bankaları, yurt 
dışı finans kuruluşları ve sermaye 
piyasaları da yer alıyor. Şirket olarak 

kiralamaların %95’i Euro cinsinden 
gerçekleşiyor. Kiralama yapılan 
döviz ile kredi alınan dövizin aynı 
para cinsinden olması sağlanarak 
oluşan döviz riski ortadan kaldırılı-
yor Bunun dışında kalan kısa süreli 
döviz riskleri ise Forward, Döviz 
Swapı, Faiz Swapı gibi hedging ens-
trümanları kullanılarak minimum 
seviyelere indiriliyor.

Hedef 
100.000 Araç

DRD süreçlerini 100.000 araç hede-
fine doğru şekillendirerek geleceğe 
yönelik hazırlıklarına etkin şekilde 
devam ediyor. 3 milyar Euro’luk bu 
asset büyüklüğünü karşılamak için 
Şirket, yerli-yabancı bankalar ve ser-
maye piyasalarıyla entegre olurken, 
bir yandan da teknolojik yatırımları-
nı sürdürüyor. 

2018’in öncelikli projeleri arasında 
tahsilat portalının hayata geçiril-
mesi, muhasebeyle ilgili entegras-
yon projelerinin tamamlanması ve 
KKB entegrasyonu bulunuyor. Tah-
silat portalı sayesinde müşterilerin 
istediği zaman, güvenli bir şekilde 
tüm işlemlerini online ve real time 
takip edebilmesi amaçlanıyor. Kay-
nağında muhasebe ile ilgili çalış-
malar yapılıyor ve minimum insan 
dokunuşu, ağırlıklı otomasyonla 
tüm işlemlerin sorunsuz bir şekilde 
ilerlemesi sağlanıyor. Kurulan oto-
masyon yapısı, insan kaynaklarının 
da daha etkin değerlendirilmesine 
yardımcı oluyor. 
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DRD, piyasada farklılık oluşturmak 
ve müşterilerine kolaylık sunmak 
amacıyla alternatif ödeme 
kanalları geliştiriyor. 

Örneğin, bireysel yıllık kiralama 
alanında OneCar müşterilerine kredi 
kartıyla araçlarının ödemelerini 
gerçekleştirebilme kolaylığı sunulu-
yor. Doğrudan Borçlandırma Sistemi 
sürecinin daha etkin ve verimli 
hale getirilmesi üzerinde çalışılıyor. 
Online bankacılıkta müşteriler 
DRD’ye kurum ödemeleri altında 
zahmetsizce erişebiliyorlar. 

Dijital bir çağda büyüyen ve altya-
pılarını gelişmiş teknolojiye göre 
şekillendiren DRD, bunun avantajını 
tüm süreçlerinde değerlendiriyor. 
Bu yaklaşımla dijital ödeme 
sistemleri, otomatik ödeme talimatı 
gibi seçenekler sunmaya özen 
gösteren Şirket, gelecekte olası 
alternatifler için kripto paralar gibi 
trendleri yakından izliyor.   
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Sektöre Alternatif Ödeme Kanalları



KREDİ TAHSİS 
BİRİMİ

Finansal Yönetim bünyesinde 
yer alan Kredi Tahsis Birimi, satış 
ekipleri tarafından yönlendiri-
len müşterilerin mali, hukuki ve 
ticari durumunu değerlendirirken, 
Şirket’in üstlendiği tahsilat riskinin 
en aza indirilmesini sağlıyor. İlk 
defa çalışılacak ya da durumları 
güncellenmesi gereken müşteriler, 
özellikle KKB ile entegre çalışan 
sistemlerden elde edilen veriler ile 
detaylı bir finansal değerlendirme 
sürecine tabi tutuluyor.

Kredi Tahsis Birimi, şirket açısından 
sağlıklı bir aktif yapı oluşumu-
nu ve şirket içinde bir kredi risk 
kültürünün oluşmasını hedefliyor. 
Şirket vizyonuna uygun bir şekilde, 
değerlendirme süreçlerini mak-
simum seviyede otomatize etmek 
ve ERP sistemine entegrasyonunu 
sağlamak, birimin öncelikleri ara-
sında yer alıyor.  

Kredi Tahsis Birimi’nin en önemli 
iş birliği süreçlerinin başında Kredi 
Kayıt Bürosu (KKB) ile beraber 
yürütülen operasyonlar yer alıyor. 
Araç talebi başvurusunda bulunan 
müşteri adaylarına ait Findeks risk 
ve çek raporları temin edilirken, 
web sitesinden yapılan başvuru-
larda, NBSM karar destek sistemi 
ile DRD içinde operasyonel işleme 
gerek kalmadan ön değerlendirme 
yapılabiliyor. Bu sayede hem müş-
terilere daha hızlı yanıt sunulur-
ken; hem de insan kaynağı verimli-
liğinin artırılması sağlanıyor. 

RİSK İZLEME 
BİRİMİ

Risk izleme süreci, kiralama 
işleminin sonrasında ilk faturanın 
kesilmesiyle başlayıp, son fatura-
nın tahsiline kadar sürmekte;  süreç 
içerisinde oluşan tüm risklerin 
kapanması ile de son bulmakta-
dır. Bu süreçte gecikmeye konu 
olan  tahsilat süreçleri ve alınacak 
aksiyonlar, risk izleme birimi tara-
fından yönetilmektedir. Risk İzleme 
Biriminin görevleri dahilinde söz 
konusu müşterilerin takibi, sorun-
suz şekilde geri ödeme sağlanması 
için faaliyetlerin yürütülmesi, 
gerekli yasal takip süreçleri ile 
ilgili kararların alınması ve hukuk 
büroları aracılığıyla yasal takip sü-
recindeki riskin tasfiye işlemlerinin 
yürütülmesi yer almaktadır. 

Tahsilatın sağlanması için müşte-
rilere SMS ve e-posta gönderimle-
rinin yanı sıra Müşteri Hizmetleri 
üzerinden outbound telefon çağrı-
ları da yapılmaktadır. Tahsil edile-
meyen alacaklar, hukuki işlemlerin 
başlatılması amacıyla yasal takip 
sürecine aktarılmaktadır. DRD, 
3-30 gün gecikme aralığındaki 
müşterilerle temasa geçmek için 
Alonet, 30 gün ve üzeri gecikmede 
olan müşteriler ile temasa geçmek 
içinse Crif ile çalışmaktadır. Bu 
şirketler tahsilatın gerçekleştiril-
mesini sağlamakta ve fatura gibi 
müşteri taleplerini karşılamakta-
dırlar.
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DRD’nin uzun yıllardır sür-
dürdüğü mikro pazar stra-
tejisi, sadece küçük ve orta 
ölçekli müşterileri hedef-
lemeyi değil; aynı zamanda 
her zaman onların yanında 
olmayı sağlayacak yeni satış 
kanallarının da geliştirilme-
sini de içeriyor. 

SAHA SATIŞ

Sahadan gelen kiralama talepleri 
devam etse de, 2017 yılı; otomotiv-
den finansa kadar birçok sektörün 
artan faiz oranları, MTV regülasyonu 
ve kur dalgalanmalarından kuvvetli 
bir biçimde etkilendiği bir yıl oldu. 
Piyasalarda yaşanan söz konusu 
gelişmeler, diğer sektörlerde yer alan 
müşteri davranışlarına doğrudan 
etki ettiği gibi DRD müşterilerinin de 
maliyet kontrolüne öncelik vermesi, 
tercih edilen segmentlerin bir alt 
seviyeye çekilmesi, üst segmentler-
de tercih edilen motor hacmi ve 

donanımların düşürülmesi gibi çeşitli 
tasarruf öncelikli tedbirlerin hayata 
geçirilmesine yol açtı. DRD saha satış 
ekibi, 2017’de de bir satışçıdan çok 
danışman olarak müşterilerin yanın-
da yer aldı ve müşterilerin mevcut 
piyasa koşulları çerçevesinde her 
zamankinden daha hassas bir şekil-
de olası riskleri gözettikleri böyle bir 
ortamda en iyi kararları almalarına 
yardımcı olmaya devam etti.

DRD, mikro pazar strateji dahilinde 
2017’de de müşterilerine fiyattan 
öte değerler sunmayı sürdürdü. Bu 
yıl 24 noktadan sürdürülen satış 
faaliyetleri, çevre illerle beraber 
70 ildeki müşterilere bizzat ulaştı. 
DRD saha satış ekibi, 2017 yılında 30 
binin üzerinde ziyaret gerçekleştire-
rek müşteri ilişkilerini güçlendirdi; 
her bir müşterisi ile birebir iletişim 
kurarak müşteri memnuniyetini ve 
sadakatini yüksek seviyelere taşıdı. 
DRD saha ekibi kurduğu güçlü müş-
teri ilişkileri sayesinde, sadece teklif 
sunmakla kalmayıp bizzat sahada 
aktif olarak varlığını sürdürdü. Bu 
yaklaşımıyla beraber mikro pazar 

stratejisi uzun yıllardır DRD’nin en 
büyük ayrıştırıcı özelliklerinden biri 
olmaya 2017 yılında da istikrarlı bir 
biçimde devam etti. DRD doğrudan 
temas kurduğu Anadolu KOBİ’lerin-
de operasyonel filo kiralamayla ilgili 
sektörün bilinirliği ve müşteriler 
nezdinde farkındalığını geliştirmeye 
yönelik önemli katma değerler sağ-
lamayı da yıl boyunca sürdürdü.

2017’de de Büyümeye 
Devam

Ülke ekonomisinde belirsizliklerin 
hakim olduğu ve agresif büyüme 
yoluna gidilmeyen bir yılda bile DRD, 
hem araç parkını büyütmeye, hem 
de hizmetlerini mükemmelleştirerek 
müşterilerine daha fazla değer sun-
maya devam etti. 2017’de DRD’nin 
kurumsal müşteri adedi 7.366, 
bireysel kiralama müşteri adedi ise 
3.347 olarak kaydedildi. 2017’de 
kiralanan kurumsal araç adedi 
12.831 oldu. Yıl içerisinde satın alınan 
15.015 araca toplam 1.442.892.404 
TL yatırım yapıldı.

Satış

2017 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SATIŞ



DRD araç parkı dağılımında, marka 
ve model çeşitliliği esasına göre sa-
tın alma stratejilerini yapılandırmayı 
2017 yılında da sürdürdü. Bu sayede 
müşterilerin ihtiyaçlarına göre en iyi 
seçenekler sunulabildiği gibi ikinci el 
satışında da ürün çeşitliliği ile önem-
li avantajlar sağlandı. 2017’de B ve 
C segmentlerinde en çok satın alım 
yapılan markalar olarak Hyundai, 
Fiat, Citroen, Renault, Volkswagen ve 
Opel öne çıkmıştır. 2017’de kirala-
maların %63,88’lik bölümü 36 ay 
süre ile, %35,45’i 24 ay süre ile ve 
%0.67’si ise 48 ay süre ile tercih 
edilmiştir. 

Saha Satış Ekiplerinden 
Yüksek Performans

DRD saha ekiplerinin performansı 
sadece kiralama adedi ya da kârlılık 
ile ölçülmüyor. Müşteri ilişkilerinin 
güçlü tutulması ve müşteri mem-
nuniyetinin yükseltilmesi adına, 
yapılan ziyaretler, ziyaretlerle elde 
edilen datalar ve kazanılan yeni 
müşteriler de önemli performans 
kriterleri arasında bulunuyor. 

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla 
DRD, saha ekiplerini ve tedarikçile-
rini standartlarını karşılaması konu-
sunda sürekli olarak kontrol ediyor. 
Satış kanalları Türkiye’nin geneline 
yayılırken, müşteriye dokunulan her 
nokta aynı zamanda bir performans 
takip ve memnuniyet ölçüm noktası 
olarak da kullanılıyor.

Amaç Müşterilere 
Değer Sunmak

DRD, 2017 yılında müşterileri-
nin ihtiyaçlarını daha iyi ve daha 
hızlı karşılayabilmek adına satış 
kanallarını çeşitlendirmeye ve satış 
önerilerini geliştirmeye devam etti. 
DRD’yi rakiplerinden farklılaştıran 
ürünlerinden biri de Hayatı Emni-
yetli Yaşa projesi dahilinde sunu-
lan güvenli sürüş eğitimleriydi. İş 
güvenliği kanundaki yeni düzenleme 
kapsamında çalışanlarına araç tahsis 
eden şirketlerin, araç kullanım ko-
şulları ve kullanım içeriği hakkında 
çalışanlarına bilgilendirme yapması 
ve güvenli sürüş eğitimleri aldırma-
sının zorumlu hale getirilmesinden 

yola çıkan DRD, müşterilerinin yasa 
gereği çalışanlarına aldırmaları 
gereken bu eğitimleri, operasyonel 
kiralama hizmet paketine dahil 
ederek tek çatı altında tüm müşteri 
ihtiyaçlarını zahmetsizce karşı-
layabilme stratejsi çerçevesinde 
sektörde önemli bir fark yaratmıştır. 
Bir ürün olmanın ötesinde gerçek bir 
kurumsal sosyal sorumluluk örneği 
de olan HEY projesiyle, 2017’de 
farklı kanallardan yaklaşık 2.200 
kişinin güvenli sürüş eğitimi alması 
sağlandı. Türkiye’nin her noktasında 
alınabilen bu eğitimler için 2018 
yılında 3.000 kişiye daha ulaşılması 
hedeflenmektedir. 

2.200
1 YIL İÇİNDE VERİLEN 

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ
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Bireysel Kiralamada 
Yenilikçi Öneriler

DRD’nin bireysel yıllık kiralama 
markası OneCar, Türkiye’nin önde 
gelen araştırma firmalarıyla yaptığı 
pazar araştırmaları neticesinde 
ortaya çıkan araç kullanıcılarının 
park problemine ilişkin olarak, 2017 
yılında İSPARK ortaklığıyla başarılı 
bir projeye imza attı. Yıllık araç 
kiralayan bireysel müşterilere 2 yıl 
boyunca geçerli, belirli bir bakiyeye 
sahip kartlar verilerek, tüm İSPARK 
otopark noktalarını kolayca kullan-
maları ve ücretsiz olarak yararlan-
maları sağlandı. Böylece özellikle 
İstanbul’da yaşayan müşterilerin en 
büyük sorunlarından olan park mas-
raflarına karşı bir çözüm sunulmuş 
oldu. Bu hizmeti 2017 yılında 450 
kişi kullandı ve 2018 için kullanım 
hedefi de 1000 müşteri olarak 
belirlendi.

Aile Hizmet Paketleri ile Ekonomi

Bireysel yıllık kiralamada 2018 için 
üzerinde çalışılan bir diğer proje 
ise ailelere yönelik yapılandırılacak 
hizmet paketlerinden oluşuyor. 

Bu projede eşler, baba-oğul ve anne-kız 
gibi hedef kitlelerin ihtiyaçlarının 
analiz edilmesiyle oluşturulacak 
hizmet paketleriyle birden çok araç 
ihtiyacı olan ailelerin kiralama 
ihtiyaçlarının, fiyat ve ek hizmet 
avantajı sunularak tek bir kiralama 
paketinde birleştirilmesi planlanıyor. 
Tek bir araç satın alma maliyetinin 
oldukça altında bir bedel ile 2 farklı 
aracı aynı anda kiralayabilme imkanı 
sunacak proje ile müşterilerin 
önemli ölçüde tasarruf etmeleri 
hedefleniyor. 

Akaryakıt Hizmeti ile Gelen 
Kolaylık

Petrol Ofisi ve OneCar ortaklığıyla 
oluşturulan bir diğer hizmet paketi 
ise, tüm OneCar müşterilerine sunu-
lan yakıt yönetim sistemidir. OneCar 
müşterileri yakıt yönetim hizmeti 
sayesinde araçlarından inmeden 
akaryakıt ödemelerini indirimli olarak 
yapabiliyor; bu sayede de araçta 
çocuğu veya evcil hayvanı olan müş-
terilere büyük bir kolaylık sağlanıyor. 

Müşteri memnuniyetine önemli katkı 
sağlayacak olan Petrol Ofisi ortaklı-
ğıyla hayata geçirilen yakıt yönetim 
sistemi, tüm OneCar müşterilerini 
kapsayacak şekilde hizmet veriyor.

Meslek Gruplarının İhtiyaçlarına 
Göre Yapılandırılmış Hizmet 
Paketleri

2018 yılının bir diğer önemli projesi 
ise meslek gruplarına özel, alter-
natifli hizmet paketlerinin yapılan-
dırılmasına dayanıyor. İlk olarak 
doktor, eczacı ve mali müşavirler 
için hazırlanan meslek paketlerinin 
diğer meslek gruplarının ihtiyaçla-
rına göre çoğaltılması planlanıyor. 
Örneğin doktorların mesleki yoğun-
lukları göz önüne alınarak bu özel 
ihtiyaçlarınınve kısıtlı zamanlarının 
odak grup görüşmeleriyle değer-
lendirilmesi sonucunda hazırlanan 
paketlere, bu ihtiyaçları karşılayacak 
ek hizmetler dahil ediliyor. Doktorla-
ra yönelik hizmet paketi kapsamında 
örneğin aracın servise götürülmesi, 
mevsim ve kış lastiklerinin değişti-
rilmesi gibi gereksinimler için kişiye 
özel vale hizmetleri sağlanıyor. 2017 
yılında Türk Tabipler Birliği (TTB) 
ile yapılan iş birliği ile yaklaşık 300 
doktora kapsamlı kiralama hizmet 
paketleri sunulmuştur.



TELESATIŞ

DRD, artan tüketici beklentileriyle 
hizmet anlayışının değiştiği günü-
müzde müşterilerinin ihtiyaçlarını 
tam zamanında ve eksiksiz karşı-
layabilmek üzere yetkin ve çözüm 
odaklı bir çağrı merkezi servisi 
sunuyor. Kurumsal ve bireysel müş-
teriler için ayrı ayrı oluşturulan çağrı 
merkezi sistemleri ile markaların 
web siteleri “drd.com.tr” ve “onecar.
com.tr” aracılığıyla telesatış ekipleri, 
fiyat almak ve araç kiralamak iste-
yen müşterilerin talep ve ihtiyaçları-
na yönelik hızlı dönüşler sağlayarak 
hizmet veriyorlar. 

2017’de Sistemsel 
İyileştirmeler

DRD’nin, 2017 yılı boyunca ağır-
lık verdiği hizmet ve süreçlerini 
mükemmelleştirme çalışmaları 
kapsamında çağrı merkezi ile ilgili 
süreçlerde yeniden yapılandırıldı. Yıl 
boyunca dijital altyapılar; SalesForce 
CRM sistemleri ve çağrı merkezi sis-
temi AloTech’in entegrasyonları ge-
liştirildi. Şirket bünyesinde devreye 
alınacak yeni pazarlama otomasyon 
sistemi Oracle Cloud Marketing’in 
kullanılmasıyla birlikte müşterilere 
sunulan hizmetlerin daha da iyileşti-
rilmesi hedefleniyor.  Çağrı sistemi-
nin yeni yapılandırılması sayesinde 
artık sadece müşteri talepleri Şirket 
içinde gerekli ekiplere iletilmekle 
kalmıyor; dijital ortamda çözüle-
bilecek tüm talepler çağrı merkezi 
çalışanları tarafından da ele alınarak 
gerekli çözümler sunuluyor. DRD, 
çağrı merkezini müşterinin şirket 
içindeki bir temsilcisi gibi konum-
landırıyor. Bu sayede çağrı merkezi 
yetkilileri müşterinin sorununun 
çözülüp çözülmediğini takip ediyor 
ve her zaman onun yanında olduğu-
nu hissettiriyor. 

2017 ve 2018 Hedefleri 

2017 boyunca web siteleri vasıtasıy-
la, mevcut ve potansiyel müşteri-
lerden 4.000’e yakın bildirim alan 
DRD’ye, çağrı merkezi aracılığıyla 
gelen uzun dönem kiralama talebi 
ise yaklaşık 2.000 tekil talep olarak 
gerçekleşti. Bireysel araç kiralama 
işkolunda telesatışın 2017’deki payı 
%16 olarak gerçekleşti. 

Telesatış alanında 2017’de 300 araç 
olarak belirlenen ve eksiksiz elde 
edilen kiralama hedefi, 2018 yılı 
için %66’lık bir büyüme hedefiyle 
geliştirilirken; önümüzdeki 5 senelik 
planda ise telesatış alanında %400 
gibi iddialı bir hedef belirlendi. 2018 
yılı boyunca telesatış bünyesinde 
kullanılan programlarda ve bunların 
kendi aralarındaki entegrasyonlarda 
iyileştirmeler yapılmaya devam 
etmesi planlanıyor.

Müşterilere ek hizmet olarak 
sunulan ürünlerin telesatış yoluyla 
sunulmasına yönelik olarak pilot 
denemeler 2017 yılında başlandı. 
4.000 kişilik mevcut müşteri data-
sıyla düzenlenen söz konusu pilot 
çalışma döneminde, ilk defa telesatış 
kanalları üzerinden güvenli sürüş 
eğitimleri de müşterilere sunuldu. 
Pilot çalışma sürecinde elde edilen 
geri bildirimler çerçevesinde gerçek-
leştirilecek iyileştirmelerle birlikte 
önümüzdeki senelerde bu satış 
hizmetlerinin çeşitlenerek artması 
planlanıyor. 

DİJİTAL SATIŞ

Şu anda DRD’de bireysel ve kurum-
sal kiralamalardaki toplam satış 
adetlerinin yaklaşık %13’ü dijital 
kaynaklı olarak gerçekleşiyor. 

Bu rakam dijitalden başvurulan ve 
satış ekibi aracılığıyla tamamla-
nan işlemleri de kapsıyor. Şirket’in 
teknojik altyapı çalışmalarına 
verdiği önem ve son yıllarda artan 
bir şekilde sürdürülen dijitalleşme 
çalışmaları çerçevesinde önümüz-
deki beş yıl içerisinde gerçekleştiri-
lecek her 2 kiralamadan 1’inin dijital 
kaynaklı olacağı öngörülüyor. Bu 
noktada dijital satış kanalının, DRD 
ve OneCar markalarının müşterilere 
ulaşmasında alternatif dağıtım ka-
nalları içerisinde önem ve ağırlığının 
günden güne artması hedefleniyor.

STRATEJİK 
ORTAKLIKLAR

DRD kurduğu stratejik ortaklıklarla 
satış kanallarını çeşitlendirmeye ve 
Türkiye’nin birçok bölgesine uzan-
maya 2017 yılında çeşitli projelerle 
devam etti. Alternatif satış kanalları 
içerisinde “stratejik ortaklıklar” 
üzerinden sağlanacak trafiğin önem-
li katma değerler sağlayacağına 
inanan Şirket, 2018 yılı itibarıyla 41 
farklı ilde, 114 farklı yetkili satıcı nok-
tası ile stratejik ortak olarak hizmet 
vermeyi hedefliyor.

Dünyada “white label” olarak bilinen 
bu çalışma sisteminde DRD, 4 
otomotiv markasının yetkili satıcıları 
ile birlikte çalışılıyor. 2018 için farklı 
otomotiv markalarının Türkiye dist-
ribütörlükleri ile stratejik ortaklık 
görüşmeleri devam ediyor ve yeni 
markaların bu sisteme eklenmesi 
hedefleniyor. Birimin ileriye yönelik 
güçlü hedeflere ulaşması için temel 
hareket noktası olan otomotiv mar-
kalarıyla gerçekleştirilecek kurumsal 
anlaşmalar, önümüzdeki yıl Şirket’in 
en önemli stratejik faaliyet planları 
içerisinde yer alıyor.
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Türkiye’de operasyonel filo 
kiralama sektörüne öncülük 
eden DRD, sadece araç parkı 
ve yatırım büyüklükleri ile 
değil; vizyoner stratejileri ve 
müşteri odaklı yaklaşımı ile 
de sektörde fark yaratıyor.

2017’nin değişken ekonomik koşul-
ları, yeni yasal düzenlemeler ve kur 
dalgalanmaları her sektör gibi filo 
kiralama sektörünü de doğrudan 
etkiledi. Bu belirsiz dönemi riskli bir 
agresif büyüme yerine iç süreçlerini 
ve müşterilerine yönelik hizmetlerini 
kusursuzlaştırmak için değerlendiren 
DRD, hem kendi faaliyetlerinde hem 
de tedarikçileriyle olan iş birlikle-
rinde önemli başarılara imza attı. Bu 
dönüşümler sadece DRD’nin değil, 
sektörün de bizzat faydasını göreceği 
stratejik planlardan oluştu.

Sektörün Lider Markası

2017 sonu itibarıyla Türkiye’nin 
tamamı yerli sermayeli en büyük 
operasyonel filo kiralama markası 
unvanını koruyan DRD, büyüme 
odaklı bir yıl geçirmemesine rağmen 
pazar payını geliştirerek yoluna de-
vam etti. Sektördeki lider konumunu 
müşteri adedi, yaygın satış ağı, farklı 
satış kanalları ve dijital çözümler gibi 
farklı başlıklarla bu yıl da geliştire-
rek güçlü konumunu perçinledi. Bu 
sene DRD’nin araç parkı 36.033’e 
yükselirken, pazar payı %9,6 olarak 
gerçekleşti. Şirket, 100.00 araç hede-
fine doğru emin adımlarla ilerlerken; 
alternatif satış kanalları üzerinden 
Türkiye’nin her noktasında yer alan 
müşterilerine ulaşmaya devam 
ediyor. 

Kurumsal kiralama alanında 7.366 
müşterisi bulunan DRD, yalnızca 
2017 faaliyet yılı içerisinde kurumsal 
müşterilerine toplam 12.831 adet araç 
kiraladı.

Şirket, 2017’de 1.442.892.404 TL’lik 
araç yatırımı ile toplam 15.015 
adet yeni aracı filosuna kattı. Araç 
parkında en çok tercih edilen C 
segmenti olurken, 2017 yılında B ve C 
segmentlerinde en çok Hyundai, Fiat, 
Citroen, Renault, Volkswagen ve Opel 
markaları tercih edildi. 

Kurumsal Kiralama

2017 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMSAL KİRALAMA

12.831
KİRALANAN ARAÇ SAYISI



DRD, araç portföyünde ürün çeşit-
liliğine yönelik stratejik yaklaşımını 
2017 faaliyet yılında da başarıyla ger-
çekleştirirken; otomotiv markaları ile 
yaptığı işbirlikleri ile farklı müşterile-
rin farklı ihtiyaçlarını hızlı ve eksiksiz 
bir şekilde karşılamayı da sürdürdü.

Sektöre Yön Veren 
Mikro Pazar Stratejisi

DRD’nin uzun yıllardır sürdürdüğü 
mikro pazar stratejisi sayesinde 
müşteri portföyünün büyük çoğunlu-
ğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler 
oluşturuyor. DRD, bu sayede ülke 
geneline yayılırken, sürdürülebilir 
ve büyümeye hazır bir iş modeli 
geliştirmiş oluyor. DRD müşterileri-
nin coğrafi dağılımının yaygınlığı ve 
müşteri başına düşen araç sayısının, 
sektör ortalamalarından çok daha 
etkin ve verimli bir şekilde gerçek-
leşiyor olması, bu hedefin başarıyla 
sürdürüldüğünün somut birer gös-
tergesini oluşturuyor. 

Mikro pazar stratejisi, DRD’ye yepyeni 
potansiyel müşteriler getirmekle 
kalmıyor; aynı zamanda filo kirala-
ma hakkında bilgisi olmayan yeni 
kitlelerde de farkındalık yaratıyor. Bu 
sayede hem DRD’nin müşteri sayısı, 
hem de sektörün kendisi güvenle 
büyümeye devam ediyor. 

Her Süreçte Müşteri 
Odaklılık

Müşteri odaklılık, DRD için; ilk temas 
anından, sözleşmenin son anına 
kadar her zaman müşterilerinin 
yanında olmayı ve onlara etkin çö-
zümler sunmayı kapsıyor. Hizmetleri-
ni tedarikçileri aracılığıyla veren DRD, 
bu sebeple tedarikçiler tarafından 
verilen hizmetleri sürekli olarak 
denetliyor ve iyileştirmeye yönelik 
gerekli destekleri sağlıyor. Özellikle 
son iki yıl içinde hızlandırılan dijital 
dönüşümle birlikte, DRD müşteri-
leri beklenti, istek ve önerilerini çok 
daha kolay bir şekilde ilgili birimlere 
iletebiliyor, Filomatik uygulaması 
aracılığıyla filoları hakkında 

tüm verilere zaman ve mekandan 
bağımsız olarak erişebiliyorlar. DRD 
müşterilerine beklentilerinin ötesinde 
bir deneyim sunmayı amaçlıyor ve 
satış anındaki fiyat avantajından çok 
daha fazlasını tüm kiralama dönemini 
kapsayacak şekilde vaat ediyor. Satış 
ekipleri, satış görevlilerinden çok bir 
danışman olarak müşterinin yanında 
yer alıyor.

2018 Hedefleri

Uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde 
sürdürülen “müşteriyi tabana yayma 
stratejisi”ne 2018’de de devam 
edilmesi ve müşteri çeşitliliğinin daha 
da artırılması planlanıyor. Pazar-
dan ekstra bir pay alabilme hedefi 
çerçevesinde şekillenecek fiyatlama 
konusunda agresif bir yaklaşım 
planlanmazken; şirket içi süreçlerde 
otomatizasyon ve entegrasyon işlem-
lerine 2018 yılında da devam edilmesi 
öngörülüyor.
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DRD, uzun süreli altyapı ça-
lışmalarının ardından bir ilke 
imza atarak bireysel yıllık 
kiralama modelini Türkiye’ye 
getirdi. Haziran 2017’de 
lansmanı yapılan OneCar, 
sektöre yepyeni bir pazar 
vaat ediyor. 

Altyapı çalışmaları ve pilot çalışma 
dönemi 2016 sonunda tamamlan-
mış olan OneCar markası, Haziran 
2017’de hayata geçirilerek lanse 
edildi. Bu özel modelde müşteriler 
bireysel olarak uzun dönemli kira-
lama yaparken, tıpkı operasyonel 
kiralamada olduğu gibi sigorta, ba-
kım, onarım, lastik, Motorlu Taşıtlar 
Vergisi gibi kalemlerle uğraşmıyor 
ve ikinci el satıştan kaynaklı değer 
kaybını düşünmüyorlar. OneCar, 
kiralama yapan tüm müşterilerine, 
DRD operasyonel kiralama hizmet-
lerinde sunulan tüm hizmetleri 
sağlıyor. 

Güçlü Pazar Araştırmaları

Dünya genelinde gelişen teknolojiye 
bağlı olarak değişen yaşam tarzları 
çerçevesinde günümüzde sahipliğin 
yeni kelime anlamı “ulaşılabilirlik, 
kullanım” kavramlarıyla yer değiştiriyor.

PwC tarafından Amerika’da gerçek-
leştirilen bir araştırmanın sonuç-
larına göre; tüketicilerin %43’lük 
önemli bir bölümü “sahip olma” 
kavramını, beraberinde getirdiği 
külfetler nedeniyle bütünüyle bir 
“yük” olarak tanımlarken; %81’lik 
iddialı bir oran ise  kullanım odaklı 
çözümleri, sahip olmaktan çok daha 
ucuz bir yöntem olarak görüyor.

ABD Pazarında Bireysel 
Kiralama İddialı 
Gelişimini Sürdürüyor

Frost&Sullivan tarafından yapı-
lan bireysel yıllık kiralama pazar 
araştırması sonuçlarına göre; ABD’ 
de bireysel yıllık kiralama pazarının, 
toplam otomobil satışları içerisinden 

aldığı pay %35 seviyelerini aşmış 
bulunuyor. Araştırma kapsamında 
elde edilen verilere göre pazarın 
2015-2020 yılları arasında gös-
tereceği öngörülen gelişim yıllık 
%4,4’lük bir büyüme oranına denk 
geliyor.

Avrupa Pazarı Bireysel 
Kiralamaya Yönelik 
Güçlü Bir Talep 
Barındırıyor

Frost&Sullivan tarafından Avrupa 
Pazarı’na yönelik gerçekleştiri-
len bireysel yıllık kiralama pazar 
araştırması sonuçlarına göre; 2014 
yılında bireysel yıllık kiralama 
pazarı, toplam perakende satışların 
%8.6’sı iken, 2015 yılında bu oran 
%10.6’ya kadar yükselmiş bulunu-
yor. Araştırma çerçevesinde bireysel 
yıllık kiralama sektörünün 2020 
yılına kadar yılda %10,4 büyüyerek, 
toplam 1.5 milyon adede ulaşacağı 
tahmin ediliyor.

OneCar
Bireysel Yıllık Kiralama
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Türkiye Pazarına 
Yönelik Araştırma 
Sonuçları

OneCar’ın, bağımsız araştırma 
kuruluşu Future Bright işbirliğinde 
gerçekleştirdiği kapsamlı pazar 
araştırmasının sonuçlarına göre, 1 yıl 
içerisinde araç sahibi olmak isteyen 
bireylerin genel kanısı, ülkemizde 
otomobillerin artık bir yatırım aracı 
olmadığı yönünde. 

Bununla birlikte bireysel kiralama 
avantajları bireylere anlatıldığında, 
bireylerin temel olarak kiralama se-
çeneği ile ilgili 4 motivasyon faktör 
üzerinde yoğunlaştığı gözleniyor: 

1) Konfor
Aracın konfor özelliklerinden ziyade, 
sahip olmanın getirdiği bakım, 
onarım, MTV, lastik değişimi gibi 
süreçlerle uğraşmamak bireyler 
için kiralamanın “konfor” özelliğini 
tanımlıyor.

2) Rahatlık
Araç satın almak için gerekli yorucu 
bürokratik süreçlerle uğraşmadan 
internet üzerinden sadece 1 dakika 
içerisinde sonuçlandırılan bir baş-
vuru adımıyla araç kiralayabilmek 
bireyler için “rahatlık” kavramının 
temel hareket noktasını oluşturuyor. 
Bunu, konfor tanımıyla kesişen bir 
şekilde aracın bakım, onarım gibi 
süreçleriyle uğraşmamak izliyor.

3) Ekonomi
Araç satın alabilmek için ülkemizde 
ödenmesi gereken yüksek bedeller 
ve kredi kullanılması durumunda 
oluşacak faiz giderleri, bireyleri, 
kiralama seçeneği konusunda 
etkileyen “ekonomi” motivasyonunu 
tanımlıyor. Bununla birlikte aracın 
kullanım süresi boyunca oluşan 
önemli oranlardaki değer kaybı, 
araca bağlanan bütçelerin alternatif 
maliyetleri, aracın kullanım süresi 
boyunca harcanan kasko, sigorta, 
MTV, bakım, onarım, lastik gibi 
giderlerin yarattığı hacim de bu 
anlamda bireyler için önemli birer 
faktör olarak karşımıza çıkıyor.
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4) Prestij
Satın alma seçeneğinde bireylerin 
ödemek durumunda oldukları 
yüksek meblağlar ve aracın pazarda 
ikinci el değeri, çoğu zaman 
bireylerin arzu ettikleri daha üst 
segment ve donanımlardaki araçlar 
yerine imkanlarının ve genel Pazar 
trendinin yönlendirdiği modellerle 
yetinmeleri sonucunu doğuruyor. 
Bu noktada araştırma kapsamında 
“prestij” motivasyonu tam da bu 
noktada etkisini gösteriyor. Bireyler 
satın alma seçeneğinde ulaşamaya-
cakları veya tercih etmekten 
kaçınabilecekleri araç modellerine, 
kiralama seçeneğinde aylık makul 
kira ödemeleri ve araç ile ilgili değer 
kaybı gibi hiçbir sorumlulukları 
bulunmaması nedeniyle etkili bir 
faktör olarak tanımlıyorlar.

Pazarda İlk ve Tek

DRD, sektörde birçok alanda olduğu 
gibi bireysel uzun dönemli kirala-
mada da lider marka niteliğiyle öne 
çıkıyor. Daha ilk yılında OneCar, 
Türkiye kiralama sektöründe yıla 
damga vuran en önemli gelişme 
olarak nitelendirilerek uluslararası 
arenada alanının en saygın yayın 
organlarından BBC Top Gear 
tarafından “Yılın Araç Kiralama 
Markası” ödülüne layık görüldü. 
2018 yılı itibarıyla OneCar’ın, 
bireysel yıllık kiralama alanında 
mevcut büyük potansiyeli 
değerlendirerek daha önemli 
başarılar elde edeceği öngörülüyor. 
Henüz pilot çalışma döneminde 
2.407 bireysel müşteriye 2 yıl 
veya daha uzun süreli kiralamalar 
gerçekleştiren OneCar’ın araç 
parkında şu an 4.332 araç 
bulunuyor. Bu da DRD’nin toplam 
araç parkının %12’sine denk 
geliyor. Önümüzdeki 5 yılda OneCar 
markasıyla bireysel kiralamanın, 

şirket cirosunun yaklaşık %30 ila 
40’ına denk gelmesi planlanıyor. 
Müşterilerine 14 ilde bulunan 
24 satış ofisiyle hizmet veren 
OneCar’da, tercih edilen kiralama 
süresinin %90’ını 24 aylık 
kiralamalar oluşturuyor. Müşterilere 
ayrıca 36 ay ve 48 aylık opsiyonlar 
da sunuluyor. 

Hedef Mükemmel 
Hizmet

Pazarda beklentileri aşan bir 
ilgiyle karşılanan OneCar, DRD’nin 
müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet 
sunarken, müşterilerin otomobil 
sahipliği ile ilgili ihtiyaçlarının 
%100’ünü karşılamayı hedefliyor. 
Müşterilerin OneCar ile kusursuz bir 
deneyim yaşamaları için sunulan 
hizmetler ve süreçler sürekli 
olarak iyileştirilirken; kullanıcıların 
gereksinimlerine göre hizmet 
paketleri kapsamında vale, ücretsiz 
otopark hizmeti, güvenli sürüş 
eğitimleri gibi müşterilerin hayatını 
kolaylaştıran çeşitli seçenekler 
sunuluyor.  

OneCar’ın mükemmel hizmet 
anlayışında kullanıcıların ihtiyaç-
larına doğrudan hitap etmek 
bulunuyor. Bu sebeple müşteri-
erden gelen geribildirimlerden 
yola çıkarak, 2017’de İSPARK’la 
gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 
müşterilere ücretsiz park 
imkanları sunulurken; benzer bir 
şekilde Petrol Ofisi işbirliğiyle de 
müşterilere araçlarından inmeden 
akaryakıt ödemelerini OneCar’a özel 
akaryakıt fiyatlarından faydalanarak 
gerçekleştirebilecekleri bir hizmet 
modeli sunuldu. 

Her müşteri ve meslek grubunun 
ihtiyaçlarının farklı olduğundan 
yola çıkarak meslek gruplarına 
özel olarak oluşturulan paketlerle 
kişilerin bu ihtiyaçları da 
karşılanıyor. Geçtiğimiz sene Türk 
Tabipler Birliği ile yapılan özel 
çalışmanın bu sene itibarıyla farklı 
meslek dalları için çeşitlendirilmesi 
hedefleniyor. 

1 Dakikada 
Başvuru Onayı

Vaktin çok daha 
kıymetli olduğu ve hızlı 
hizmete büyük ihtiyaç duyulan 
günümüzde OneCar, yapılan 
başvuruları bir dakika içerisinde 
sonuçlandırabiliyor. Geliştirilen 
teknolojik altyapıyla internet 
üzerinden alınan başvurular, 
eşzamanlı olarak finansal 
değerlendirmeye tabi tutuluyor. 
Bu hizmet, Kredi Kayıt Bürosu 
(KKB) ile yapılan anlaşma sayesinde 
mümkün olurken, böylece müşteri 
taleplerine 1 dakika gibi kısa bir 
sürede yanıt verilebiliyor. 

DRD’nin her yıl geliştirmeye 
devam ettiği yenilikçi satış 
kanalları, bireysel yıllık kiralama 
gibi ülkemizde henüz potansiyeli 
değerlendirilmemiş bir pazarla 
birleşince OneCar için gelecek 
oldukça parlak görünüyor. Telefon 
ve internet siteleri aracılığıyla 
yapılan telesatışlar, markalarla 
yapılan stratejik ortaklıklar ve 
bayilerle yapılan farkındalık 
artırmaya yönelik çalışmalar, 
OneCar’ın hızla büyüyerek koyulan 
hedeflere ulaşmasına destek 
sağlıyor. 
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Satış Sonrası Hizmetler 
Birimi, 2017 yılında gerçek-
leştirilen dönüşümle fonksi-
yon bazlı, çok daha işlevsel 
bir operasyon merkezi haline 
geldi. Bu sayede günlük 
operasyonların yoğunluğu 
daha iyi yönetilerek tüm 
süreçlerde iyileştirmelere 
ağırlık verildi.

2017 yılına kadar ürün bazlı bir 
yapılanmaya sahip olan Satış Son-
rası Hizmetler Birimi, 2017 yılında 
fonksiyon bazlı bir yapılanmaya gitti 
ve ismi “Operasyon Merkezi” olarak 
değişti. Operasyon Merkezi, şirkette 
araç satın alma ve kiralama hariç 
tüm fonksiyonların toplandığı, son 
derece işlevsel bir yapı haline geldi. 
Bu yeni yapılanma ile, yoğun günlük 
işlerin hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti ile alakalı görevlerden 
ayrılması, bu sayede 20. yılında 
DRD’nin satış sonrası hizmetler 
kalitesinin mükemmelleştirilmesinin 
sağlanması hedefleniyor.

Yeni Yapılanmada Hedef 
Müşteri Memnuniyeti

2017 yılındaki bu yeniden yapılanma 
kapsamında hasar ve bakım onarım 
departmanları aynı çatı altında bir-
leştirildi. Hasar uzmanlarına yönelik 
lokasyon bağımsız çalışma ortamı 
oluşturuldu, sistemsel geliştirmeler 
sayesinde hasar uzmanları arasın-
da dengeli iş dağılımı sağlandı ve 
bu sayede operasyonel verimlilik 
artırıldı. Altyapı çalışmalarına ağırlık 
verilmesiyle bakım ve onarım işlem-
lerinde verimlilik yükseltilerek stan-
dardizasyon sağlandı. 2018 yılında 
tamamlanacak olan Maintenance 
Arena programına geçiş çalışmaları-
na paralel olarak, operasyonel satın 
alma, TPC (trafik para cezası) ve HGS 
(hızlı geçiş sistemi) ceza yönetim 
birimleri destek ve lojistik bölümüne 
dahil edilerek operasyonel süreçler 
tek bir çatı altında toplandı. Araç 
teslimatı ve iade noktaları hizmet 
standartlarına uygun hale getiri-
lirken, Cesar ERP entegrasyonuyla 
personel optimizasyonuna gidildi. 

İş ortaklığı bulunan lojistik firma-
lardan aldığı destekle DRD, araç 
teslimat ve iadelerinde yaşanan 
gecikmeleri minimum sürelere 
çekmeyi başardı. 

Lastik sürecinde yapılan dijital 
dönüşüm ile süreç, baştan sona 
revize edilerek sipariş, randevu, 
lastik sökme-takma işlemlerinin 
ERP üzerinden takip edilebilir düzeye 
ulaşması sağlandı. Bu amaçla iş 
birliği bulunan lastik servisleri ile 
entegrasyon işlemleri gerçekleş-
tirildi. TouchPoint uygulaması ile 
müşterilerin aldıkları hizmet kalitesi 
ölçümlenerek, geliştirilmesi gereken 
alanlar analiz edildi ve 2017 yılı 
içerisinde bu alanların gelişim sü-
reçleri tamamlandı. 20/20 mükem-
mel hizmet vizyonuyla, verimliliği 
artırmak amacıyla yapılan tüm bu 
çalışmaların sonucunda, araştırma-
lar ve anketlerle belgelenen önemli 
bir çalışan ve müşteri memnuniyeti 
artışı sağlandı. 

Satış Sonrası Hizmetler
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Müşteriler için en önemli noktalardan 
olan belirsizliğin elimine edilmesi 
için yol yardım hizmetlerinde 
“geolocalization” (coğrafi konum 
belirleme) opsiyonu devreye sokul-
du. Bu sayede yolda yardım bekleyen 
DRD müşterileri, çekicinin varış du-
rumunu gerçek zamanlı olarak akıllı 
telefonlarıyla takip edebilir hale 
getirildi. Yüksek teknolojik altyapı 
gerektiren bu hizmetin verilebilmesi 
için DRD, Europ Assistance ve Axa 
Assistance ile çalışmaya başladı. 
Tüm bu iyileştirmeler ile müşteri-
lere verilen hizmetin kalitesinde ve 
müşteri memnuniyetinde artışlar 
kaydedildi. Operasyon merkezi 
çalışanlarının ise, rutin işlerin daha 
etkin bir şekilde ele alınmasıyla, 
daha verimli çalışmaları mümkün 
hale geldi.

3 Ana Fonksiyon Altında 
Tam Hizmet

Yeni yapılanmasıyla operasyon 
merkezi 3 ana fonksiyona sahip oldu. 
Bunlardan ilki olan Operasyon Ge-
liştirme fonksiyonu dahilinde, Tou-
chPoint ve müşteri memnuniyeti an-
ketleriyle elde edilen geri bildirimler 
doğrultusunda süreçlerde veya 
hizmet standartlarında iyileştirilme-
si gerekilen noktalar varsa bunların 
planlanması ve yapılandırılması ele 
alınıyor. İkinci fonksiyon olan Teda-
rik Zinciri Geliştirme fonksiyonunun 
altında, araç hariç tüm satın alma 
faaliyetleri bulunuyor. DRD tüm 
hizmetlerini tedarikçileri aracılığıyla 
verdiğinden, 1.500’e yakın tedarikçi-
sinin sunduğu memnuniyet DRD’nin 
sunduğu memnuniyet haline geliyor. 
Tedarikçi ağının denetlenmesi, ya-
pısal eksikliklerinin tamamlanması, 
hizmet standartlarının DRD’nin stan-
dartlarına yükseltilmesi bu fonksiyo-
nun görev alanında yer alıyor. 

Yine bu bölüm tarafından yapılan 
denetimlerle, anlaşmalı servislere 
altın ve gümüş olmak üzere iki tür 
sertifika sunuluyor.

Operasyon merkezinin üçüncü fonk-
siyonu olan Hizmet Sunum Merkezi 
ise, günlük işlerin ve işleyişin belir-
lenmiş DRD kriterlerine uygun bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. 
100’e yakın anlaşmalı hasar servisi, 
900’e yakın bakım servisi ve 300’e 
yakın lastik servisinin doğru hizmet 
vermesi bu fonksiyonun sorumlulu-
ğunda bulunuyor.

Yeni Yapılanmayla Artan 
Verimlilik 

Ürün bazlı yapılanmada aynı çalışa-
nın sorumluluğunda bir ürünün sa-
tın alımından, denetimine kadar tüm 
süreçleri yer alırken; fonksiyon bazlı 
yapılanmada bu durum değişerek 
çalışanlar kendi sorumlu oldukları 
işleve odaklanma imkanı yakaladılar. 
Organizasyonel verimlilik artarken 
daha az çalışanla daha çok iş yapıla-
bilmesi birim maliyetlere de olumlu 
yansıdı. 2017 yılında anlaşmalı 
servisler ile yapılan görüşmelerde, 
DRD’nin stratejileri ve beklenen 
hizmet kalitesi anlatılarak servisle-
rin iyileştirilmesi gereken kısımları 
analiz edildi. Bu analizler sayesinde, 
hem DRD müşterileri hem de sektör 
için daha gelişmiş hizmet kalitesi 
sağlandı. 

%100 Online İşlem Oranı

2017 yılında genel ve rüculu dos-
yalar dahil olmak üzere, toplam 
36.800 hasar dosyası açıldı. Bakım 
ve onarım işlemleri için ise 75.000’e 
yakın dosya açıldı. 

Kışlık, mevsimlik, hasar ve diğer 
lastik işlemlerinde yaklaşık 240.000 
lastik değişim işlemi gerçekleşti-
rildi ve 70.000’e yakın lastik alımı 
yapıldı. 

Hasar onarımlarının takibi Optimum 
portalı üzerinden yapıldı ve buradaki 
online işlem oranı %100 olarak öl-
çüldü. Bakım ve onarım işlemlerinin 
%85’i online olarak gerçekleştirilir-
ken, 2018 planları arasında bulunan 
Maintenance Arena entegrasyonu-
nun tamamlanmasıyla bu rakamın 
daha da yukarı çekilmesi hedef-
leniyor. Lastik tarafında bulunan 
tüm süreçlerin entegre edilmesi ise 
2018 yılı planları arasında yeralıyor. 
Devreye alınan otomatik ihale sis-
temiyle hasar işlemlerinde ve lastik 
alımlarında en kısa sürede satın 
alma yapılabilirken, en uygun fiyat 
teklifleri değerlendirilerek finansal 
avantaj elde ediliyor. Benzer bir 
ihale sisteminin yedek parçalar için 
de geliştirilerek 2019 yılında hayata 
geçirilmesi planlanıyor.

20. yılın mükemmel vizyon hedefiyle 
operasyon merkezinde iyileştirme ve 
geliştirmeler sürekli olarak devam 
ediyor. Bu sayede müşterilere en 
iyi deneyimi sunmak hedeflenir-
ken; hem müşterilerin hem de DRD 
çalışanlarının memnuniyeti en üst 
düzeyde tutuluyor. 

240.000
LASTİK DEĞİŞİM
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Türkiye’de operasyonel filo 
kiralama sektörüne vizyon 
ve strateji anlamında da 
liderlik eden DRD, müşte-
rilerine sunduğu hizmeti 
mükemmelleştirme çalışma-
larını 2017’de etkin şekilde 
sürdürdü.

Müşteri Tecrübesine 
Değer Katmak

DRD, müşterilerinin kiralama fikrini 
değerlendirdiği andan, satış sonrası 
hizmet taleplerine kadar sürecin 
her aşamasının kusursuz bir şekilde 
ilerlemesi için hem insan kaynakla-
rını, hem de teknolojik kaynaklarını 
stratejik ve planlı bir şekilde değer-
lendiriyor. 

Mikro pazar stratejisiyle küçük ve 
orta ölçekli müşterilerine ulaşırken, 
bu işletmelerin talep ettiği birebir 
teması kurabilmek adına Türkiye’nin 
14 şehrindeki satış ofisleriyle 70 ile 
erişiyor. 

Günümüzde müşterilerin en büyük 
ihtiyaçlarından olan hizmete anında 
erişme talebini karşılamak için satış 
kanallarını telesatış alanını ve dijital 
satışı kapsayacak şekilde çeşitlen-
diren Şirket, 2017 yılında daha da 
geliştirilen mobil uygulama ve çağrı 
merkezi vasıtasıyla müşteriyle kuru-
lan iletişimi güçlendirmiştir. 

İleriye Giden Yolda 
Müşterileri Dinlemek

DRD hizmet kalitesini artırmak için 
müşterilerin memnuniyetini iki 
farklı başlıkta ölçüyor.

Bunlardan ilki düzenli olarak yapılan 
pazar ve müşteri araştırmaları. Bu 
sene DRD’nin, müşteri memnuniyet 
endeksinde hasar yönetiminden, 
araç teslimatına, satış süreçlerinden, 
lastik operasyonlarına kadar pek 
çok başlıkta müşterileri tarafından 
100 üzerinden 80 puan ve üzeri ile 
değerlendirilmesi, yapılan bu çalış-
maların meyvelerini verdiğini açıkça 
ortaya koyuyor. 

Ürün Yönetimi ve
Pazarlama
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İkinci nokta ise, beraber çalışılan 
üçüncü parti kurumların ve teda-
rikçilerin DRD’nin yüksek hizmet 
standartlarını ne kadar karşıladığını 
sistematik olarak ölçüyor. Bunun 
için de DRD’nin teknolojik yatı-
rımlarından biri olan TouchPoint 
teknolojisinden yararlanılıyor. Bu 
portal vasıtasıyla tedarikçilerle ilgili 
iyileştirmeler yapılması, hangi nok-
talara dikkat edilmesi gerektiğinin 
anlaşılması mümkün oluyor.

2017 Yılında Hizmeti 
Mükemmelleştirme 
Hedefi

2016’nın son çeyreğinde gerçekleşen 
ciddi ÖTV artışı ve sonrasında gelen 
kurlardaki hızlı yükselişler sebebiyle 
DRD yıla yeni bir kararla başladı. 
Agresif şekilde büyümeye devam 
etmek yerine istikrara ve dijitallleş-
me süreci ile paralel şekilde hizmet 
mükemmelliğine yönelik çalışmala-
ra öncelik verildi. 

Mevcut müşterilerinden gelen doğal 
talep hacmini daha iyi karşılamak 
adına kendi içinde ve tedarikçile-
rinde yapabileceği iyileştirmelere 
odaklanıldı. Yurt içi ve dışındaki 
gelişmelerin yarattığı belirsizlik 
ortamı, DRD’ye hizmetlerini mükem-
melleştirmek ve 20. yılında 20/20 
mükemmel vizyonunu oluşturmak 
için fırsat tanıdı. Buna rağmen yılın 
3. çeyreğinde yaklaşık 3800, 4. 
çeyreğinde ise yaklaşık 4500 yeni 
araç satın alarak büyümeye istikrarlı 
bir şekilde devam edildi. 

Dijitalleşmeye Devam 

DRD, yılı dijital dönüşüm için 
değerlendirerek dijital altyapılarını 
ve ekiplerini bu dönüşüme liderlik 
edecek şekilde geliştirmeye büyük 
önem veriyor zira dijitalizasyon, İK 

dönüşümünü de beraberinde gerek-
tiriyor. DRD Akademi’nin kurulması-
nın pazarlama açısından en önemli 
sebebi olan bu yaklaşım ile çalışan-
ların yetkinlikleri güçlendiriliyor ve 
çeşitlendiriliyor. 

DRD’de dijital dönüşümün bu yılki 
en önemli adımlarından biri Oracle 
Marketing Cloud kullanımına 
geçiş oldu. Bu sayede Sales Force 
kullanımı ile 2 senedir oluşturulan 
CRM altyapısına büyük bir destek 
geldi. Sales Force kullanımı müşteri 
adaylarının yönetimi, takibi ve gele-
ceğe yönelik potansiyellerinin ortaya 
konulması anlamında çok kıymetli 
veriler sunuyor. Kampanya takibi, 
kampanyaların etkililiği ve satışa 
dönüşü gibi başlıkların takibi daha 
sonuç odaklı olarak yapılabiliyor. 
Oracle Marketing Cloud pazarlama 
otomasyon teknolojileri ise DRD’ye 
elindeki büyük veriyi işlemek adına 
önemli bir avantaj sunuyor. 

Böylece müşterinin ihtiyaçları 
henüz kendisi tarafından dahi net 
bir biçimde tanımlanamamışken 
belirlenmesi ve buna göre aksiyon 
alınması planlanıyor. 

Markalarla Yakın Temas

DRD’nin sektörde ortaya koyduğu en 
önemli farklardan biri de, hem oto-
motiv markaları, hem yerel otomotiv 
bayileriyle kurduğu bire bir ilişkiler-
den oluşuyor. DRD sektörün aksine 
sadece distribütör ilişkilerinden güç 
almıyor, aynı zamanda markalarla 
da doğrudan çalışıyor. Yıl boyunca 
Türkiye’deki önde gelen otomotiv 
bayileri DRD tarafından ziyaret 
ediliyor. Anadolu bayileriyle olan 
yakın teması, DRD’nin müşterilerine 
istedikleri ürün ve modelleri hızlı bir 
şekilde temin edebilmesi konusunda 
büyük avantaj sağlıyor.

Sektörlere Özel Öneriler

DRD, bireysel kiralama kapsamında 
meslek grupları ve özel ihtiyaçlara 
sahip kitleler için avantajlı seçenek-
ler sunmaya devam ediyor. Yapılan 
pazar araştırmaları doğrultusunda 
hedef kitlelerin ihtiyaç ve beklen-
tileri analiz edilerek bu ihtiyaçlara 
uygun ürün ve hizmet paketleri 
oluşturuluyor. 2017’de bu kapsamda 
Türk Tabipler Birliği, Eczacı Odaları 
ve Mali Müşavir Odaları üyelerinin 
ihtiyaçlarına özel paketler hazırlandı 
ve müşterilerin gereksinimlerine 
doğrudan hitap eden bir yaklaşım 
benimsendi. 2018’de de bu çalışma-
larına devam edecek olan DRD, farklı 
meslek gruplarını da proje kapsamı-
na dahil etmeyi planlanıyor.

Müşterilere Her Yerden 
Kesintisiz Hizmet

Müşterilerine kusursuz hizmet 
vermek adına tüm satış ve iletişim 
kanallarını geliştirmeye devam eden 
DRD, bu sene de kullanıcı dostu web 
sitesi, DRDrive mobil yol yardım uy-
gulaması, online raporlama modülü 
Filomatik ve hem çalışan sayısı hem 
de yetkinlik anlamında büyüyen 
çağrı merkezi kadrosu ile müşteri 
tecrübesini iyileştirmeye devam etti. 

DRD, 5 yıl sonraki 100.000 araç 
hedefine emin adımlarla ilerlerken 
sektörde standartları belirlemeye 
devam ediyor. Hizmet gamını sadece 
araç kiralamayla sınırlı tutmayarak, 
bireysel ve kurumsal müşterilerin 
ihtiyaç duyacakları bakım, onarım, 
lastik değişimi gibi hizmetleri de 
sunmasıyla sektörde önemli bir 
trende öncülük ediyor. 
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Mikro pazar stratejisi ile 
sektör lideri konumunu 
perçinleyen DRD, bu strateji 
dahilinde tüm müşterilerinin 
beklentilerini karşılayabil-
mek için ürün portföyünde 
çeşitliliğe önem veriyor.

Operasyonel filo kiralama sektörü-
ne liderlik eden, bireysel yıllık araç 
kiralama alanında ise lansmanını 
yaptığı OneCar markasıyla sektörde 
ilk olan DRD, trendleri ve müşteri 
ihtiyaçlarını sürekli analiz ediyor. 
Bu sene itibariyle Şirket, 31.701’i 
kurumsal kiralamada, 4.332’si 
bireysel yıllık kiralamada olmak 
üzere toplam 36.000’i aşkın araçtan 
oluşan parkını müşteri ihtiyaçları 
ve farklı beklentileri karşılayacak 
şekilde oluşturmuş bulunuyor. 

2017 yılında araç parkına 15.015 araç 
ekleyen ve %8,3 büyüme sağlayan 
DRD, toplam 1.442.892.404 TL 
yatırım gerçekleştirdi. Ekonomik ko-
şullar açısından riskli geçen 2017’yi 

sektörde lider konumunu koruyarak 
ve hizmetlerini mükemmelleştirmek 
için gerekli çalışmaları tamamlaya-
rak değerlendiren DRD, buna rağ-
men sadece son çeyrekte dahi araç 
parkına 4.500 adet yeni araç ekledi. 
DRD’nin satın alma stratejileri, 
müşteri memnuniyetini ve rekabet 
avantajını artıracak şekilde oluştu-
ruluyor; bu sayede elde edilen çok 
çeşitli ürün portföyü, talep edilen 
marka ve modelleri daha hızlı karşı-
lamayı sağlarken, 2. el satışlarında 
da DRD’nin elini güçlendiriyor. 

Müşterilerin 
İhtiyaçlarına Yönelik 
Ürün Portföyü

36.033 aracın bulunduğu araç par-
kını farklı marka, model ve segment 
araçlardan oluşturmaya dikkat eden 
DRD, bu sayede uzun yıllardır uygu-
ladığı mikro pazar stratejisini sürdü-
rebilir kılıyor. Farklı ihtiyaçlara sahip 
müşterilerin beklentilerini karşılaya-
cak bir ürün yelpazesiyle, bireysel ya 
da kurumsal ayrımı gözetmeksizin 

her ölçekteki müşterinin ihtiyaç 
duyduğu çözümleri hızla sunabiliyor. 
DRD araç parkında büyük ağırlık 
%42 oranıyla C segmenti araçlar-
da bulunuyor. B segmenti araçlar 
parkın %40’ını oluştururken bunu D, 
E ve F segmentleri takip ediyor. 

DRD’nin çeşitlilik içeren portföyü 
sektördeki önemli farklılıkların-
dan birini oluşturuyor. Toplamda 
bakıldığında, sektördeki marka-
ların filolarında yaklaşık 365.000 
araç bulunuyor. DRD’nin otomotiv 
markaları ile yaptığı iş birlikleri ürün 
çeşitliliğini de yönetebilmeye imkan 
veriyor. Bu yaklaşım ayrıca daha iyi 
2. el satış fiyatları elde etmeyi sağ-
layarak şirketin kârlılığına katkıda 
bulunuyor. 

Satın Alma
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Bayi İlişkileri ile 
Yeni Bir Kanal

Portföy çeşitliliği DRD’nin önemli 
stratejilerinden birini oluşturuyor. 
Bu yaklaşım farklı müşterilerin 
çeşitli taleplerini karşıladığı gibi aynı 
zamanda 2. el satışlarda da daha 
değerli bir portföy sahibi olmayı 

sağlıyor. Çok çeşitli bir portföy ise 
çok daha fazla marka ve bayi ile sıkı 
ilişkilerin sürdürülmesi anlamına 
geliyor. Bu sebeple DRD satın alma 
ekipleri efektif bir planlamayla yıl 
boyunca araç parkında bulunan 
markaların bayileriyle sıcak temasta 
kalıyorlar. Bayilerle geliştirilen güçlü 
ilişkiler, bu bayilerin müşteri port-
föyleri ve DRD arasında bir önemli 
bir köprü haline geliyor.  

2017’de Araç Tercih 
Trendleri

2017 yılında C segmentinde Renault 
Megane ön plana çıkan araç oldu. 
ÖTV ile ilgili yapılan düzenleme 
sebebiyle premium markaların 
yüksek motor hacimli versiyonlarına 
ulaşmak güçleşti. ÖTV uygulaması, 
markaları ürün gamlarında deği-
şikliğe gitmeye zorladı. Müşterilerin 
kurumsal kiralama tercihlerinde 
ise mevcut segmentlerden bir alt 
segmente kayma eğilimi gözlendi. 
Dünya genelinde yaşanan dizel krizi, 
birçok markayı dizel motorlardan, 
daha ekonomik benzinli motorlara 
yöneltti. Henüz bunun yansımaları 
ülkemizde çok hissedilmese de çok 
geçmeden etkilerinin Türkiye paza-
rında da görülmesi bekleniyor. 

%42
C SEGMENTİ ARAÇ PAYI

%40
B SEGMENTİ ARAÇ PAYI
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DRD Müşteri Hizmetleri, 
müşteri odaklı bir yaklaşımla 
son teknolojiden faydalana-
rak sonuç odaklı bir hizmet 
deneyimi sunuyor.

DRD’nin mükemmel hizmet 
vizyonuyla 2017 yılında hız verdiği 
dönüşüm, Müşteri Hizmetlerine 
hem büyüme hem de yetkinlikle-
rin artması şeklinde yansıdı. 2018 
yılında da devam etmesi planlanan 
bu gelişim sürecinin amacı müşte-
rilere daha ilk kontakta hızlı hizmet 
verebilmeye dayanıyor. 2017 yılında 
Müşteri Hizmetleri fatura talep ve 
şikayetlerinden, HGS geçiş detay 
taleplerine kadar 30’a yakın hizmeti 
ilgili DRD ekiplerinden devralmış, 
işlem hızını artırarak, bu hizmetlerde 
çözüm süresini yarı yarıya kısalt-
mıştır. 

DRD’nin aktif araç sayısı büyümeye 
devam ederken, bununla beraber 
artacak müşteri hizmet talebini 
karşılamak amacıyla 2017 yılında 
çalışan sayısında büyük bir artışa 

gidildi. 2017’de %56 artış ile Müşteri 
Hizmetleri çalışan sayısı 16’dan 25’e 
yükseldi. 2018 yılı içindeyse dönü-
şüm hızına uygun olarak %30 artış 
hedefleniyor. Çalışan sayısı artarken 
bir yandan da self-servis dijital 
kanallara yapılan yatırımlarla, müş-
terilerin ihtiyaçları dijital ortamlarda 
da karşılanıyor ve müşterilerin prob-
lemleri çalışanlara daha az ihtiyaç 
duyacak şekilde çözülebiliyor. 

Performans Odaklı Çağrı 
Merkezi 

2017’de DRD çağrı merkezinde 
272.157’si gelen, 187.980’i giden 
çağrı olmak üzere toplam 460.137 
görüşme yapıldı. Müşterilerle yakla-
şık 1.000.000 dakika telefon kanalı 
üzerinden görüşmeler gerçekleşti-
rildi ve yıl içinde 100.000’den fazla 
e-posta üzerinden iletişim sağlandı. 
2017 yılında sadece çağrı sayıları 
değil, görüşmelerin yapıldığı kanal-
ların sayısı da arttı. Gerçekleştirilen 
çalışmaların ardından 2017 yılı sonu 
itibariyle müşteriler DRD’ye telefon, 

e-posta, IVR, mobil aplikasyon DRD-
rive, internet portalları ve Whatsapp 
üzerinden erişebiliyor. Bu sayede 
müşterilerin sorunlarına en hızlı ve 
rahat şekilde çözüm sağlanıyor.

Çağrı merkezinin performansı 
hizmette olası eksiklerin tamam-
lanabilmesi için dikkatli bir şekilde 
ölçülüyor. Bunun için çağrı merkezi 
müşteri memnuniyet anketleri, 
SESTEK self-servis anketler, Mi4Biz 
performans raporları kullanılıyor. 
AloTech ekranları ile çağrı ve bildi-
rim performansları günlük raporlar 
şeklinde alınıyor. Bunun gibi geriye 
dönük performans ölçümlerinin yanı 
sıra, proaktif olarak kalite raporla-
rı, çağrı dinleme ve gölge müşteri 
yöntemleri kullanılıyor. 

Müşteri Hizmetleri
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Teknolojiyle Entegre 
Performans

DRD çağrı merkezi uçtan uca müş-
teri talep/şikayet yönetim aracı olan 
Mi4Biz portalını kullanarak çözüm 
sürecinde tüm departmanların 
rol almasını sağlıyor. Bu platform 
sayesinde hangi çalışanın ne yaptığı, 
hangi sorumlulukları üstlendiği ve 
işini ne kadar zamanda sonlandıra-
cağı gibi unsurlar yönetilip rapor-
lanıyor. 2017’de Mi4Biz’i iç ve dış 
birimlerin kullandığı farklı program-
larla entegre etmek için başlayan 
projenin, 2018 yılında da devam 
etmesi planlanıyor. Söz konusu proje 
sayesinde elde edilecek gelişim ile 
birlikte müşterilerin taleplerine 
daha hızlı ve kesintisiz yanıt almaları 
hedefleniyor.

2017’de DRD çağrı merkezi sistem-
leri bulut ortamına taşındı. Böylece 
olası altyapı problemleri sırasında 
çağrıların bulut üzerinden istenilen 
yere taşınması ve yönlendiril-

mesi mümkün hale geldi. Bunun 
sonucunda internetin olduğu her 
yer bir çağrı merkezine dönüşebilir 
hale geldi. Bulut teknolojilerinin 
sunduğu diğer bazı avantajlar 
arasında tek tıkla tüm çağrı merkezi 
operasyonlarına ulaşmak, bunları 
izlemek ve yönetmek de yer alıyor. 
Ayrıca yazılım, donanım, kurulum ve 
bakım maliyetlerinden de tasarruf 
sağlanıyor.

DRD çağrı merkezi ISO 10002-2014 
Müşteri Memnuniyeti Belgesini gir-
diği denetimler sonrasında sıfır hata 
ile almaya hak kazanmıştır.

Çağrı Merkezinde İK 
Dönüşümü 

Çağrı merkezine yetki ve süreç 
anlamında getirilen bu dönüşüm 
sayesinde çağrı merkezi çalışanları 
örneğin olası bir fatura talebini 
doğrudan çözebiliyor ya da hasar 
durumunda evrakların gönderilmesi, 
servislerle görüşülmesi gibi işlemleri 

bizzat çözebiliyor. Bu da önemli 
bir yükü müşterilerin omzundan 
alıyor ve zor anlarında DRD’nin en 
hızlı şekilde yanlarında olduğunu 
hissettiriyor. 

Elbette bu dönüşüm İK dönüşümü-
nü de beraberinde getiriyor. Çağrı 
merkezi çalışanları tüm DRD çalışan-
larıyla aynı eğitim programlarına 
dahil ediliyor. 2017’de çağrı merkezi 
çalışanı sayısı %50 arttı. 2018’de bu 
sayısının %30 büyümesi bekleniyor. 
DRD çağrı merkezini bir maliyet 
kalemi değil, bir değer kalemi olarak 
görüyor ve 20/20 mükemmel 
vizyon hedefinin önemli bir parçasını 
çağrı merkezi hizmetlerinin kusursuz 
hale getirilmesi oluşturuyor. 
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Marka Yönetimi ve
Kurumsal İletişim

DRD, 2017 yılında sadece 
hizmetleri ve müşteri odaklı 
anlayışıyla değil, marka de-
ğeri ve güçlü iletişim çalış-
malarıyla da sektöre liderlik 
etmeye devam etti.

DRD, mükemmel hizmet vizyonuyla 
girdiği 20. yılında, sektörde sahip ol-
duğu tecrübesi ve güçlü konumu ile 
en büyük operasyonel filo kiralama 
markası unvanını korumaya 2017 
yılında da devam etti. Ayrıca Türkiye 
sektörü için vizyoner bir hamleyle 
henüz endüstride örneği olmayan, 
bireysel yıllık araç kiralama markası 
OneCar’ın lansmanını 2017 yılı içeri-
sinde başarıyla gerçekleştirdi. One-
Car, Türkiye’de kiralama sektöründe 
yıla damga vuran en önemli gelişme 
olarak tanımlanarak, otomotiv 
alanının uluslararası platformda en 
önemli ve saygın otoritelerinden 
BBC Top Gear tarafından “Yılın Araç 
Kiralama Markası” ödülüne layık 
görüldü.

Ödüllü Faaliyet Raporu 
ile Sektör Öncüsü

DRD her zaman şeffaflık mottosuyla, 
2011 yılından bu yana her yıl faaliyet 
raporu yayınlıyor ve sektörün bunu 
yapan tek markası olarak fark ya-
ratmaya devam ediyor. 2016 yılının 
faaliyetlerini içeren 2017 tarihli 
rapor uluslararası profesyonelle-
rin ve firmaların yarıştığı, prestijli 
Stevie ödüllerinde Faaliyet Raporu 
kategorisinde ödüle layık görüldü. 
Bu yıl 14.sü düzenlenen uluslararası 
ödüller, 14 Ekim tarihinde Barselona 
şehrinde dağıtılırken, ödülü DRD 
adına Marka Yönetimi ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Levent Gençağa aldı.

OneCar Lansmanı ile 
Sektöre Damga Vuruldu

Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim 
Birimi, 2017 yılında Türkiye’de 
bir ilk olarak lanse edilen OneCar 
Markası’nın A’dan Z’ye tüm marka 
konumlandırma ve kurumsal kimlik 
çalışmalarının hayata geçirilmesiyle 

başlayan yoğun bir süreç geçirdi. 
Gerçekleştirilen çalışmalar kapsa-
mında çeşitli pazar araştırmaları 
ve odak grup görüşmeleri de yer 
alırken; bu çalışmalardan elde edilen 
çıktılarla markanın ülkemizde hedef 
kitlelere yönelik en doğru mesaj ve 
değer önerileriyle ulaşması sağlandı.

OneCar kapsamında yıl içerisinde 
markanın iletişim ve pazarlama 
stratejilerinin ortaya konmasıyla 
başlayan süreçte kısa bir takvim 
çerçevesinde web sitesinin inşa 
edilmesi, sosyal medya hesaplarının 
planlanması, lansman dönemi için 
planlanan reklam çalışmalarının ve 
ilgi çeken prodüksiyonların ortaya 
konması gibi yoğun ancak başarılı 
çalışmalara imza atıldı.
Haziran ayında İzmir’de ulusal 
basından oldukça geniş bir katılımcı 
grubunun yanı sıra İlhan Şeşen gibi 
değerli sanatçılarında katılımlarıyla 
toplam 6 gün süren basın lans-
manının ardından OneCar Markası 
oldukça ses getiren bir tanıtımla 
faaliyete başladı. 
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Hayatı Emniyetli Yaşa 
(HEY) Projesiyle Önce 
Güvenlik
 
DRD, trafik ortamında yaşanan 
kayıpları en alt seviyeye indirmek 
üzere Türkiye’nin güvenli sürüş 
teknikleri konusundaki en köklü 
kuruluşu Demir Bükey Akademi ile iş 
birliği içerisinde önemli çalışmalara 
imza atıyor. Bu çerçevede hem kendi 
çalışanlarının, hem de müşterilerinin 
çalışanlarının güvenliği için sistema-
tik olarak güvenli sürüş teknikleri 
eğitim programları düzenleyen mar-
ka, ayn zamanda kurumsal sosyal so-
rumluluk anlayışı çerçevesinde ülke 
genelinde birçok faaliyete de imza 
atıyor. Gerçekleştirilen bu faaliyetler 
içerisinde güvenli sürücülük bilincinin 
benimsetilmesi için en önemli hedef 
kitlelerin başında gelen üniversite 
öğrencilerine yönelik düzenlenen 
etkinlik ve seminerler ayrı bir önem 
taşıyor.

2017 yılı içerisinde DRD, ODTÜ, 
Bilkent, İTÜ, Işık, Koç Üniversitesi 
gibi Türkiye’nin önde gelen üniver-
sitelerinde düzenlenen etkinlikler ile 
1.000’den fazla öğrenciyle buluşarak 
HEY! Hayatı Emniyetli Yaşa Programı 
çerçevesinde Demir Bükey Akademi 
eğitmenleri ile birlikte öğrencilere 

 
güvenli sürüş teknikleri ile ilgili 
detaylı bilgiler verdi.

Yıl içerisinde, güvenli sürüş eğitimleri, 
özel ihtiyaçlar için oluşturulan kira-
lama paketlerine dahil edilerek DRD 
ve OneCar müşterilerine sunuldu. Bu 
sayede iş güvenliğinin sağlanması 
desteklenirken, yaklaşık 12 aylık 
süreçte 2.200 kişiye güvenli sürüş 
eğitimi verildi. 

2018 yılında HEY sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında üniversite semi-
nerleri ve güvenli sürüş eğitimleri 
devam ederken, CNN Türk ile yapılan 
anlaşma kapsamında hazırlanacak 
HEY Güvenli Sürüş Programları yıl 
boyunca televizyon ekranlarında 
geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak.

Dijital Dönüşümün Yılı

2017’yi agresif büyüme yerine 
sektör lideri pozisyonunu korurken 
hizmetlerini mükemmelleştirme-
ye adayan DRD, bunun bir parçası 
olarak şirket çapında büyük bir dijital 
dönüşüm projesine girişti. Böylece 
markanın sektördeki yenilikçi ve 
teknolojide öncü algısı desteklendi.
Salesforce destekli CRM altyapısı, bu 
sene kullanılmaya başlayan pazar-
lama otomasyonu sistemi Oracle 
Marketing Cloud ile güçlendirildi. 
Filomatik uygulaması sayesinde DRD 
müşterileri, kendilerine sağlanan bir 
kullanıcı adı ve şifre ile filolarıyla ilgili 
her türlü veriye diledikleri yerden, 
diledikleri zaman erişebildiler. 

DRD bu dijital dönüşüm sırasında 
kendisine ayak uydurabilen tedarik-
çilerle yeni iş birliklerine de imza attı. 
Acil müdahale gerektiren durumlarda 
GPS üzerinden aracın konumunu 
belirleyerek tek tuşla destek sağlayan 
DRDrive uygulamasının iyileştirmele-
rine 2017 yılında da devam edildi.



DRD 2017 FAALİYET RAPORU62

2017 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MARKA YÖNETİMİ VE KURUMSAL İLETİŞİM

Sosyal Medyada DRD

Dijital dönüşüme büyük önem veren 
DRD, bunun kanallarından biri olan 
sosyal medya üzerinden de yıl boyu 
müşterileriyle yakın temas kurmaya 
devam etti. Sosyal medyayı müşteri 
hizmetlerinin bir kanalı olarak gören 
DRD’nin Facebook sayfasının takipçi-
leri 2017 yılında büyük bir büyümeyle 
175.000’e ulaştı.  
 
DRD markası, Instagram, Twitter, 
LinkedIn gibi popüler sosyal medya 
kanallarını da aktif bir şekilde kul-
lanmaya devam etti. Markanın sosyal 
medya adresleri güncel haberler, 
kampanyalar ve çekilişler için bir 
duyuru kanalı olurken aynı zamanda 
müşterilerin istek ve şikayetlerini de 
DRD’ye iletebilmesini sağladı. 

Teknoloji trendlerini uluslararası dü-
zeyde izleyen DRD, 20. yılında hizmet 
deneyimini kusursuz hale getirirken 
sosyal medya etkileşimlerinden fay-
dalanmaya, bu kanal aracılığıyla müş-
terilerinin ihtiyaçlarını ve deneyimini 
daha iyi anlamaya devam edecek.

Etkinlikler

DRD yıl boyunca sponsoru olduğu 
etkinliklerle spordan bilişime birçok 
alandaki organizasyonlara destek 
vererek, markasının tanınırlığını ve 
gücünü artırdı.

HEY Üniversite Seminerleri Trafiğe 
yeni çıkmaya başlayan üniversite 
öğrencilerinin bilinçli sürücüler olması 
amacıyla hazırlanan güvenli sürüş 
eğitimleri ve seminerleri 2017’de Koç 
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniver-
sitesi’nde düzenlendi.         

Brand Week 2017 DRD, OneCar mar-
kası ile etkinliğin Wi-Fi sponsoruydu.

Zorlu Center’da gerçekleşen popüler et-
kinlikteki OneCar standında Türkiye’nin 
ilk bireysel uzun dönemli araç kiralama 
markası, potansiyel müşterileriyle tanıştı. 

Webrazzi Summit 2017 18 Ekim’de 
Wyndham Grand İstanbul Levent’te ger-
çekleşen internet- teknoloji konferan-
sında DRD, ana sponsor olarak yer aldı.

OneCar 18. Fehmi Kızıl Senior Tenis 
Turnuvası OneCar, 9-17 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşen tenis turnuvasının 
isim sponsoruydu.

TED İstanbul Challenger Turnuvası
DRD, 10-18 Eylül tarihlerinde gerçekle-
şen turnuvanın lojistik sponsoruydu.



OneCar Denizlere 
Yelken Açıyor

Sektörde yenilikçi yaklaşımı ile her 
zaman değer yaratan DRD, denizlere 
de yelken açarak bireysel yıllık kira-
lama markası  “OneCar” ile Marmaris 
Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) 
tarafından düzenlenen, Ergo-MIYC 
Kış Trofesi’nde yarışan Goblin 3 
teknesinin ana sponsoru olmuştur. 
DRD, tekne sponsorluğunun yanı sıra 
önümüzdeki dönem içerisinde gönül-
lü çalışanlarına gerekli eğitimleri ve-
rerek, kendi içerisinden de bir yelken 
takımı çıkarmayı hedeflemektedir. 
Türkiye’de bu önemli spor dalının 
gelişimine katkı sunmanın yanı sıra 
çalışanları arasında ekip olma bilinci, 
kurum aidiyeti ve motivasyonun 
artırılması bu sponsorluğun ana 
hedefleri arasında yer almaktadır. 

2018 Sezonu Yarış Takvimi 

07-08 Nisan MIYC 4.Ayak 
Marmaris

28-29 Nisan MIYC 5.Ayak 
Marmaris

12-13 Mayıs MIYC 6.Ayak
Marmaris

14-17 Mayıs 19. Göcek Regatta 
Göcek

27-02 Kasım
MIYC Uluslararası Yat Yarışı
Marmaris 

05-10 Kasım
Sonbahar Yarış Haftası
Göcek

08-09 Aralık
Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası
Marmaris
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Çalışanlar için değer yarat-
mak ve insan kaynaklarını 
en iyi şekilde değerlendir-
mek amacıyla geliştirilen 
DRD Akademi, DRD’nin sektö-
re liderlik eden vizyonunun 
somut örneklerinden biridir. 

Kurumsal ve bireysel kiralama 
sektörünün öncü markası DRD’nin 
gözünde en önemli kaynak insan 
kaynağıdır. Bu çerçevede Şirket, in-
san kaynaklarını geliştirme ve bu sa-
yede müşterilerine sunduğu hizmeti 
mükemmelleştirme çalışmalarına 
2017’de de büyük bir motivasyonla 
devam etmiştir. DRD Akademi, sektö-
re daha yetkin çalışanlar yetiştirir-
ken, yeni dijital çağda DRD’ye güç ka-
tacak ekip arkadaşları ve yöneticiler 
özenle planlanmış eğitim program-
larını tamamlamıştır. 

DRD Akademi’de eğitimlerin önemli 
bir bölümünün, yine Akademi 
dahilinde yetiştirilen DRD çalışanları 
tarafından verilmesiyle, sektörün 
uzmanlık gerektiren alanlarında en 

bilgili ve deneyimli kişilerin biriki-
minden faydalanılıyor. 

2017’de DRD Akademi

2016 yılında pilot birim olarak 
seçilen Satış Ekipleri’nin eğitimleri 
2017 yılında tamamlandı. 1 yıl süren 
bu eğitimler devam ederken tüm 
diğer birimleri de Akademi’ye dahil 
etme çalışmaları sürdürüldü. Şirket 
içinde ortak bir dil oluşturulması 
ve iç iletişimin mümkün olduğunca 
geliştirilmesi amacıyla tüm şirket 
çalışanlarına 4 gün süren özel bir 
eğitim sunuldu. 2017 yılında DRD 
çalışanlarına 254 gün, outsource 
çalışanlara da 12 gün olmak üzere 
toplam 266 gün eğitim verildi. 2017 
yılının sonu itibarıyla Şirket bünye-
sinde görev alan orta ve üst kademe 
yöneticiler de dahil olmak üzere 
şirket içinde eğitim almayan çalışan 
kalmaması sağlandı.

2017’de DRD Akademi kapsamında 
tüm şirket çalışanları Kişisel Yetkinlik 
Eğitimi’ni tamamladılar. 2016 yılın-
dan farklı olarak eğitimlerde 

15 yeni konu başlığı oluşturuldu ve 
9 farklı profesyonel eğitim firması ile 
çalışıldı. Yeni başlayan akademi prog-
ramları arasında Bilgi Teknolojileri, 
Satış Sonrası Hizmetler/Operasyon 
Merkezi ve Finansal Yönetim bölüm-
lerinin Mesleki Gelişim Akademisi’ne 
de yer verildi. 4 modülde 8 gün 
boyunca süren Liderlik Gelişim Aka-
demisi’ne 23 orta düzey yönetici ve 
19  üst düzey yönetici katıldı. Ayrıca 
14 kıdemli uzmanın katıldığı “Gele-
cek için Gelişim” programı da 2017 
itibariyle hayata geçirildi. 

DRD Akademi bünyesinde düzenle-
nen bire bir koçluk seanslarında 14 
satış yöneticisine toplam 63 saat, 14 
kıdemli uzmana toplam 112 saat eği-
tim verildi. İki satış destek grubun-
daki toplam 21 çalışan, 2017 yılında 
DRD Akademi’den mezun oldu. Bu 
gruplardaki 14 satış destek çalışanı, 
satış birimine geçiş yaptılar. DRD’nin 
2017’de hız verdiği dijital dönüşüm 
kapsamında 5 eğitimin içeriği online 
eğitime geçirilmek üzere tamam-
landı.

İnsan Kaynakları
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Sektörde ilk ve tek olan DRD Aka-
demi sayesinde şirketin iç iletişi-
mindeki gelişmeler şimdiden fark 
ediliyor. Alınan eğitimler sayesinde 
şirket içindeki tüm paydaşlar, efektif 
iletişim gerektiren zorlu vakalar ile 
nasıl başa çıkacağını, karşısındakinin 
kişilik profiline göre nasıl davran-
ması gerektiğini ve iyi bir iletişimin 
nasıl sağlanacağını daha profesyonel 
bir yaklaşım ile değerlendiriyor. 
DRD Akademi projesiyle, Şirket’in 
100.000 araç hedefine doğru iler-
lediği yolda, çalışanlarının yetkin-
liklerinin ve iletişim becerilerinin 
de geleceğe yönelik olarak gelişimi 
sağlanıyor. 

DRD Akademi Dijital 
Dönüşüm Programı

DRD Akademi temel yapılanmasını 
tamamlamasının ardından dijital 
dönüşüm projesine başlamıştır. Bu 
proje ile LMS (Learning Manage-
ment System) eğitim yönetimi için 
dijital altyapı tamamıyla yenilenmiş 
ve çalışanların mobil olarak istediği 
zaman, istediği yerden eğitim ve 
gelişim imkanlarına ulaşabilmesine 
imkan verilmiştir. 

DRD Sosyal Kulüpler 

2017 yılında kurulan Sosyal Kulüpler, 
İnsan Kaynaklarının sponsorluğunda 
ve çalışanların liderliğinde başladı. 
Spor, Müzik, Dans, Fotoğraf, Tiyatro, 
DRD Gönüllüleri ve Sosyal Aktivite 
kategorilerinde yapılandırılan ku-
lüpler, etkinliklerine büyük bir hız ve 
heyecan ile başladı. 

Kurulan DoReDo müzik kulübü yıl 
içinde içinde ilk konserini verdi. 
Spor Kulübü DragonFest ve Business 
Cup ‘a katıldı. 

Motorsiklet grubunun önderliğinde 
2 gün süreyle Bursa’da gerçekleşti-
rilen kamp, çalışanlardan yoğun ilgi 
gördü. Fotoğraf Kulübü ise amatör 
fotoğrafçılar için fotoğraf eğitimleri-
ne ve fotoğraf gezilerine devam etti. 

2017 yılı itibariyle Şirket içerisin-
de yapılandırılan etkinlik alanı ise 
çalışanların yoğun iş temposunda 
bir araya gelip sosyalleşmesine ve 
şirket içinde çok yönlü bilgi akışına 
platform sağlıyor.

Yöneticilere Koç 
Üniversitesi Desteği

2016 Eylül ayında başlayan ve DRD 
yöneticilerine yönelik geliştirilen 
mini MBA eğitim programı, 2017 
yılında Koç Üniversitesi iş birliği ile 
hayata geçirildi. 19 gün süren progra-
ma orta ve üst düzey yöneticilerden 
toplam 18 çalışan katıldı. DRD’nin 
sektörde benzersiz projelerinden biri 
olan mini MBA programıyla, DRD’nin 
endüstri lideri niteliğini koruyarak 
büyümesine destek olacak yönetici 
vizyonları geliştirmek hedefleniyor.

Mini MBA programında Değişim 
Yönetimi, Liderlik Sanatı, Finans Kay-
nağı, Finansal Ürünler, Makro Eko-
nomi, Muhasebe, İstatistik, Strateji ve 
Konumlanma, Pazar Segmentleri ve 
Müşteri Odaklılık, Ürün Geliştirme ve 
Girişimcilik, Tedarik Zinciri Yönetimi, 
Tedarik Zincirinde Sürdürülebilir 
Büyüme, İnsan Kaynakları, Müşteri 
Deneyimi & İnovasyon, Omnika-
nal Pazarlama konuları ele alındı. 
Tüm katılımcıların mezun olduğu 
programa 2018 yılında da 16 orta 
ve üst düzey yöneticinin katılması 
planlanıyor. 

DRD Akademi 
Kendi 
Eğitmenlerini 
Yetiştiriyor

DRD Akademi, DRD’nin tüm 
departmanlarında benimsediği 
sürdürülebilirlik anlayışının hem en 
net kanıtı, hem de sürdürülebilirliğin 
uygulandığı bir diğer alanı oluştu-
ruyor. Akademi bünyesinde sadece 
eğitim verilmiyor, aynı zamanda 
Akademi’nin eğitmenleri de yetiştiri-
liyor. Akademinin organizasyonunda 
yer alan eğitim komitesi, gönüllü 
katılımcıları inceleyerek seçtiği 44 ki-
şiyi, 3 farklı grupta, toplam 5 günlük 
İç Eğitmen Yetiştirme programına 
dahil etti. 35 kişinin mezun olduğu 
bu gruptan, 16 iç eğitmenin 2018’de 
eğitim vermeye başlaması planlanı-
yor. Böylece dış bir kaynaktan alına-
mayacak eğitimler, DRD’nin DNA’sına 
tam olarak hakim kişiler tarafından 
çok daha düşük maliyetlerle verilmiş 
oluyor. 

Sürekli Performans 
Değerlendirmesi

Motivasyon araçlarının adil kullanımı 
ve geliştirilmesi gereken noktaların 
kesin tespitinin yapılabilmesi için 
DRD performans değerlendirmesine 
büyük önem veriyor. Performans 
değerlendirmeleri SMART hedefler ve 
yetkinlik değerlendirmeleri ile yapı-
lıyor. Satış ve satış dışı kadrolar için 
iki ayrı performans değerlendirme ve 
prim ödeme sistemi yer alıyor. Ayrıca 
öneri sistemi üzerinden paylaşılan 
fikirler de sistematik olarak değer-
lendirilerek ödüllendiriliyor.
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Lokasyon Bağımsız 
Çalışma Modeli 
Uygulamaya Konuldu 

Pilot uygulama olarak başlanan 
“Lokasyon Bağımsız Çalışma” projesi 
ile DRD’nin her geçen gün gelişen 
büyüme ihtiyacını lokasyondan ba-
ğımsız hale getirilmesi hedefleniyor.

Kredi Tahsis, Hasar Yönetimi ve Satış 
bölümlerinde uygulamaya başlanan 
proje kapsamında; çalışanlar mesai 
saatleri içinde işini aksatmayacak 
şekilde, ofise gelme zorunluluğu 
olmaksızın kendisinin belirleyebildiği 
her yerde çalışabilme imkânı buluyor. 

2017 yılında başlanan uygulamanın, 
2018 yılında da kapsamdaki iş birim-
lerinin sayısı artırılarak devam etmesi 
planlanıyor.

Bir lokasyona bağlı olmadan çalışa-
bilme, iş süreçlerinde de esnekliği 
sağlıyor. Bu esnekliğin gerek müşteri 
memnuniyetine, gerekse de süreç-
lerin gelişimine büyük ölçüde katkısı 
olacağı öngörülüyor.

Çalışan Memnuniyeti 
Artmaya Devam Ediyor

2017’nin Aralık ayı itibarıyla DRD’nin 
351 kişilik bir çalışan kadrosu bulunuyor. 

2017 yılında 64 değerli çalışan daha 
DRD ailesine katılmış bulunuyor. 

Mevcut çalışanlardan 26 kişi, 2017 yılı 
itibariyle şirket içinde yeni pozis-
yonlara getirildi. 2018 yılında da 17 
yeni çalışanın daha şirkete katılması 
planlanıyor. İşe alım ve yerleştir-
me süreçlerinde DRD eşit hak ve 
fırsatlara inanıyor ve adaylar sadece 
yetkinliklerine ve tecrübelerine göre 
değerlendiriliyor. DRD çalışanlarının 
dağılımı %61 erkek, %39 kadın olarak 
görülüyor. 



DRD çalışanların memnuniyetini ölç-
mek için her yıl konunun uluslararası 
uzmanı olan Korn Ferry Hay Group 
ile Çalışan Etkinliği anketi yapıyor. 
Çalışan motivasyonu ve memnuni-
yetine yönelik gerçekleştirilen güçlü 
çalışmaların somut bir çıktısı olarak, 
2017 yılı itibariyle gerçekleştirilen 
anket sonuçlarının, bir önceki yıla 
oranla her kategoride yükselmiş 
durumda olduğu görülüyor. Özellikle 
gelişim imkanları, tanıma ve takdir, 
ücret ve yan haklar konularında 
çalışan memnuniyeti 2017’de olumlu 
yönde bir artış göstermiş bulunuyor.
Çalışanların memnuniyetinin ve 
performanslarının yüksek tutulması 
açısından 2018’de de bu araştırmala-
rın devamı hedefleniyor.

Büyüyen Bir Sektörde 
Yeni Nesil için Fırsatlar

Kurumsal ve bireysel kiralama iş 
alanları, artan penetrasyonu ve 
dijital dönüşümü ile yeni mezunlar 
ve kariyerlerini geliştirmek isteyen-
ler için cazip bir sektör olarak öne 

çıkıyor. DRD sektör lideri olarak yeni 
mezunlara, potansiyeli çok yüksek bu 
sektöre girmek için önemli fırsatlar 
sunuyor. 2016 yılında 24, 2017 yılında 
27 öğrenciye DRD’de staj yapma im-
kanı sağlandı. 2017 yılında staj yapan 
10 üniversite öğrencisinden 4 kişinin 
işe alımı gerçekleşti.

Sektörde Benzeri 
Olmayan Bir Oryantasyon 
Programı

DRD’de işe yeni başlayanlar, DRD 
Akademi’nin sadece operasyonel 
filo kiralama sektöründe değil, tüm 
iş dünyasında eşine az rastlanan, 
kapsamlı oryantasyon programına 
katılıyorlar. “Hoş geldiniz” kitiyle kar-
şılanan yeni çalışma arkadaşları, ilk 
gün şirket içindeki önemli noktaları, 
iş kolunu, sektörü ve şirketi, sonraki 
1 hafta boyunca kendi birimlerin-
deki iş akışını öğreniyorlar. Sonraki 
4 günü genel merkezde geçirerek, 
yakın çalışacakları bölümlerden işin 
detaylarını öğreniyorlar. Programın 

ardından bölüm yöneticilerine çalışan 
hakkında, İK ve oryantasyonu veren 
mentor tarafından ilk izlenim raporu 
gönderiliyor. 2017 yılındaki dijital 
dönüşümün adımlarından biri olarak 
mentor değerlendirmeleri artık LMS 
(Learning Management System) 
üzerinden alınıyor. Böylece hem 
raporların takibi kolaylaşıyor, hem de 
Şirket’in çevre odaklı sosyal sorumlu-
luk yaklaşımları çerçevesinde önemli 
bir kağıt tasarrufu elde ediliyor. 

2017’de DRD’de 20 mentor ile 61 kişi-
ye oryantasyon programı düzenlendi. 
2018 yılında 2 aylık bir deneme süresi 
sonrasında bu programın 11 güne 
çıkarılması ve katılımcıların mesleki 
bilgileri de öğrenebilecekleri bir 
yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor. 
Gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasıyla 2018 yılı itibariyle 
DRD çalışanlarının, Micro Learning 
yönetimi ile diledikleri her yerden 
öğrenme süreçlerini devam ettirebil-
meleri planlanıyor. 

%61 DRD ÇALIŞANLARI
Kadın
Erkek%39
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Geçtiğimiz yıl sektörünün 
dijitalleşme öncüsü unvanına 
sahip olan DRD, bu yıl sür-
dürdüğü büyük dijitalizasyon 
projesi kapsamında, altyapı 
geliştirmelerine 6 milyon TL 
seviyesinde bir yatırım yaptı.

Dijitalleşme, bireysel ve kurumsal 
kiralamanın tüm süreçlerinde etkili 
olurken, DRD bu alandaki faaliyetleri 
ile operasyonel filo kiralama sektö-
ründe öncü konumunu korumaya 
2017 yılında da devam etti. DRD’ye 
göre 2017’nin öne çıkan trendleri 
dijitalleşme, mobil uygulamalar, 
büyük veri ve yapay zeka oldu. Şirket 
içindeki süreçlerin ve müşteriye su-
nulan hizmetlerin birçoğunda bu yıl 
içinde dijitalleşmeye gidildi. Beraber 
çalışılan çözüm ortakları da bu dönü-
şüme ayak uydurabilecek profesyonel 
kuruluşlar arasından seçildi. Böylece 
tüm süreçlerin hızlandırılması, finan-
sal avantaj elde edilmesi ve müşteri 
memnuniyetinin artırılması sağlandı. 

Altyapılara Büyük Yatırım

2016 yılında dijitalleşme projelerine 
3.5 milyon TL yatırım yapan DRD, 
2017 yılında ise söz konusu süreçlere 
%71 artışla 6 milyon TL yatırım yaptı.

Bu yatırımlar içerisinden  DRD’nin 
iş süreçlerinin yönetildiği platform 
olarak hizmet veren Kurumsal 
Kaynak Planlama (ERP) sistemleri-
nin geliştirme çalışmaları en önemli 
payı aldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla 
birlikte 27 farklı sistem ile entegre 
bir şekilde çalışmakta olan ERP, DRD 
iş süreçlerini %93 oranında karşı-
lar duruma getirilmiştir. Entegre 
sistemlerin faydaları, hem süreçlerin 
planlanmasında hem de uygulanma-
sında önemli ölçüde görülmektedir. 
CRM sistemleri olarak son iki yıldır 
kullanılan Salesforce, 2017 yılında 
pazarlama otomasyon sistemi Oracle 
Marketing Cloud desteğiyle güçlen-
dirildi. 

Süreç Geliştirme bölümü tarafından 
yürütülen projelerde ERP’nin şirket 
içindeki diğer altyapılarla entegras-
yonu büyük ölçüde sağlanırken, kalan 
altyapıların entegrasyon çalışmala-
rının 2018 yılında da devam etmesi 
planlanıyor. ERP bugün 850 farklı kişi 
tarafından kullanılırken, 4.4 milyon 
işlem büyüklüğüne ulaşmış 
durumdadır. 

Bilgi Teknolojileri
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Entegrasyon süreçlerine getirilen 
standartlar sayesinde yeni iş ortak-
larıyla kolay ve hızlı entegrasyon 
süreçleri sağlanabilmektedir.

Sistem ve Bilgi Güvenliği tarafında 
yedeklilik ve devamlılığa büyük 
önem vererek DRD’nin altyapı 
sistemlerinin her koşulda %99,99 
devamlılığını sağlamak üzere tama-
men yedekli bir altyapının gelişti-
rilmesine yönelik çalışmalar 2017 
yılında tamamlandı. Diğer taraftan 
aynı yıl içerisinde felaket kurtarma 
altyapısı oluşturularak bulut tekno-
lojisi ile altyapı desteklendi ve kısa 
bir süre içerisinde DRD sistemlerinin 
bulut teknolojisi üzerinden çalışabilir 
hale gelmesi sağlandı.

Çevre Dostu 
Dijitalleşme

DRD’nin 2017’de geçirdiği büyük 
dijital dönüşümün bir diğer faydası 
da, kurumsal işlemlerin çevreye olan 
etkisiyle ilgilidir. Şirket bünyesinde 
birçok sürecin dijital hale getirilme-
siyle kağıt kullanımını azaltmak, bu 
sayede çevreyi korumaya yardımcı 
olmak amaçlanıyor. 

DRD dahilinde tüm şirket içi yazış-
malar, bankalarla olan evrak iletişi-
mi ve araçların evrak yönetimi dijital 
ortama taşınmış bulunuyor. 2017’de 
hasar dosyalarının online takip oranı 
%100, bakım onarım hizmetlerinde 
online işlem oranı ise %85 olarak 
ölçülmüştür. Kağıtsız ofis “Direct 
Office” projesiyle Şirket, sıfır kağıt 
tüketimi hedefine yaklaşmaya yö-
nelik çalışmalarına kesintisiz devam 
ediyor. 

Çağın Trendi Uygulamalar

Kullanıcı odaklı internet sitesi ve 
telesatış kanallarıyla müşterileri-
nin her zaman yanında olan DRD 
mobil devrime de ayak uydurur-
ken sektöründe öncü girişimlerle 
dikkat çekmeye devam ediyor. 
Online raporlama modülü Filoma-
tik, müşterilerin filoları hakkında 
bilgilere her yerden ve her zaman 
ulaşmalarını sağlarken, operasyon-
larını geliştirecek içgörüler ve çok 
kapsamlı veriler sunuyor. DRDrive 
mobil uygulamasıyla müşteriler, 
DRD hizmetlerine kolayca erişebilir-
ken, yardım gerektiren acil durum-
larda tek bir tıkla sorunlarına çözüm 
bulabiliyorlar. 2017’de yeni çözüm 
ortaklarıyla yapılan anlaşmalarla 
sağlanan geolocalization altyapısıy-
la, yolda çekici bekleyen müşteriler 
telefonları kanalıyla artık çekicinin 
konumunu dahi takip edebiliyorlar. 

2017’de DRDrive ve OneCar uygu-
lamalarında %76’lık bir aktivasyon 
oranına erişildi. Kurumsal müşte-
rilerin filoları hakkında genel bilgi 
alabileceği, sözleşme durumlarını, 
araçların bakım ve hasar durumları-
nı, faturalarını, trafik cezalarını, HGS 
geçiş cezalarını, kilometrelerini ve 
birçok detayı zaman ve mekan ba-
ğımsız takip edebilecekleri Filomatik 
ise 2017’de ortalamada %60’lerin 
üzerinde bir kullanım oranına ulaştı. 

Müşteri Memnuniyetinde 
Dijital Dönüşüm

Dijital çağın sağladığı olanaklarla 
müşterilere daha iyi bir deneyim ya-
şatmak için DRD, tedarikçileriyle il-
gili geri bildirimleri de online olarak 
alıyor. TouchPoint uygulamasıyla, 
beraber çalışılan servislerin ve tüm 
işletmelerin sunnmakta oldukları 
hizmetlerin DRD standartlarına uy-

gun olup olmadığı her hizmet süreci 
sonunda ölçümleniyor. 2016 yılında 
kullanımına başlanan TouchPoint’in 
beraber çalışılan birçok çözüm ortağı 
ile entegrasyonu şimdiden tamam-
lanmış bulunuyor. Lastik Yönetimi, 
araçların müşterilere teslimatı ve 
kiralama dönemi sonunda geri 
alınması, kredi tahsis gibi süreçlerin 
otomatik, entegre ve dijital ortamda 
yürümesi üzerine 2017’de çeşitli 
projeler hayata geçirildi. Fatura.drd.
com.tr adresi üzerinden DRD müş-
terilerinin faturalarını kolyaca takip 
etmeleri sağlandı. 

2018’de Dijitalleşmeye 
Devam

DRD’nin dijitalleşme sürecinin, tüm 
sistemler arasında gerekli enteg-
rasyonlar tamamlanıp, tüm süreçler 
online hale gelene kadar devam 
etmesi planlanıyor. Bu sayede 
sadece DRD değil, beraber çalışılan 
tedarikçiler de bir dönüşüm yaşıyor, 
sonuç olarak tüm sektörün geleceğe 
doğru bir adım atmasına yönelik 
önemli katma değerler sağlanıyor.
Bilgi Teknolojileri alanında Şirket’in 
dijitalleşmenin yanında altyapının 
sadeleşmesine ve sağlamlaşmasına 
yönelik yaklaşımlarının 2018 yılında 
da artan bir hızda devam etmesi 
hedefleniyor. DRD, 2018 trendleri 
olarak öngörülen artırılmış ve sanal 
gerçeklik, yapay zeka ve nesnelerin 
interneti akımlarını takip ederek 
bilgi teknolojilerine yönelik güçlü 
yatırımlarını önümüzdeki yılda da 
sürdürmeyi planlıyor.
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DRD, müşterilerine en ideal 
deneyimi sunmak için şirket 
içinde süreç işleyişlerinin 
iyi planlanmış, verimli ve 
maliyet avantajlı olmasını 
hedefliyor.

DRD, şirket içindeki süreçlere, sü-
rekli iyileştirme anlayışıyla yaklaşıp, 
müşterilerine kusursuz deneyimi 
sunmak amacıyla şirket dahilindeki 
işleyişleri olabildiğince sorunsuz ve 
maliyet avantajlı hale getiriyor. 

Süreç Geliştirme Bölümü, hangi pro-
je ve faaliyetlerin ne zaman hayata 
geçirileceği, hangi departmanların 
bu faaliyetlerde nasıl görev alacağı 
gibi alanların yönetimini üstleniyor, 
bu sayede  hem organizasyonel hem 
de finansal avantajlar elde edilmesi 
hedefleniyor. 

Bütçe Planlama ve Raporlama 
Bölümü ise, bütünsel bir bakış 
açısıyla hizmet sunmak adına süreç 
geliştirme ile aynı çatı altında faali-

yet gösteriyor. Bütçe Planlama ekibi, 
yıllık bütçeleme, bütçe takibi ve her 
türlü veri analizi gibi birçok alanda 
DRD yapısında kritik görevler üstle-
niyor. DRD, raporlamanın tek elden 
yürütüldüğü yapısıyla farklı birim-
lerin aynı datalardan farklı sonuçlar 
üretmesini önlemeyi amaçlıyor. 

Kalite Yönetiminde 
Belgeli Sonuçlar 

Müşterilerin beklentilerini daha iyi 
karşılayabilmek adına ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi modelini 
benimseyen süreç geliştirme ekibi, 
2017 yılında yapılan denetimlerle bu 
belgesini yenilemeye hak kazan-
dı. Aynı başarıyı ISO 10002:2014 
Müşteri Memnuniyet Yönetimi 
Sistemi modelinde de göstererek 
bu belgesini de yeniledi ve müşteri 
memnuniyetine verdiği yüksek 
önemi kanıtlamış oldu. 2017 yılında 
Süreç Geliştirme Bölümü dinamik 
süreç yapısını korumaya devam etti. 
2017 Master Planı’nda yer alan 28 

proje ve yıl içinde eklenen 8 proje 
üzerinde yapılan çalışmalarla bu 
projelerden 13 tanesi tamamlandı. 
Projelerin 16 tanesi hala devam 
etmekteyken, 6 tanesi de geliştiril-
meye devam ediyor. 

Süreçlerde 
Sürdürülebilir Yaklaşım

DRD, 2017 yılında altyapı geliştirme-
lerine büyük önem verirken Süreç 
Geliştirme Bölümü de benzer bir 
yaklaşımla ilerledi. Sistemlerin sür-
dürülebilirliğini sağlamak ve genel 
olarak sistem verimliliğini artırmak 
için programlar üzerinde geliştirme-
ler yapıldı. Süreç sahipleri, 3. parti 
kuruluşlar gibi birçok paydaş ile 
entegrasyon işlemleri gerçekleşti-
rildi. Veri Ambarı projesiyle verilerin 
güvenliği ve sürekliliği ile ilgili 
altyapı hazırlıkları yapıldı. Stratejik 
planlama çalışmalarıyla kısa ve orta 
vade hedefleri şekillendirildi.  

Süreç Geliştirme ve
Planlama
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2018 Yılında 
Entegrasyona Devam

2018 yılı için planlanan projeler 
arasında Mi4Biz - ERP entegras-
yonu, muhasebe entegrasyonu, 
satış kanallarının ERP iş akışlarına 
entegrasyonu yer alıyor. Ayrıca 
Kredi Kayıt Bürosu ile DRD arasında 
kurulan entegrasyon çalışmasının 2. 
faz çalışmalarının da bu yıl içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. Bu pro-
jelere eşlik eden OGS-HGS yönetimi, 
Filomatik, DRDrive, DRDBusiness 
çalışmalarıyla süreçlerin otoma-
tikleştirilmesi devam ederken, diji-
talizasyon ve entegrasyona verilen 
ağırlığın 2018 yılında da artan bir 
ivmeyle sürdürülmesi hedefleniyor. 
Şu anda devam etmekte olan 16 pro-
jeye, 2018’de 6 yeni proje eklenmesi 
ile, yıl içinde toplan 22 proje üzerin-
de çalışılması öngörülüyor. 

2017 Yılında Tamamlanan Projelerden Örnekler

PROJE ADI AMAÇ

BÜTÇE MODÜLÜ Bütçeleme Altyapısının Yeni Sistemde 
 Oluşturulması

LOGO CONNECT Daha Yalın Bir Faturalama Altyapısı 
 Sağlanması

MUHASEBE ERKEN KAPAMA  Muhasebede Kapanışın Erkene 
 Çekilmesi

ARAÇ TESLİMAT Araç Teslimat Süre ve Kalitesinde 
 İyileştirilmesi 

FATURALAMA Müşterilere Kesilen Faturaların 
 Zamanında, Doğru ve Beklenen 
 Kanallarla Eksiksiz İletilmesi

TEST STANDARTLARI Yazılım Geliştirmelerinin Beklenen 
 Hız ve Kalitede Kullanıma Sunulması

2. NESİL SÜREÇ YÖNETİMİ Şirketteki Tüm Süreçlerin Kurumsal Hafızaya  
 Alınması ve Güncelliğinin Sağlanması

DWH Şirket İçinde Üretilen Tüm Verilerin Bir Yerde 
 Toplanması, İlişkilendirilmesi ve
 Raporlanabilmesi

LOKASYON BAĞIMSIZ  Fiziki Bir Yer Bağımsız, Çalışabilme
ÇALIŞMA Yeteneklerinin Geliştirilmesi
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Şeffaflığa verdiği önemle 
tüm şirket paydaşlarına ih-
tiyaç duyabilecekleri verileri 
sağlamayı ilke edinen DRD, 
bünyesindeki iç denetim 
ve iç kontrol birimleriyle 
faaliyetlerinin Şirket prose-
dürlerine ve ilgili kanunlara 
her daim uygun olduğundan 
emin olmaktadır.

Daima Şeffaflık İlkesi

DRD’nin sektör liderliğini en 
anlamlı kılan prensiplerinden biri 
de daima şeffaflık ilkesidir. Bu ilke 
çerçevesinde Şirket, uzun yıllardır 
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde 
paydaşlarına yönelik katılımcı ve 
şeffaf bir süreç izliyor. Tüm şirket 
paydaşlarının ihtiyaç duydukları ve-
rilere kolaylıkla ulaşabilmeleri için 
gerekli kılavuzlar ve özel prosedür-
ler düzenli olarak hazırlanıyor. Her 
yıl yayınlanan faaliyet raporuyla 
şirketin iç ve dış süreçleri detaylı 

olarak açıklandığı gibi, sürdürülebi-
lir başarısının altında yatan vizyoner 
yaklaşımlar da ele alınıyor. DRD’nin 
yayınladığı faaliyet raporuna kulla-
nıcı odaklı web sitesinde kolaylıkla 
erişilebiliyor. 

Denetim ve Kontrol

DRD bünyesindeki Denetim ve İç 
Kontrol Müdürlüğü, İç Denetim 
Birimi ve İç Kontrol Birimi olmak 
üzere iki fonksiyondan oluşur. 
Bunlardan İç Denetim Birimi, yıl 
bazında yapılan risk değerlendirme-
leri sonucunda, üst yönetim onaylı 
bir İç Denetim Planı oluşturarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. Denetim 
planı çerçevesinde hemen hemen 
tüm birimler ile bir araya gelinerek 
iç denetim çalışmaları tamamlanı-
yor. DRD içerisinde yapılandırılmış 
erken risk teşhisi komitesi ile  genel 
müdürün, direktörlerin, denetim ve 
iç kontrol müdürünün katılımıyla 
her çeyrekte düzenli toplantılar 
gerçekleştiriliyor. 

Kurum seviyesinde riskler bu 
komitede gündeme getirilirken, 
ilgili riskler sistematik şekilde takip 
ediliyor.

İç Kontrol Birimi ise, şirketin yüksek 
risk içeren ve manuel yürütülen 
operasyonel süreçlerini tespit 
ederek, ilgili kontrol onay süreç-
lerini oluşturuyor. Bu kapsamda 
belirlenmiş olan sözleşme yönetimi 
sürecinde, Satış, Ürün Yönetimi ve 
Pazarlama, Kredi Tahsis ve Muhase-
be Birimleri ile birlikte süreç etkin 
şekilde yönetiliyor. Finansal kontrol 
kapsamında oluşturulan fatura onay 
süreçlerinde, fatura üreten tüm 
birimler ve nihai olarak muhasebe 
birimi, ödeme süreçlerinin kont-
rollerinde ise finansal yönetim ve 
muhasebe birimleri ile birlikte süreç 
koordine ediliyor.

Denetim ve İç Kontrol
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Üç Başlıkta 
Düzenli 
Denetim

Her yıl yönetim kurulu düzeyinde 
onaylanmış bir iç denetim planı 
hazırlayan DRD, bu çalışmalarda 
İç Denetim Mesleki Uygulama 
Standartları’nı referans alıyor. 
Denetim planı mali, operasyonel ve 
uygunluk denetimlerini kapsıyor. 

Mali denetimde, kurum 
mali tablolarının muhasebe 
standartlarına ve vergi kanununa 
uygunluğu değerlendirilirken; 
Operasyonel denetimde ise kurum 
süreçleri analiz ediliyor ve riskli 
alanlar değerlendiriliyor. 

Uygunluk denetiminde ise, 
çalışanların ve şirket faaliyetlerinin 
belirlenmiş prosedür ve hazırlanmış 
kılavuzlara uygunluğu inceleniyor.

İç denetim biriminin öncelikle 
referans aldığı standartlar ve 
kanunlar şunlardır:

 Uluslararası İç Denetim 
 Standartları 

 Türkiye Muhasebe Standartları  
 (TMS)

 Vergi Usul Kanunu (VUK) 

 Diğer kanunlar

 Kurum içi yayınlanmış
 prosedür, standart ve 
 kılavuzlar.

DRD’nin Kurumsal 
Gelişiminde Kilit Rol

İç Denetim Biriminin faaliyetleri, 
şirket süreçlerinin geliştirilmesiyle 
etkin ve verimli bir süreç alt 
yapısının oluşturulmasına katkı 
sağlıyor. 

Kurumsal yönetimin temel 
prensipleri olan adillik, sorumluluk, 
hesap verilebilirlik ve şeffaflık 
prensiplerinin gelişimini 
destekliyor. Yapılan denetimler 
sonucunda operasyonel süreçler 
ve mali sonuçlar ile ilgili üst 
yönetim ve diğer paydaşlara 
makul güvence verilmesi mümkün 
sağlanıyor. Sağlıklı mali raporların 
hazırlanması ve varlıkların 
korunması gibi konularda şirketin 
kontrollerini güçlendiriliyor. İç 
Kontrol Biriminin faaliyetleri ise 
şirket genelinde iç kontrol ve risk 
yönetim sistemlerinin etkinliğini 
artırıyor. Yapılan risk analizlerine 
uygun olarak belirlenen süreçlerle 
DRD’nin hedeflerine ulaşması 
destekleniyor.
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KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK



20 yıl boyunca sektöründe 
her zaman yeni değerler yaratan 
marka olarak öne çıkan DRD, 
çevreye ve topluma verdiği önemle, 
kurumsal sosyal sorumluluğunun 
bilincinde olan projeler geliştiriyor.
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DRD, müşterilerine karşı 
sorumluluğunun filo kirala-
ma hizmetlerinden fazlası 
olduğunun bilinciyle Türki-
ye’de yaşanan trafik kaza-
larına kayıtsız kalmayarak, 
trafik bilinci ve güvenliğini 
artırmak için özel bir sosyal 
sorumluluk projesine imza 
atıyor.

36 bini aşkın aracıyla Türkiye yolla-
rında bulunan DRD, güvenli sürüşün 
öneminin farkında. Bu sebeple 
meydana gelen trafik kazalarının 
azaltılması ve sürücülerin bilinçlen-
dirilmesi için 2016 yılında HEY - Hayatı 
Emniyetli Yaşa projesine start ve-
rildi. Türkiye’nin trafik, sürücülük 
ve ilk yardım konularında uygula-
malı eğitim ve danışmanlık hizmeti 
veren sektörünün öncü kuruluşu  
Demir Bükey Akademi ortaklığıyla 
gerçekleştirilen bu projeyle, trafik 
ortamında yer alan tüm paydaşların 
bilgi ve bilinç seviyesinin artırılması 
amaçlanıyor. 

Projeyle öncelikli olarak trafiğe 
yeni çıkmaya başlayan üniversite 
öğrencileri hedefleniyor. Bunun için 
üniversite kampüsleri doğrudan zi-
yaret ediliyor ve seminerler veriliyor. 
Ayrıca DRD çalışanları ve müşteri-
leri için de güvenli sürüş eğitimleri 
düzenleniyor. 

Projenin daha çok kişiye ulaşması ve 
daha çok fark yaratılması amacıyla 
sosyal medyada iletişimi yapılıyor. 

Kitlesel iletişim kanalları içerisinde 
ağırlıklı olarak sosyal medya 
kanallarını tercih eden HEY Projesi, 
henüz çok yeni bir marka olmasına 
karşın yoğun ilgi görerek kısa sürede 
100 bin takipçiye ulaşmıştır.

HEY!
Hayatı Emniyetli
Yaşa

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK



Üniversite Öğrencileriyle 
Yüz Yüze İletişim

HEY ile defansif sürücülük anlayışı-
nın benimsenmesi için hem teorik ve 
görsel, hem de uygulamalı eğitimler 
veriliyor. Güvenli sürüş eğitimlerine, 
sürücü değerlendirme ve ölçüm-
lemeleri ile ilkyardım eğitimleri 
de eşlik ediyor. HEY kapsamında 
üniversite öğrencileriyle yakın temas 
kurabilmek için DRD üniversitelere 
bizzat gidiyor. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üni-
versitesi, Koç Üniversitesi ve Okan 
Üniversitesi kampüslerinde, verilen 
seminerlerin yanında, öğrencilerin 
güvenli sürüş simülasyon cihazını 
kullanabilecekleri ve ağır hasarlı 
araçları yakından inceleyebilecek-
leri etkinlikler de düzenleniyor. 
Öğrencilerin DRD ve OneCar ile 
yüz yüze geldiği bu etkinlikler aynı 
zamanda markalar için sürdürüle-
bilir ve sorumluluk sahibi bir iletişim 
fırsatı oluyor. 2018 yılında da Bilkent 
Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve 
ikinci kez ODTÜ’de öğrenciler ile bir 
araya gelinmesi planlanmaktadır. 

HEY, 2018’de 
Ekranlarda

DRD’nin kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerinden sadece biri olan HEY 
ile ilgili 2018 planları da oldukça 
kapsamlı. Trafiği paylaşan tüm pay-
daşları trafik güvenliği konusunda 
bilinçlendirmeyi hedefleyen HEY! 
Hazırlanacak olan 100’e yakın trafik 
videosunu CNN Türk kanalında 
izleyiciler ile buluşturacak. 

2018  yılı içerisinde, HEY videoları 
CNN Türk ekranlarında yaklaşık 
2000 kere gösterilecek. DRD, marka 
için yeni bir mecra olan televiz-
yon ekranlarına böyle önemli ve 
toplumsal faydası olan bir projeyle 
çıkmaktan gurur duyuyor. Videolar 
ayrıca DRD’nin kendi sosyal kanalları 
ve düzenlediği etkinlikler vasıta-
sıyla da hedef kitleler tarafından 
izlenebilecek.

Türkiye’de Trafik 
Kazaları Raporu

HEY’in uzantısı olarak görülebilecek 
bir diğer proje ise ODTÜ iş birliğiyle 
hayata geçirilecek olan Trafik Rapo-
ru’dur. Türkiye’deki Trafik Kazaları ve 
Trafik Ortamı üzerine hazırlanacak 
olan kapsamlı bir raporla DRD, ülke-
mizdeki önemli bir boşluğu doldur-
mayı hedefliyor. Bu raporun hazırlan-
ması ve geleneksel hale getirilmesiyle 
trafik güvenliği ile ilgili önemli 
trendlerin, trafikteki önemli problem-
lerin coğrafi dağılımının, düşük trafik 
güvenliğinin neden olduğu ekonomik 
sonuçlarının daha iyi anlaşılması 
bekleniyor. DRD, halkın güvenliğini 
en çok tehdit eden konularla ilgili far-
kındalık yaratarak bu alanlarda etkili 
çalışmalar yapılabilmesini hedefliyor. 
2018’in ilk yarısında yayınlanacak 
olan raporla ilgili DRD ve Ulaştırma 
Bakanlığı arasındaki görüşmeler şu 
anda devam ediyor.
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DRD, nesli tükenmekte olan canlı 
türlerinin korunması amacıyla 
WWF-Türkiye tarafından yürütülen 
“Türkiye’nin Canı” kampanyasına 
7 yıldır altın sponsor olarak destek 
vermektedir. 

Dünyanın en prestijli ve en büyük 
çevre kuruluşu olan WWF ile DRD’nin 
bu iş birliği Türkiye’nin zengin bitki 
ve hayvan çeşitliliğinin devamını 
desteklerken toplumsal çevre bilin-
cine de katkı sağlamaktadır. DRD, 
kurumsal kimlik çalışmalarına dahil 
ettiği bu çalışmayı geniş hizmet ağı 
ve iş ortaklıklarından faydalanarak 
farklı platformlar üzerinden duyur-
makta, bilinirliğini artırmaktadır. 

“Türkiye’nin Canı” Kapsamında 
Yürütülen Projeler:

 Türkiye'nin Tek İç Denizi Mar-
mara’nın Canı Mercanlar, Marmara 
Denizi Adalar Denizle Yaşam ve Spor 
Kulübü Derneği (ADYSK)

 Derin Denizlerin Dev koruyucu-
ları, Doğu Akdeniz Havzası
Deniz Memelileri Araştırma Derneği 
(DMAD)

 Doğu Anadolu Kadife Ördeğini 
Arıyor, Kars Kuzey Doğa Derneği

WWF

Marmara’nın Canı Mercanlar Projesi 
WWF-Türkiye

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK



Eğitim Bursları

Derindere Grubu geleceğin teminatı 
olarak gördüğü genç nesillerin eği-
timlerini desteklemek için yıllardır 
sürdürdüğü burs imkanlarına bu yıl 
da devam etmiştir. Vizyoner yak-
laşımlarıyla her zaman bulunduğu 
sektörlerin geleceğine şekil veren 
Derindere Grubu, sağladığı burslarla 
ülkemizin geleceği olan gençleri de 
desteklemektedir. 

Gençler için önemli alanlarda sür-
dürdüğü kurumsal sosyal sorumlu-
luk projelerinin yanı sıra sunduğu 
maddi desteklerle eğitimlerinin 
sürekliliğini mümkün kılmaktadır.
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Derindere 2. El
Müşterilerine otomotiv konusunda 
her zaman en güvenilir ve doğru 
çözümleri sunan Derindere, bu 
sektördeki on yıllara dayanan 
deneyimini ikinci el araç alım-satım 
işlemlerine de yansıtıyor. Derin-
dere 2. El, çok çeşitli marka ve 
modellerden oluşan ürün portfö-
yünü kurumsal bir oluşum altında 
sunarken, her türlü ikinci el araç 
hizmetlerini tek noktadan yürütme 
fırsatı sağlıyor. 2014 yılında İstanbul 
Zeytinburnu’nda açılan Derindere 2. 
El, 200’ün üzerinde aracın sergilene-
bildiği, 20.000 m2’lik merkezinden 
ve Kuyumcukent’te bulunan bir açık 
artırma merkezinden hizmet veriyor.

DRD bünyesinde satın alınıp müş-
terilere kiralanan araçlar, kiralama 
dönemleri bittikten sonra Derinde-
re 2. El tarafından satılıyor. Ürün 
portföyünün büyük bir kısmını bu 
araçlar oluşturuyor. 

DRD’nin hasar, bakım ve tüm diğer 
işlemlerde kendi standartlarını kar-
şılayan tedarikçilerle çalışıyor olması 
ve araçların periyodik bakımlarının 
üretici talimatlarına uygun şekilde 
yetkili servisler tarafından yapıl-
ması, ikinci el araçların değerinin 
oldukça yüksek olmasını sağlıyor. 
Derindere 2. El müşterileri ise araç-
larını DRD’nin kurumsal güvencesi 
ile almanın rahatlığını yaşıyorlar. 

2015 yılında 6.111, 2016 yılında ise 
9.335 satış yapan Derindere 2. 
El, 2017 yılında %30’un üzerinde 
bir büyümeyle 12.198 araç satışı 
gerçekleştirmiş, 10 bin bariyerini de 
kırmıştır. Derindere 2. El’in son üç 
yıllık toplam satışları 27.644 adede 
ulaşmıştır. 2017 yılında Derindere 2. 
El tarafından satılan araçların orta-
lama yaşı 28 aydır. Satış/Alış oranı 
ise %93,34 olarak ölçülmüştür. 

20.000 m2’lik, 
200 araç kapasiteli 

sergi alanı

2017 yılında 12.198 
ikinci el araç satışı

DRD filosundan pazarda 
tercih edilen modeller

Düzenli bakımları 
DRD güvencesi ile 
yapılmış araçlar

Grup Şirketleri

GRUP ŞİRKETLERİ



DRD Motorbikes
2016 yılına kadar motosiklet sektö-
ründe Mototal markasıyla yer alan 
Derindere Şirketler Grubu, 2016 iti-
barıyla DRD Motorbikes markasıyla 
satış, servis, yedek parça, ekipman, 
aksesuar ve ikinci el entegre merkezi 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. 
DRD Motorbikes, büyük ölçekli ku-
rumsal bir marka olarak Ataşehir ve 
Hasanpaşa’da 2 adet 3S standardın-
da Honda bayisi ve Hasanpaşa’da 1 
adet giyim ve aksesuar mağazasıyla 
hizmet vermektedir.

Toplamda 50’den fazla noktadan 
oluşan bayi ağıyla DRD Motorbikes 
markası tüm Türkiye’ye dağıtım 
yapmakta, 12 yıllık sektör deneyimi-
ni en sevilen motosiklet markalarını 
yerli tüketicilerle buluşturmak için 
kullanmaktadır. 

Merkez ofisi Ataşehir Hizmet 
Merkezi’nde bulunan DRD Motorbi-
kes’ın mağazalarında sektörün en 
çok tercih edilen markalarına yer 
verilmekte, sunulan ürün çeşitleri 
ana distribütörü olunan markalarla 
sınırlı kalmamaktadır.  

DRD Motorbikes Spidi, Tucano Urba-
no, Premier, Kriega, Artago, Gaerne, 
Roleef, Nitro ve Mtech gibi dünya 
devi markaların Türkiye distribütö-
rüdür. Aynı zamanda Honda mar-
kasının yetkili satış, servis ve yedek 
parça hizmetlerini üstlenmektedir. 
2017 itibarıyla Almanya’nın en ünlü 
motosiklet ekipman markalarından 
biri olan Modeka ile distribütörlük 
anlaşması yapılmış durumdadır. 

50 noktayı aşan bayi ağı

Honda’nın yetkili satış, servis 
ve yedek parça hizmetlerinin 

sağlayıcısı

2017’den itibaren Alman markası 
Modeka’nın Türkiye distribütörü
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Hastane Derindere

Türkiye, uluslararası düzeyde sağlık 
sektörünün önde gelen ülkeleri 
arasında yerini sağlamlaştırır-
ken, İstanbul bu büyümenin hem 
lokal hem de global odak noktası 
haline gelmiştir. Derindere Grubu 
bu büyüme trendini gözlemleyerek 
sağlık sektörüne önemli bir adım 
atmış, tüm faaliyetlerinde sürdür-
düğü kurumsal, güvenilir ve çağdaş 
hizmet anlayışıyla Hastane Derin-
dere yatırımını 2015 yılında hayata 
geçirmiştir. 1970’li yıllardan bu 
yana faaliyet gösterdiği her alanda 
zirveyi hedefleyen Derindere Grubu, 
Hastane Derindere’yi kuruluşundan 
kısa bir süre sonra ödüllü bir başarı 
hikayesi haline getirmiştir. 

Kağıthane ilçesinde, İstanbul’un en 
önemli iş ve yaşam merkezleri olan 
Maslak, Levent ve Mecidiyeköy gibi 
noktalara yakın mesafede bulunan 
Hastane Derindere, 10.000 m2 

kapalı alan üzerine inşa edilmiştir. 
Kuruluşunun ilk yılında ISO 9001: 
2008 Kalite Belgesi’ni almaya hak 
kazanan bu önemli yatırım, bölgenin 
en büyük ve donanımlı özel sağlık 
kuruluşu unvanını bugün de gururla 
taşımaktadır. Sağlık sektöründe de 
dijitalleşmeye önem veren Derin-
dere Grubu, Hastane Derindere’nin 
web sitesiyle 2017 yılında Campaign 
dergisi tarafından düzenlenen ya-
rışmada “Best of the Year” ödülüne 
layık görülmüştür.

5 ameliyathanesi, 42 yataklı 3. 
düzey yetişkin ve yenidoğan bakım 
üniteleri, toplam 75 yatağı ve 22 süit 
odasıyla faaliyet gösteren Hastane 
Derindere, tüm genel branşlarda 
uzman doktor kadrosu ve son tekno-
lojiye sahip tanı-tedavi üniteleri ile 
hizmet vermektedir. Yatak kapasi-
tesinin önümüzdeki yıl içerisinde 
150’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Modern sağlık hizmetine yeni bir 
boyut getirmeyi amaçlayan, tıbbi 
gereksinimleri en mükemmel ve 
eksiksiz şekilde karşılamayı hedefle-
yen, çalışkan ve özverili bir kadroya 
sahip olan Hastane Derindere’de, 
laboratuvarlar, görüntüleme ve 
rehabilitasyon birimlerinin desteğiy-
le, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi 
ve travmatoloji, kadın hastalıkları 
ve doğum, üroloji, çocuk hastalık-
ları, nöroloji, kulak burun boğaz, 
göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp 
ve damar cerrahisi, dermatoloji, 
plastik ve rekonstrüktif cerrahi, iç 
hastalıkları, obezite, genel cerrahi, 
gastroenteroloji ünitesi, enfeksi-
yon hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, 
beslenme ve diyet, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, 
odyoloji laboratuvarı, EEG, EMG ve 
uyku laboratuvarı, yüksek donanımlı 
radyoloji ünitesi, kapsamlı biyokim-
ya ve mikrobiyoloji laboratuvarı gibi 
geniş kapsamlı bir alanda hizmet 
verilmektedir. 

GRUP ŞİRKETLERİ



DRD’nin dijitalizasyona verdiği 
önemin birebir görüldüğü Hastane 
Derindere, en son teknolojilerin 
kullanıldığı altyapısıyla tanı ve 
tedavi verilerinin, röntgen, ultrason, 
tomografi, MR gibi görüntüleme 
hizmetlerinin bilgisayar üzerinden 
takibini sağlamaktadır. Gelişmiş tanı 
ve tedavi üniteleri, modern tesis-
leri ve sahip olduğu dijital hastane 
modeliyle sağlık sektörünün çağdaş 
dünyada geldiği en güncel noktayı 
temsil etmekte, bir yandan da kağıt 
kullanımını azaltarak çevreye duyarlı 
bir yaklaşım sergilemektedir. 

Hastane Derindere’nin özenle 
tasarlanan ve 2015 yılında hizmete 
başlayan, kullanıcı odaklı web sitesi, 
uluslararası platformda alanının en 
prestijli ödüllerinden olan IMA’da 
“Hastane” kategorisinde Üstün 
Başarı (Outstanding Achievement) 
ödülünü almaya hak kazanmıştır. 
Hastane Derindere her zaman yeni 
çalışmalar yapmaya devam eden yö-
netim ve doktor kadrosu sayesinde 
hasta haklarına ve etik ilkelere saygı 
göstererek, üstün sağlık teknoloji-
sinden güç alan, uluslararası kalite 
standartlarında hizmetler sunmaya 
devam edecektir. 

Kağıthane bölgesindeki 
en büyük ve donanımlı 
özel sağlık kuruluşu

Son teknolojiye sahip 
gelişmiş tanı-tedavi 

üniteleriyle 
“dijital hastane”

5 ameliyathane ve 
75 yatak kapasitesi

Uzman doktor ve 
yönetim kadrosu
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DMA - Derindere 
Motorlu Araçlar
Tüm grup şirketlerinde sürdürüle-
bilirlik ilkesini benimseyen ve bu 
alanda somut adımlar atan Derinde-
re Grubu, Derindere Motorlu Araçlar 
(DMA) markasıyla Türkiye’de tip 
onay belgesine sahip ilk %100 elekt-
rikli araç üretimine imza atmıştır. 
DMA, Derindere Grubu’nun otomo-
tiv sektöründe on yıllara dayanan 
deneyimini ve son teknolojiye olan 
bağlılığını değerlendirmek amacıyla 
2007 yılında kurulmuş, gezegeni-
mizin ve yeni nesillerin geleceğini 
korumak için önemli bir rol üstlenen 
%100 elektrikli araçların üretiminde 
Türkiye’de lider bir konuma sahip 
olmuştur. 

DMA bünyesindeki Ar-Ge çalışma-
larında geliştirilen özgün teknolo-
jiler, elektrikli araçların üretiminde 
kullanılmaktadır. Sürekli geliştirme 
çalışmaları sonucunda DMA, teknik 
tasarımı kendisine ait, yüksek per-

formanslı bir elektrikli araç üretme-
yi başarmıştır. Ayrıca bu tip araçların 
üretiminde kullanılabilecek tüm 
parçaların ve ürünlerin üretilmesi, 
ithalatı, ihracatı ve satışıyla ilgili 
projeler de devam etmektedir. 

Teknolojiye Küresel 
Düzeyde Destek

DMA, var olan teknolojileri kullan-
makla kalmayıp kendi yatırımları 
ile yeni teknolojiler geliştirmekte, 
bu sayede tüm dünyada elektrikli 
araç teknolojilerinin ilerlemesine 
katkıda bulunmaktadır. DMA, Türki-
ye’de kendi alanında TSE Tip Onay 
Belgesi’ne sahip ilk %100 elektrikli 
aracı üretmekle kalmamış, 2013 
yılında 208 km olan araç menzilini, 
2014 yılında 400 km’nin üzerine 
çıkarmıştır. Bu sınırın üzerine çıkan 
araçlar global düzeyde önemli bir 
başarı olarak sınıflandırılmaktadır. 
Ayrıca aracın her yerde şarj edilebil-
mesi için şarj ünitelerinin araç içine 
entegre edildiği özel bir tasarım da 
geliştirmiştir.

Kesintisiz Ar-Ge 
Çalışmaları

DMA, Ar-Ge çalışmalarını ülkemizin 
bu alanda en önemli bölgelerinden 
İTÜ Teknokent’te sürdürmektedir. 
DMA Ar-Ge Merkezi’nde ileri tekno-
loji otonom/robotik sürüş teknikle-
rinin uygulandığı bir yerli platform 
tasarlanmakta, elektrikli araç 
teknolojilerinin daha da geliştirilme-
si amaçlanmaktadır. 

2017 Yılı Projeleri

DMA yıl içinde elektrikli araç proje-
sine ek olarak birçok diğer projesiyle 
inovatif vizyonunu işlevsel çözümle-
re dönüştürmüştür. 

 İstanbul Yeni Havalimanı'nın 
inşaatını gerçekleştirecek ve 25 yıl 
boyunca işletmesini yapacak İGA 
Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından 
açılan ihalenin konusu olan; uçaklara 
yakıt pompalamakta kullanılacak 50 
adet elektrikli kamyonun tasarlanıp 
üretilmesi ile işbirliği yapıldı.

GRUP ŞİRKETLERİ



 Turkcell İletişim Hizmetleri ve 
Turkcell Enerji ile evlerde ve iş yerle-
rinde kesintisiz, kaliteli ve dalgalan-
mayan elektrik enerjisi ihtiyacının 
karşılanması kapsamında Enerji 
Depolama Sistemlerinin üretimi ve 
satışı için iş birliği yapılması kararı 
alındı ve sözleşme imzalandı.

 Turkcell ile birlikte Zekeriyaköy 
Polis Karakoluna hibe edilen Enerji 
Depolama Sistemi kuruldu.

 Elektrikli 4x4 SUV prototipi 
geliştirildi.

 Jandarma Genel Komutanlığına 
bağlı Diyarbakır Dakyanus Üssüne 
Enerji Depolama Sistemi kuruldu.

 Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
bağlı Şırnak Helikopter Pistine Enerji 
Depolama Sistemi kuruldu.

 İTÜ Rektörlüğüne verilen Ar-Ge 
danışmanlığı ile elektrikli araçlarda 
kullanılan tüm parçaların yerlileş-
tirilmesi amacıyla İTÜ liderliğinde 
kümelenme çalışmaları başlatıldı.

 İTÜ Rektörlüğüne verilen Ar-Ge 
danışmanlığı ile Otomotiv Sinerji 
Merkezinin oluşturulması çalışmala-
rı hayata geçirildi.

 Motor yat ve süper yatların 
içerisine yerleştirilerek jeneratör 
ihtiyacını ortadan kaldıran Enerji 
Depolama Sistemleri üretilmesi 
ve bu sistemle ilgili gereken bütün 
sertifikasyonların tamamlanması 
projesi hayata geçirilip ilk olarak 35 
metrelik bir teknenin içerisine en-
tegre edilerek gürültüsüz ve kokusuz 
olarak enerji ihtiyacı karşılandı.

 Elektrikli tahrik sistemi ile çalı-
şan tekne tasarımı doğrultusunda 
sistem, 9 metrelik bir tekne üzerine 
entegre edildi.

 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli 
denizaltısını yerli imkanlar ile inşa 
etmek maksadıyla oluşturulan 
Milli Denizaltı (MİLDEN) Çalıştayına 
katılarak sunum yapıldı ve devamın-
da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile 
Milli Denizaltı Projesinde denizal-
tının tahrik sisteminin Li-ion bazlı 
bataryalar ve DMA / OVEO tarafın-
dan geliştirilmiş batarya yönetim 
sistemleri ile donatılması çalışmaları 
başlatıldı.

Türkiye’nin ilk %100 
elektrikli aracı

400 kilometreyi aşan 
araç menzili

İTÜ Teknokent’ta 
Ar-Ge merkezi
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SALESFORCE

Müşteri bilgilerinin alınması, bu 
bilgilere dair raporların ve projeksi-
yonların oluşturulmasında kullanıl-
maktadır. 

ORACLE MARKETING CLOUD

Pazarlama otomasyonu sistemi 
olarak hizmet vermektedir.

ENVISION

Gelen ve giden tüm evrakların 
yönetimi için kullanılan doküman 
yönetim sistemidir. 

MOBILEXPRESS

Kredi kartından düzenli çekim ve 
anlık ödemelerde sanal POS hizmeti 
veren, kredi kartı bilgilerini güvenli 
bir ortamda saklayan firmadır.

DELOITTE

DRD’nin faaliyetlerini düzenli olarak 
denetleyen uluslararası bağımsız 
denetim kuruluşudur.

EGEMENOĞLU HUKUK BÜROSU

Hukuk alanında danışmanlık hizmeti 
alınmaktadır.

DEMİR BÜKEY EĞİTİM AKADEMİSİ

DRD müşterileri için çalışan gü-
venliği ve şirketler için iş güvenliği 
kapsamında güvenli sürüş eğitimleri 
vermektedir. 

PETROL OFİSİ

OneCar işbirliği ile hazırlanan akar-
yakıt kartı ile müşteriler araçların-
dan inmeden ödeme yapabilmekte 
ve özel indirimlerden yaralanabil-
mektedir.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

Doktorlara yönelik kiralama pa-
ketlerinin oluşturulmasına destek 
vermektedir.

ECZACI ODALARI

Eczacılara yönelik kiralama pa-
ketlerinin oluşturulmasına destek 
vermektedir.

MALİ MÜŞAVİR ODALARI

Mali müşavirlere yönelik kiralama 
paketlerinin oluşturulmasına destek 
vermektedir.

ALOTECH

Çağrı merkezinin yazılım ihtiyaç-
larının karşılanmasında destek 
sağlamaktadır.

MI4BIZ

Müşteri talep ve şikayetlerinin alın-
ması, takip edilmesi ve müşteriye 
geri dönüşlerin yapılmasına hizmet 
eden altyapıyı sağlamaktadır.

BİLGE ADAM

Bilişim hizmetleri kapsamında des-
tek alınan teknoloji firmasıdır.

KORN FERRY HAY GROUP

İnsan kaynakları süreçlerinin 
yeniden yapılandırılması projesinde 
destek alınmaktadır.

UFUK KOÇ

DRD Akademi kapsamında eğitim 
hizmeti alınan danışmanlık firmasıdır.

CMC İLETİŞİM

2018 itibarıyla DRD’nin telesatış 
hizmetlerini sağlamaktadır.

İşbirlikleri

İŞBİRLİKLERİ



KREDİ KAYIT BÜROSU

Müşteri istihbarat ve risk değerlen-
dirme kapsamında finansal skor alt-
yapısının oluşturulmasında destek 
alınmaktadır.

OPTIMUM

Hasar yönetim operasyonlarının yü-
rütüldüğü ve ERP ile entegre çalışan 
sistemdir.

FUTURE BRIGHT 

Marka ve kurumsal imaj çalışma-
ları konusunda araştırma desteği 
vermektedir.

ALONET

3-30 gün gecikme aralığındaki müş-
teriler ile temasa geçerek gecikmiş 
faturaların tahsilatını ve ilgili müşte-
ri taleplerini karşılamaktadır.

CRIF

30 gün ve üzeri gecikmede olan 
müşteriler ile temasa geçerek öde-
me talebi ve yasal süreçler hakkında 
bilgilendirme gibi işlemleri üstlen-
mektedir.

EUROP ASSİSTANCE & AXA 
ASSISTANCE

2017 itibarıyla DRD’nin sunduğu yol 
yardım ve muadil araç hizmetlerini 
sağlamaktadır.

OTOTRONİK & TÜV AUSTRIA

Servis noktalarının denetim hizmeti-
ni sağlamaktadır.

CESAR

Araç teslim ve iade operasyonlarının 
yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

TOKKDER

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Der-
neği ile mesleki eğitimler, sektörel 
faaliyetler ve etik ilkeler gibi konu-
larda ortak çalışmalar yapılmaktadır. 

CAN KARAŞIKLI

2007 yılından bu yana DRD bünye-
sinde Yönetim Kurulu Danışmanı 
olarak görev yapmaktadır.

ASKBBM CONSULTING

Müşteri memnuniyet seviyelerini 
ve hizmet standartlarını iyileştir-
meye yönelik çalışmalarda destek 
vermektedir.

LOGO

Muhasebe kayıtlarının ERP yoluyla 
entegre olduğu, muhasebe yönetim 
programıdır. 

WEBHELP

Çağrı merkezi hizmetlerinin sağlan-
masında destek vermektedir. 

ITELLIGENCE

Operasyonel programların veri 
tabanında bulunan dataların tek 
merkezde toplanması ve yönetilmesi 
amacıyla sistem altyapısı kullanılan 
firmadır.
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DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 aralık 2017 itibarıyla
hazırlanan Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetçi Raporu



Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Kurulu’na
İstanbul 

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Görüş

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2017 tarihli finansal durum tablosu ile aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve 
nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan 
finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları’na 
(“TMS’ler”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS’ler”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu 
Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız 
Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik 
hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe 
ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız 
denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde 
en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi 
çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı 
bir görüş bildirmiyoruz.
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Kilit denetim konusu

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların kalıntı değerleri

Operasyonel kiralamaya konu varlıklar 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in toplam varlıklarının %75’ini 
oluşturmaktadır.

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların kalıntı değeri Şirket’in operasyonel kiralamaya konu araçların kiralama 
süresi sonunda elden çıkarılması sonucu satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilmesi beklenen tahmini tutardır. 
Kalıntı değer Şirket’in geçmiş satışları ve piyasa fiyatlarını göz önüne bulundurarak tahmin edildiği için yönetimin 
yargılarına dayanmaktadır.

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların finansal tablolar açısından önemi, kalıntı değerinin tespitinin önemli ölçüde 
Şirket Yönetimi’nin tahmin ve yargılarına dayanması nedeniyle, konu kilit denetim konusu olarak dikkate alınmıştır.

Kalıntı değerin belirlenmesinde kullanılan tahmin ve varsayımlara ilişkin detaylı bilgi için Dipnot 2’ye bakınız.

Denetimde bu konu nasıl ele alındı

Operasyonel kiralamaya konu varlıkların kalıntı değerleri

Şirket’in, kiralamaya konu varlıklar ve kalıntı değerlerin tespitine ilişkin süreçleri incelenmiş ve süreçler üzerindeki 
kontroller, Şirket Yönetimi’nin operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların kalıntı değerleri için kullanmış olduğu 
tahmin ve varsayımların tutarlılığı ve uygunluğu test edilmiştir.

Operasyonel kiralamada kullanılan varlıkların kiralama süresi sonunda hesaplanan kalıntı değerleri, kiralama süresi 
sonundaki fiili satış sonuçlarıyla karşılaştırılarak test edilmiştir.

4. Diğer Hususlar

Not 31’de açıklanan ek bilgiler denetlenmiş finansal tabloların bir parçası değildir ve ek analiz amacı ile 
sunulmuştur. Yapılan denetimimiz bir bütün olarak sunulan finansal tablolar üzerinden görüş oluşturmak amacıyla 
gerçekleştirilmiş olup ek bilgiler konusunda uygunluğun incelenmesine yönelik değildir.

5. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket Yönetimi; finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç 
kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken Şirket Yönetimi; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari 
faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan 
sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.



6. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin 
makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim 
sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman 
tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu 
olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde 
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve BDS’lere uygun olarak yürütülen 
bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 
şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu 
risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan 
veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)

• Şirket’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim 
prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

• Şirket Yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve 
ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve Şirket Yönetimi’nin 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz 
ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. 
Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla 
birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket’in sürekliliğini sona erdirebilir.

• Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini 
oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, 
bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu 
olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- 
ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
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Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun 
kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz 
sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai 
durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket’in 
1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas 
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

TTK’nın 402’nci Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen 
açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi H. Ali Bekçe’dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

H. Ali Bekçe, SMMM
Sorumlu Ortak

İstanbul, 13 Nisan 2018



31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

VARLIKLAR  Dipnot Referansları 31 Aralık 2017  31 Aralık 2016

     

Nakit ve nakit benzerleri  4 185.106.359  101.844.384

Finansal yatırımlar  4 20.170.321 3.932.490 

Ticari alacaklar   62.120.864  36.771.966

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar  5,6 23.976  4.552.819

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  6 62.096.888  32.219.147

Diğer alacaklar   79.229.554  4.438.988

- İlişkili taraflardan diğer alacaklar  5 69.953.540  27.713

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  7 9.276.014  4.411.275

Stoklar  8 25.299.450  17.257.957

Peşin ödenmiş giderler  9 50.848.125  40.239.024

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 27 285.298 80.253

Kesin taahhüt - riskten korunma hesabı 10  115.402.511  72.997.119

Diğer dönen varlıklar  19 93.602.167  87.737.099

Dönen Varlıklar   632.064.649  365.299.280

Operasyonel kiralamada kullanılan varlıklar  11 2.872.543.586  2.168.849.480

Kesin taahhüt - riskten korunma hesabı  10 57.243.504  38.456.111

Yatırım amaçlı gayrimenkuller  12 108.070.000  44.157.000

Maddi duran varlıklar  13 174.780.703  127.421.664

Maddi olmayan duran varlıklar  14 3.909.994  5.156.965

Peşin ödenmiş giderler   -  27.829.658

- İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler  5 -  27.829.658

Diğer alacaklar   161.928  60.195.435

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  7 161.928  60.195.435

Diğer duran varlıklar  19 -  3.338.910

Duran Varlıklar   3.216.709.715  2.475.405.223

TOPLAM VARLIKLAR   3.848.774.364  2.840.704.503
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31 ARALIK 2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YÜKÜMLÜLÜKLER  Dipnot Referansları 31 Aralık 2017  31 Aralık 2016

Kısa vadeli borçlanmalar  16 1.018.719.450  499.442.704

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları  16 575.284.805  525.056.268

Ticari borçlar   151.723.267  200.923.805

- İlişkili taraflara ticari borçlar  5,6 3.973.021  1.288.464

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  6 147.750.246  199.635.341

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  19 1.405.498  564.469

Diğer borçlar   19.948.412  8.409.470

- İlişkili taraflara diğer borçlar  5 39.403  11.823

- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  7 19.909.009  8.397.647

Ertelenmiş gelirler  9 50.189.531  18.012.884

Dönem kârı vergi yükümlülüğü   -  37.911

Kısa vadeli karşılıklar   10.580.033  7.346.417

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  18 10.528.763  7.300.147

- Diğer kısa vadeli karşılıklar  19 51.270  46.270

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  19 1.096.819  2.215.479

Kısa Vadeli Yükümlülükler   1.828.947.815  1.262.009.407

Uzun vadeli borçlanmalar  16 1.567.731.004  1.242.621.042

Uzun vadeli karşılıklar  18 2.674.681  2.000.063

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar   2.674.681  2.000.063

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü  27 70.539.864  62.798.143

Ertelenmiş gelirler  9 2.551.003  1.065.560

Türev işlemler  29 37.820.967   93.061

Uzun Vadeli Yükümlülükler   1.681.317.519  1.308.577.869

Ödenmiş sermaye  20 59.400.000  30.000.000

Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi fonu  20 3.317.311  3.317.311

Sermaye düzeltmesi farkları  20 1.693.875  1.693.875

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer

kapsamlı gelirler veya giderler  330.940.011 156.618.707

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal ölçüm kayıpları (-)  18 108.780  119.862

- Yeniden değerleme farkları, net  20 330.831.231  156.498.845

Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler  20 2.705.354 2.705.354

Geçmiş yıllar kârları / (zararları)  57.016.603  167.643.893

Net dönem zararı  (116.564.124)  (91.861.913)

Özkaynaklar   338.509.030  270.117.227

TOPLAM KAYNAKLAR ve ÖZKAYNAKLAR   3.848.774.364  2.840.704.503



  Dipnot Referansları 31 Aralık 2017  31 Aralık 2016

     

Hasılat  21 1.257.433.614  905.738.459

Satışların maliyeti (-)  21 (892.818.947)  (685.071.037)

Brüt Kâr   364.614.667  220.667.422

Pazarlama giderleri (-)  22 ( 33.951.601)  (24.906.035)

Genel yönetim giderleri (-)  22 (45.524.483)  (37.033.486)

Esas faaliyetlerden diğer (giderler) / gelirler  23 (9.942.130)  6.149.180

Esas Faaliyet Kârı   275.196.453  164.877.081

Yatırım faaliyetlerinden gelirler / (giderler)  24 1.902.340  (17.440.441)

Finansman giderleri öncesi faaliyet kârı   277.098.793  147.436.640

Finansman giderleri (-)  26 (434.034.128)  (247.985.791)

Vergi öncesi zarar  (156.935.335)  (100.549.151)

Vergi geliri   40.371.211  8.687.238

Dönem vergi gideri / geliri  27 -  (37.911)

Ertelenmiş vergi gideri / geliri  27 40.371.211  8.725.149

Dönem zararı   (116.564.124)  (91.861.913)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar   169.639.857  125.780.705

Aktüeryal kazanç / (kayıp)   ( 13.853)  243.968

Yeniden değerleme kazançları   217.766.642  152.635.355

Ertelenmiş vergi   ( 48.112.932)  ( 27.098.618)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR   53.075.733  33.918.792

HİSSE BAŞINA KAZANÇ   1,19  0,77

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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  Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme   Geçmiş yıllar

  farkları  kârları

     

1 Ocak 2016  30.000.000 1.693.875  3.317.311 152.717.452

Sermaye artırımı  - -  - -

Transferler  - -  - 14.926.441

Toplam kapsamlı gelir  - -  - -

31 Aralık 2016  30.000.000 1.693.875  3.317.311 167.643.893

1 Ocak 2017  30.000.000 1.693.875  3.317.311 167.643.893

Sermaye artırımı  15.316.070 -  - -

Transferler  14.083.930 - - (110.627.290) 

Toplam kapsamlı gider  - -  - -

31 Aralık 2017  59.400.000 1.693.875  3.317.311 57.016.603

Ortak

kontrole tabi

teşebbüs veya

işletmeleri

içeren

birleşmelerin

etkisi

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.



    

 

     

 2.180.354 631.073  (75.312) 49.161.892 239.626.645

 - -  - - -
 525.000 (631.073)  - (18.248.578) 3.428.210
 - (91.861.913)  195.174 125.585.531 33.918.792
 

 2.705.354 (91.861.913)  119.862 156.498.845 270.117.227

 2.705.354 (91.861.913)  119.862 156.498.845 270.117.227 

 - -  - - 15.316.070
 - (91.861.913)  - 4.681.447 -
 - (116.564.124)  (11.082) 169.650.939 53.075.733

 2.705.354 (116.564.124)  108.780 330.831.231 338.509.030

Aktüeryal

(kayıp) /

kazanç, net

Kâr veya zararda

yeniden sınıflandırılmayacaklar

Yeniden

değerleme

farkları, net

TOPLAM

ÖZKAYNAK

Kârdan

ayrılan

kısıtlanmış

yedekler Net kâr
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    1 Ocak-  1 Ocak-

  Dipnot Referansı 31 Aralık 2017  31 Aralık 2016

     

Dönem Zararı  (116.564.124) (91.861.913)

Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 

 Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 11,12,13,14 75.329.744 66.777.250 

 Değer düşüklüğü/ iptali ile ilgili düzeltmeler  - 17.467.372 

 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  12.766.835 8.480.572 

 Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  26 158.595.976 96.464.030 

 Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler  366.706.493 199.181.453

 Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 27 (40.371.211) (8.687.238) 

 Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler  8.529.837 (5.563.577)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler     

 Stoklardaki artış/azalışla İlgili düzeltmeler  (8.041.493 7.353.315 

 Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler  (26.320.099) (128.596) 

 Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler  (38.873.622) (134.230.036) 

 Ticari borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler  (47.479.868) 58.018.161 

 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış /azalışla ilgili düzeltmeler  44.923.402 9.204.575

   (389.200.970) 222.475.368

Faaliyetlerden elde edilen nakit   

 Vergi Ödemeleri/ İadeleri  (205.045) (5.732.142) 

 Diğer Nakit Girişleri/ Çıkışları  (5.472.781) (2.885.577)

   (383.523.144) 213.857.649

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.



B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları     

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (1.214.194.333) (1.092.121.844) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satımından kaynaklanan nakit girişleri 664.226.586 459.566.379 

Diğer nakit girişleri/ çıkışları  (16.237.831) -

  (566.205.578) (632.555.465)

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları     

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri  1.999.062.163 1.362.479.267 

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları  (1.598.733.871) (764.482.056) 

Ödenen faiz  (153.354.812) (89.863.437

Diğer nakit girişleri / çıkışları  18.970.929 - 

  265.944.409 508.133.774

Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit

benzerlerindeki net artış / azalış (A+B+C)  83.261.975 89.435.958

D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki

etkisi nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış (A+B+C+D)   83.261.975 89.435.958

E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   101.844.384 12.408.426

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)  185.106.359 101.844.384
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